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STOP-PLAN
Stop onveiligheid. Veilige steden en gemeenten!

Veiligheid is een recht. Vooral de steden hebben te kampen met een toename 
van criminaliteit en drugsoverlast. Maar ook de gemeenten en dorpen op het 
platteland worden steeds meer geviseerd door inbrekers en criminelen. De tra-
ditionele partijen falen in de aanpak van de onveiligheid. Het Vlaams Belang 
zal naar aanleiding van dit verkiezingsjaar opnieuw een belangrijke prioriteit 
maken van de criminaliteitsbestrijding, net zoals we dat de voorbije decennia 
- als enige partij - hebben gedaan. Niet enkel de criminaliteit, maar ook het on-
veiligheidsgevoel bij de bevolking is sterk gestegen. Een kwart van de bevolking 
is jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Eén op tien Vlamingen heeft te maken 
met diefstal in of vandalisme aan zijn auto. Dagelijks vinden er in ons land 275 
woninginbraken plaats. Eén op de drie voelt zich onveilig.

Vlaanderen kan beschouwd worden als één groot netwerk van kleine steden en 
gemeenten. De typisch grootstedelijke problemen zullen zich de komende jaren 
steeds meer gaan voordoen in de kleinere centrumsteden en de groene rand 
rond de steden. De diversiteit aan bevolkingsgroepen en criminaliteitsvormen 
neemt niet alleen toe in Brussel, Antwerpen of Gent, maar ook in steden als 
Oostende, Kortrijk, Mechelen, Vilvoorde, Turnhout, …. De criminaliteit breidt 
zich als een inktvlek uit over heel Vlaanderen. Het belang van een efficiënt lo-
kaal veiligheidsbeleid, ondersteund door de Vlaamse en de federale overheid, 
zal in de toekomst dus nog toenemen.

De angst van kamp doen veranderen
De stijging van de criminaliteit, maar ook van het grote onveiligheidsgevoel bij 
de bevolking, zijn het gevolg van het niet kordaat optreden van de huidige fe-
derale, regionale en gemeentelijke overheden. Vaak worden de onveilige situ-
aties waarmee burgers geconfronteerd worden, door de overheid beschouwd 
als louter subjectieve ‘ingebeelde’ onveiligheidsgevoelens. Dit ontlokt wrevel 
en ongenoegen bij mensen die herhaaldelijk in hun nabije omgeving te maken 
krijgen met criminaliteit en onveiligheid. 

Wat voor de overheid als ‘kleine’ criminaliteit wordt bestempeld, leidt voor de 
slachtoffers vaak tot trauma’s. Criminaliteit gaat trouwens steeds meer ge-
paard met extreem geweld. Ook agressie tegen dienstverleners in de hulpverle-
ningssector, het openbaar vervoer en in scholen, leidt tot frustratie en ergernis. 
De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke rol te vervullen in de ontwik-
keling van een kordaat en adequaat lokaal veiligheidsbeleid. 
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Het STOP-PLAN van het Vlaams Belang biedt een alternatief voor het huidige 
falende veiligheids- en politiebeleid in onze Vlaamse steden en gemeenten. 
Het Vlaams Belang wil de angst van kamp doen veranderen en kiest resoluut 
voor een kordate en harde aanpak van de toenemende onveiligheid en crimi-
naliteit zodat onze steden en gemeenten opnieuw veilig en leefbaar worden.

Filip Dewinter
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De uitgangspunten van het STOP-PLAN

Harde aanpak van de criminaliteit 
Meer veiligheid is beleidsprioriteit nummer 1 
Het is onze overtuiging dat de politieke wil om tot een harde aanpak van de on-
veiligheid te komen bij de huidige machthebbers ontbreekt. Bij vele stads- en 
gemeentebesturen is veiligheid geen beleidsprioriteit. Dat is onaanvaardbaar. 
Veiligheid is een grondrecht van iedere burger waarvoor de overheid moet zor-
gen. Ook de lokale politie moet zich gesteund voelen door de burgemeester en 
het college in haar strijd tegen de criminaliteit. Dat is op vele plaatsen onvol-
doende het geval. Om onrust te voorkomen, voert de politie in vele wijken een 
gedoogbeleid en worden vele vormen van criminaliteit door de vingers gezien. 
De grote frustratie bij bevolking en politie ligt vandaag bij het manifeste on-
vermogen en vaak zelfs de onwil van Justitie om krachtig te reageren: Justitie 
slaagt er immers niet in om aangehouden criminelen voldoende lang vast te 
houden en snel te vonnissen. Door het acute plaatsgebrek in de gevangenis-
sen en door de erg beperkende wet op de voorlopige hechtenis, stellen de 
parketten en de onderzoeksrechters de meeste daders meteen na hun verhoor 
weer op vrije voeten, ook al hebben ze zeer ernstige feiten gepleegd. Door 
de Salduz-wet (goedgekeurd door de meerderheidspartijen én de N-VA) wordt 
het ondervragen van verdachten bovendien zodanig bemoeilijkt dat heel wat 
aangehouden criminelen vandaag worden vrijgelaten zónder verhoor. 

Straffeloosheid troef
Jarenlang werden onze parketten en onderzoeksgerechten, de zenuwcentra 
van de criminaliteitsbestrijding, bewust verwaarloosd. Door een enorm gebrek 
aan mankracht en middelen wordt het gros van de criminele feiten gesepo-
neerd, ook al is de dader gekend en gaat het om ernstige feiten. En dan hebben 
we het nog niet eens over de manifeste weigering van Justitie om de uitge-
sproken gevangenisstraffen uit te voeren. Waar tot voor enkele jaren effectieve 
gevangenisstraffen tot zes maanden onuitgevoerd bleven, werd dit inmiddels 
uitgebreid tot de meeste celstraffen onder de drie jaar. De meeste van deze 
straffen worden omgezet in een kortstondig enkelbandregime, waarop men 
dan nog vele maanden moet wachten. Nergens ter wereld is de straffeloos-
heid zo groot als bij ons. Met zo’n laks beleid wordt ons land als het ware een 
magneet voor geboefte uit de hele wereld. Het hoeft geen betoog dat deze 
straffeloosheid een enorme demotivatie teweegbrengt bij de politiemensen en 
anderzijds sterk ‘motiverend’ werkt voor criminelen. 

Dringend nood aan Vlaamse justitie en politie
Het Vlaams Belang wil komaf maken met het gedoogbeleid en de laksheid en 
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kiest resoluut voor een harde aanpak van de criminaliteit. Het Belgisch sys-
teem gaat precies de tegenovergestelde richting uit: verdachten worden steeds 
meer in de watten gelegd en steeds sneller vrijgelaten, het wordt moeilijker 
om criminelen veroordeeld te krijgen (sinds kort mogen ze een mogelijke cel-
straf zelfs afkopen!), opgelegde straffen worden niet of slechts voor een frac-
tie uitgevoerd en de gevangenissen evolueren steeds meer in de richting van 
veredelde internaten. Op Belgisch niveau is een echte kentering onmogelijk, 
omdat de Parti Socialiste dit zal blijven verhinderen. Het Vlaams Belang pleit 
daarom voor de integrale overheveling van alle bevoegdheden inzake justitie, 
gevangeniswezen en politie naar de Vlaamse overheid. Enkel op die manier kan 
een echte modernisering van ons veiligheidsbeleid op gang worden getrokken. 
Vermits de regering Di Rupo Justitie meer dan ooit verankert en betonneert op 
Belgisch niveau, is een onafhankelijk Vlaanderen de enige uitweg om tot een 
moderne Justitie te komen.

Echte zerotolerantie 
Stadscriminaliteit: het Vlaams Belang krijgt gelijk 
Jarenlang stond het Vlaams Belang alleen, toen het hamerde op de grote on-
veiligheid in de steden. Alleen het Vlaams Belang durfde zerotolerantie als 
oplossing naar voor schuiven. De politici van de traditionele partijen minima-
liseerden de feiten en bleven de wetgeving steeds lakser maken. Na de gru-
welijke dood van de 17-jarige Joe Van Holsbeeck in het centraal station van 
Brussel werd het nog moeilijker om minderjarige criminelen op te sluiten. En 
de dodelijke trap op treinconducteur Guido De Moor van een minderjarige Ma-
rokkaanse amokmaker op een Antwerpse lijnbus, leidde helemaal niet naar 
een verstrenging van de wet-Lejeune, zoals Verhofstadt beloofd had. De voor-
waardelijke invrijheidsstelling werd onder zijn bewind integendeel nog verder 
veralgemeend. 

Er kwam pas een kentering begin 2010 met de invoering van zogeheten zero-
tolerantie in Anderlecht, na de vlucht van een hogeschool uit de Anderlechtse 
wijk Kuregem naar Schaarbeek. Plots werd nultolerantie het officiële regerings-
beleid in de betrokken wijk. De politie werd versterkt en kreeg bijzondere in-
structies en extra mankracht en ook Justitie beloofde een krachtiger beleid. 
Maar echte nultolerantie kan je het gevoerde beleid in Kuregem niet noemen. 
Daarvoor ontbreekt nog steeds een goede samenwerking tussen politie en Jus-
titie en een kordaat snelrecht. Ook wordt nauwelijks wat ondernomen tegen 
de illegale economie die de wijk tot op vandaag in belangrijke mate in haar 
greep houdt. Het versterkte veiligheidsbeleid bleef te zeer beperkt tot één 
wijk. Maar het gelijk van het Vlaams Belang werd wel bevestigd.
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Broken windows
Het Vlaams Belang wil een systeem van zerotolerantie invoeren in elke wijk, in 
elke stad of gemeente die gebukt gaat onder buitensporige criminaliteit die de 
leefbaarheid van de wijken in het gedrang brengt. Zerotolerantie houdt in dat 
elk misdrijf aanleiding geeft tot een onmiddellijke reactie van de politie en 
van de bestuurlijke overheid en/of het gerecht. Er moet opgetreden worden 
tegen elk fenomeen en elke daad die, volgens de ‘Broken Windows’-theorie, 
de onveiligheid in de wijk of de stad verhogen. Volgens deze theorie volgen 
criminaliteit en overlast in een stedelijke omgeving in veel gevallen een voor-
spelbaar patroon. Eén kapotgeslagen ruit vormt het signaal dat niemand zich 
echt bekommert om het gebouw, waardoor er snel meer gebroken ramen zul-
len volgen en het gebouw het mikpunt zal worden van vandalisme en graffiti, 
waarna het uiteindelijk gekraakt en ontmanteld wordt. Een dergelijk gebouw 
vormt een kankerplek die zich al gauw over de hele straat zal uitzaaien. Als 
ordeverstorend gedrag niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of bestraft, trekt 
de dader de conclusie dat het niemand raakt, zodat crimineel, ordeverstorend 
gedrag en het verval van de buurt erger worden. De al in gang gezette neergang 
van de buurt komt op dat moment in een versnelling terecht. Door de sterk stij-
gende reële kans op slachtofferschap en de zichtbare tekenen van criminaliteit 
zoals graffiti en vandalisme, raken wijkbewoners in de greep van angst. Wat er 
nog aanwezig is aan sociale organisatie in de buurt verdwijnt, waardoor crimi-
naliteit en verloedering vrij spel krijgen. 

Recht en orde herstellen
Nultolerantie is een totaalconcept waarbij alle deelaspecten van het beleid 
moeten worden betrokken. Het moet gepaard gaan met het terugdringen van 
de verloedering, verkrotting, zwerfvuil en sluikstorten, vandalisme, de drug-
plaag en andere vormen van overlast. Anders blijft het dweilen met de kraan 
open. Het komt er dus op aan om de problemen bij de wortel aan te pakken. In 
wijken en buurten met veel overlast en criminaliteit is een schokeffect nood-
zakelijk om een ommekeer te kunnen realiseren. Criminaliteit en overlast zijn 
immers ruimtelijk gestructureerd. Bepaalde gebieden lijken meer dan andere 
criminaliteit aan te trekken en/of te produceren. Het criminaliteitsfenomeen 
concentreert zich voornamelijk in bepaalde problematische wijken van (groot)
stedelijke gebieden. Wil men deze wijken opnieuw leefbaar maken, dan is het 
noodzakelijk om eerst komaf te maken met het gedoogbeleid tegenover ‘klei-
ne’ straatcriminelen, agressieve rondhangjongeren en andere veroorzakers 
van overlast.

Gespierd overheidsbeleid
Echte nultolerantie gaat voor ons gepaard met een gespierd overheidsbeleid, 
waarbij alle actoren die actief zijn rond veiligheid in brede zin betrokken wor-
den. 
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Zo dient de politie zich te laten bijstaan door een verscheidenheid aan diensten 
zoals bijvoorbeeld de economische en sociale inspectie, de voedselinspectie, 
de uitbaters van het openbaar vervoer, het gemeentebestuur, de wooninspec-
tie en de dienst huisvesting, de dienst vreemdelingenzaken en de douane-
diensten. Zo kan systematisch worden opgetreden tegen onder meer malafide 
handelszaken, nachtwinkels, belwinkels, restaurants, dubieuze vzw’s, autohan-
delaars, illegale tewerkstelling en bewoning, namaakgoederen enz. 

Enkel via een doorgedreven overheidsoptreden én via de systematische ver-
volging en bestraffing van de vastgestelde feiten (en dus ook de uitzetting van 
illegalen), kan er in deze wijken een kentering optreden en kunnen we evolu-
eren naar een leefbare samenleving met een nieuwe dynamiek en een legale 
economie. Essentieel is dus dat de politie hierbij alle steun krijgt van zowel 
de bestuurlijke overheden als van Justitie. Politiemensen kunnen enkel maar 
gemotiveerd blijven, als zij zich door de rest van de overheid gesteund weten en 
concrete resultaten van hun werk zien. Dat werk moet er niet enkel op gericht zijn 
op het beheersen van de criminaliteit, maar vooral op het terugdringen ervan. 

Vervolging en bestraffing: 
kordaat lik-op-stukbeleid

Versterking van parketten en onderzoeksgerechten
Het vervolgingsbeleid van de parketten en het werk van de onderzoeksrech-
ters loopt in de meeste arrondissementen mank door een groot gebrek aan 
ondersteuning. Zo moeten parketmagistraten zich veel te veel bezighouden 
met administratief werk. Onderzoeksrechters moeten loodzware dossiers be-
heersen zonder dat zij ernstig worden bijgestaan. Zeker in de stedelijke arron-
dissementen is er een groot tekort aan personeel en middelen. Hierdoor wordt 
veel te vaak beslist om de daders van ‘kleine’ of ‘onbelangrijke’ misdrijven niet 
te vervolgen. De onderzoeken naar zwaardere misdrijven slepen anderzijds 
veel te lang aan, wat al te vaak leidt tot verjaring. Het Vlaams Belang pleit dan 
ook voor een forse opwaardering van de parketten en onderzoeksgerechten, 
zodat zij opnieuw kunnen functioneren als een geoliede machine en kunnen 
doen wat ze moeten doen: misdrijven helpen oplossen en vervolgen. 

De stadsbesturen en politiecolleges moeten ook nauwer samenwerken met 
de parketten, zodat deze sneller en efficiënter kunnen reageren op criminali-
teitsfenomenen en bijvoorbeeld de zerotolerantie in praktijk kunnen brengen. 
Er moeten hiertoe op systematische wijze samenwerkingsprotocollen worden 
afgesloten. 
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Door de zware overbelasting van en onderbezetting bij de parketten, werd een 
aantal jaren geleden het systeem van gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS) ingevoerd. Voor de aanpak van politionele overtredingen is dit een nuttig 
en efficiënt instrument, ook al heeft het belangrijke gebreken (zoals de afwe-
zigheid van een onpartijdige rechter en de gebrekkige mogelijkheden tot ver-
dediging). Toch is het Vlaams Belang er geen voorstander van dat GAS-boetes 
systematisch in de plaats zouden komen van correctionele sancties. Dergelijke 
regelingen (en misdrijven) worden op die manier immers onttrokken aan het 
zicht van de parketten, onder meer omdat er geen melding van wordt gemaakt 
op het strafregister. De parketten moeten hier opnieuw volop hun verantwoor-
delijkheid opnemen. GAS-sancties zouden dus enkel maar toegepast mogen 
worden bij lichte misdrijven, wanneer het parket daarbij uitdrukkelijk afziet 
van vervolging en dat ook kenbaar maakt aan de lokale overheid. 

Ruimer straffenarsenaal voor de rechters
Ook het strafbeleid van de rechtbanken komt steeds meer onder druk te staan. 
De beoordelingsruimte van de strafrechters wordt steeds verder aan banden 
gelegd, terwijl zij juist over een veel uitgebreider straffenarsenaal zouden moe-
ten beschikken. Zo zouden de strafrechters veelplegers veel zwaarder moeten 
kunnen bestraffen. Voor gevaarlijke recidivisten en voor plegers van weerzin-
wekkende en terroristische misdaden willen we beveiligingsstraffen waarmee 
een echt levenslange opsluiting verzekerd wordt. 

De strafrechter moet geherwaardeerd worden en niet beknot worden in zijn 
werk. Wij zijn dan ook sterk gekant tegen de uitbreiding van zogenaamde min-
nelijke schikkingen voor ernstige strafrechtelijke vergrijpen. Het afkopen van 
de celstraf vinden wij onethisch en onrechtvaardig, want het ruikt naar klas-
senjustitie. 

Ook willen we de invoering van een daadwerkelijke, veralgemeende snelrecht-
procedure bij eenvoudige misdrijven naar Nederlands of Frans model, waarbij 
de verdachte in principe tot aan de veroordeling achter de tralies blijft. Enkel 
een kordaat lik-op-stukbeleid maakt indruk op draaideurcriminelen. 

Geloofwaardige Justitie: 
straffen moeten uitgevoerd worden

Afschaffing van de ‘wet-Lejeune’ en forse uitbreiding van het aantal cellen 
De niet-uitvoering van opgelegde straffen is het grootste pijnpunt van het (ge-
brek aan) veiligheidsbeleid in dit land. In de praktijk blijkt al jaren dat een groot 
deel van de opgelegde boetes niet wordt geïnd, dat een aanzienlijk deel van 
de werkstraffen niet wordt uitgevoerd en dat ook het gros van de effectieve 
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gevangenisstraffen geen uitvoering kent. Dat de veiligheid van onze samen-
leving met deze straffeloosheid meer dan ooit ondermijnd wordt, hoeft geen 
betoog. Vanuit een onbegrijpelijke weerzin voor de gevangenisstraf blijft men 
maar voorthollen op dit heilloze pad van de straffeloosheid. Zelfs na de aange-
kondigde uitbreiding van het aantal cellen, mag het aantal gevangenen van de 
regering niet verder stijgen: alleen het comfort van de gevangenen (één man 
één cel) is van tel. 

Het Vlaams Belang wenst met deze perverse mentaliteit te breken. Wij geloven 
in de noodzaak en de doeltreffendheid van de vrijheidsstraf. Niet alleen voor 
de gedetineerde zelf, maar ook en zeker voor de hele samenleving. Naar Ne-
derlands voorbeeld moet de gevangenisstraf geherwaardeerd worden, waar-
door zij opnieuw haar ontradend effect krijgt. Wij zijn dan ook voorstander 
van de afschaffing van de zogenaamde ‘Wet-Lejeune’. Zowel kortere als lan-
gere celstraffen moeten worden uitgevoerd zoals ze werden opgelegd. Enkel 
op die manier kan onze Justitie opnieuw aan geloofwaardigheid winnen en 
kunnen onze strafrechters opnieuw het respect verwerven dat hen toekomt. 
Concreet pleiten we voor het optrekken van de gevangeniscapaciteit van 9.000 
vandaag naar 15.000 in plaats van de voorziene 11.000 plaatsen. De bestaande 
gevangenissen van Antwerpen, Dendermonde en Brussel mogen niet worden 
afgebroken, maar dienen integendeel behouden en gerenoveerd te worden. 

Harde aanpak jeugdcriminaliteit
Jeugdsanctierecht en extra opvangplaatsen 
Het aandeel van de minderjarigen in de criminaliteit neemt alsmaar grotere 
proporties aan. Vooral in (groot)steden is het fenomeen merkbaar. Meer dan 
de helft van de handtasdieven in Antwerpen is minderjarig. Eén op de drie 
gewapende diefstallen gebeurt door een 15- of 16-jarige, vaak met een mes. 
De verdachten die de Antwerpse politie oppakt, worden steeds jonger. Zo blij-
ken opvallend veel daders van gewapende overvallen niet ouder dan 14 jaar. 
Ook inbrekers zijn heel vaak 14 of 15 jaar. De grootste dadergroepen zijn Oost-
Europeanen en allochtonen van Marokkaanse origine. Dit zijn toch wel onthut-
sende vaststellingen.

In tegenstelling tot alle buurlanden, die beschikken over een hedendaags 
jeugdsanctierecht en jongeren desnoods jarenlang kunnen weghalen uit de sa-
menleving, zijn wij blijven hangen in de achterhaalde beschermingsideologie 
van de jaren ’60. Tot grote frustratie van de jeugdrechters is er geen straffen-
arsenaal voorhanden en kunnen zij nog steeds geen echte straffen uitspreken. 
Hierdoor staan de jeugdrechters bijna machteloos tegenover jonge delinquen-
ten, ook al omdat het aantal opvangplaatsen in de gesloten jeugdinstellingen 
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veel te gering is. Niet alleen de Franstalige, maar ook de Vlaamse regering 
neemt haar verantwoordelijkheid niet op. De behandelingstermijn in deze in-
stellingen is daardoor veel te kort.

Het Vlaams Belang wil dan ook de snelle invoering van een hedendaags jeugd-
sanctierecht naar het model van de buurlanden. Om snel te kunnen berech-
ten, pleiten we bij flagrante en heterdaadmisdrijven voor een supersnelrecht 
naar Nederlands model, waarbij de jonge delinquenten binnen enkele dagen 
hun straf kennen én die dan ook ondergaan.

Daarnaast willen we de forse uitbreiding van de capaciteit van de bestaande 
gesloten centra voor minderjarige delinquenten én arresthuizen in de steden 
voor jonge draaideurcriminelen.

Er moet tevens komaf worden gemaakt met de problematiek van het wapen- 
en druggebruik binnen en rond de schoolgebouwen. De school moet een bij 
uitstek veilige en drugvrije omgeving zijn, waar de ouders hun kind met een 
gerust hart kunnen achterlaten. Van de aanpak van criminaliteit in en rond de 
school moet een absolute prioriteit gemaakt worden. Drughandel in en om 
scholen dient zwaar bestraft te worden. Overlast veroorzaakt door hangjonge-
ren (pesten van voorbijgangers, diefstal in omliggende winkels, …) moet even-
eens worden aangepakt.

Vandalisme is geen kinderspel : strenge aanpak nodig
Het Vlaams Belang is van oordeel dat er streng moet worden opgetreden tegen 
vandalisme. Vandalisme is geen kinderspel. Het draagt bij tot de verloedering 
van buurten en wijken en werkt daardoor de criminaliteit in de hand. Het tole-
reren van vandalisme is voor vele delinquenten het signaal dat de politie en/of 
de overheid de controle over een buurt uit handen geeft. Voor de burgers geeft 
vandalisme in het bijzonder aanleiding tot ergernis en frustratie.

Het Vlaams Belang pleitte onder meer in Mechelen en Antwerpen voor de 
oprichting van een schadefonds voor slachtoffers van rellen en (grootschalig) 
vandalisme. Het schadefonds kan worden ingeroepen bij incidentele gebeur-
tenissen, maar ook bij regelmatig voorkomend ernstig vandalisme. Ondanks 
de getroffen veiligheidsmaatregelen kan het immers altijd gebeuren dat vóór, 
tijdens of na een al dan niet toegelaten openbare manifestatie schade wordt 
toegebracht aan de goederen van onschuldige burgers. Vermits de overheid 
verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde, is het niet meer 
dan logisch dat zij ook een deel van de materiële verantwoordelijkheid draagt 
wanneer de schade niet kan verhaald worden op de daders.
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Drugs uit de wijk, uit de stad!
Het Vlaams Belang is gekant tegen de legalisering van drugs. Enkel een stren-
ge grensoverschrijdende aanpak wat de aanbodzijde betreft, een goed uitge-
bouwd opvangnetwerk voor drugverslaafden met inbegrip van crisisopvang-
centra en een grote aandacht voor preventie, kan het tij doen keren. 

Ondanks het feit dat de drugproblematiek voornamelijk geregeld wordt op 
internationaal, federaal en regionaal vlak, pleit het Vlaams Belang ook voor 
een effectieve aanpak ervan op lokaal vlak. Steden en gemeenten hebben im-
mers bevoegdheidsruimte om (boven)lokale middelen in te zetten in het kader 
van de aanpak van drugproblemen. Daarnaast dient de burgemeester zijn be-
voegdheid om politionele acties te ondernemen in verband met de drugthe-
matiek ook zonder terughoudendheid te benutten. 

De strijd tegen verdovende middelen moet bovenaan het prioriteitenlijstje van 
de veiligheidsplannen in de steden en gemeenten staan. Niet in het minst om-
dat nooit eerder zoveel Vlaamse jongeren met illegale drugs experimenteer-
den. De helft van de 16- en 17-jarigen heeft al wel eens hasj of andere illegale 
drugs gebruikt en één op vijf noemt zich zelfs een regelmatige gebruiker. Toch 
voert slechts een op de drie scholen een actief drugbeleid. Vastgesteld drugbe-
zit en -gebruik op school moeten kordaat worden bestreden. Hierbij zijn pre-
ventiecampagnes onmisbaar. Ook politiecontroles op school, indien blijkt dat 
het fenomeen zich niet beperkt tot één geval, moeten mogelijk zijn.

Het Vlaams Belang wil dringend meer efficiënte (verrassings)drugcontroles in 
het verkeer, in scholen, in discotheken en op fuiven. De druggebruiker en –ver-
slaafde dient in de eerste plaats behandeld te worden, repressie komt pas in 
tweede instantie. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van het uitbou-
wen van gesloten opvanginitiatieven voor drugverslaafden. Spuitenruil, gebrui-
kersruimtes en andere initiatieven die druggebruik aanmoedigen, horen niet in 
dit hulpverleningsaanbod thuis. 

Repressie komt echter op de eerste plaats wanneer het gaat over drughande-
laars en -producenten én drugdealers die jongeren aanzetten tot druggebruik 
en kinderen als runners laten optreden. Drugdealers verdienen de zwaarste 
straffen.

Aanpak van drugsoverlast
Drugs wegen niet alleen zwaar op het werk van politie en Justitie maar ook op 
de gemeenschap in haar geheel. Met drugs gaat immers een omvangrijke over-
last gepaard, zoals het in bezit nemen van de openbare ruimte, het wegwerpen 
van spuiten, vechtpartijen, ruzies, onaangepast gedrag en vervuiling van de 
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buurt, criminaliteit,… die sterk bijdragen tot het onveiligheidsgevoel. Derge-
lijke vormen van overlast concentreren zich allang niet meer enkel in de grote 
steden. Nagenoeg elke gemeente krijgt er vandaag mee te maken. Bepaalde 
steden en gemeenten hebben dan weer te kampen met de specifieke proble-
matiek van de drugtoeristen. Het Vlaams Belang stelt vast dat zowel Justitie als 
politie ten gevolge van het opgelegde gedoogbeleid veel te weinig aandacht 
zijn gaan besteden aan de druggerelateerde criminaliteit. Voor ons moet er 
veel meer recherchewerk gebeuren naar dit soort fenomenen. En er moet hier 
zeer kordaat tegen worden opgetreden, zeker nu in Nederland de ‘wietpas’ is 
ingevoerd. Een beleid van absolute nultolerantie is noodzakelijk.

Het taboe rond vreemdelingencriminaliteit 
doorbreken

Het Vlaams Belang staat achter een neutraal en objectief beleid inzake crimi-
naliteit maar wil evenmin dat het veiligheidsbeleid - ook niet en vooral niet het 
lokaal beleid - de ogen sluit voor specifieke etnische achtergronden van da-
ders. Een goed veiligheidsbeleid moet daar rekening mee houden. Eind maart 
2012 waren 4.947 van de 11.242 gedetineerden buitenlander. Dit komt neer 
op 44 procent van de gevangenisbevolking (42 procent van de veroordeelden); 
er bestaan geen officiële cijfers van het globaal percentage allochtonen achter 
de tralies, maar volgens diverse schattingen ligt dit boven de 70 procent. Het 
aantal Marokkaanse gedetineerden (zonder de nieuwe Belgen) schommelt al 
jaren rond de 1.100 of 10% van de gevangenisbevolking. Multicultureel be-
tekent helaas steeds vaker multicrimineel. Het aantal vreemdelingen dat tot 
op heden wordt verplicht om zijn straf uit te zitten, is verwaarloosbaar klein. 
Tevens moeten we al te vaak van de politie of het openbaar ministerie verne-
men dat illegale criminelen die ter beschikking werden gesteld van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, opnieuw in de natuur mogen verdwijnen en dus NIET 
worden vastgezet in een gesloten centrum met het oog op uitzetting. 

Het heeft geen zin om de kop in het zand te steken. Het taboe omtrent de 
vreemdelingencriminaliteit moet weg. We willen dat in de criminaliteitssta-
tistieken ook de herkomst van de verdachten en de daders geregistreerd zou 
worden, zowel door politie en parket als op het niveau van straftoemeting en 
strafuitvoering, net zoals dat vandaag in Nederland gebeurt. Wanneer men bv. 
weet dat Noord-Afrikanen verantwoordelijk zijn voor 32% van de drughandel 
en Turken slechts 0,2% van de drughandel voor hun rekening nemen, dan lijkt 
het ons logisch dat de Marokkaanse bevolkingsgroep op dat vlak strenger in 
het oog wordt gehouden.
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Het Vlaams Belang pleit voor de systematische opsluiting en onmiddellijke uit-
wijzing naar hun herkomstland van illegale vreemdelingen en van asielzoekers 
die zich te buiten gaan aan criminaliteit, mét levenslang inreisverbod achteraf; 
bij kleinere misdrijven is het ontradend karakter hiervan immers veel sterker 
dan een symbolische gevangenisstraf. Daartoe moeten er op korte termijn 
gesloten terugkeercentra voor criminele illegalen en asielzoekers en voor bui-
tenlanders die in aanmerking komen voor terugzending, bijvoorbeeld na het 
uitzitten van hun straf.

Alle andere vreemdelingen die een celstraf van meer dan zes maand effec-
tief oplopen, willen we consequent terugsturen naar hun herkomstland, ge-
koppeld aan een levenslang inreisverbod. Met de herkomstlanden (Marokko, 
Algerije, Congo, Turkije, Pakistan,…) moeten er veel intensievere gesprekken 
komen over de strafuitvoering in deze betrokken landen. De voorwaarden hier-
toe dienen drastisch versoepeld te worden. Ook willen we dat de nationaliteit 
wordt afgenomen én het recht op verblijf voor ‘nieuwe Belgen’ die een celstraf 
oplopen van een jaar effectief of meer.

Overheid en burgers, ‘partners in veiligheid’
Een veilige leefomgeving belangt iedereen aan. Wie een goed veiligheidsbeleid 
wil voeren, moet kunnen rekenen op de verantwoordelijkheidszin en de actieve 
steun van de bevolking. Inspraak en betrokkenheid van de burgers zijn daarom 
van groot belang. Het Vlaams Belang is dan ook van mening dat buurtbewo-
ners en -verenigingen als gelijkwaardige gesprekspartners moeten worden be-
schouwd. Bij de opmaak van veiligheidsplannen moet een inspraakronde onder 
regie van het gemeentebestuur aan de uitvoering voorafgaan. Ook represen-
tatieve lokale veiligheidsenquêtes kunnen een goed instrument zijn op basis 
waarvan de veiligheidsbehoeften van de burgers in beleidsplannen kunnen 
worden omgezet. 

Het Vlaams Belang wil een helder, transparant en geïntegreerd lokaal veilig-
heidsplan, met duidelijke, meetbare doelstellingen, waarvan de resultaten jaar-
lijks via een verslag worden geëvalueerd en bekendgemaakt aan de bevolking. 

Een veiligheidsschepen, die in elke gemeente wenselijk is, moet bevoegd wor-
den voor zowel de politionele als de sociale veiligheid en neemt bijgevolg een 
centrale positie in binnen de lokale organisatie. De veiligheidsschepen wordt 
geacht deskundig te zijn op het vlak van veiligheid. Een herverdeling van de 
schepenbevoegdheden impliceert, net zoals dit het geval is voor wat de taken 
van de politie betreft, een kerntakendebat. Hij of zij werkt nauw samen met alle 
lokale partners en diensten die, elk vanuit hun functie, belang hebben bij het 
veiligheidsbeleid. 
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Voor een succesvolle aanpak van het veiligheidsbeleid is het van belang dat 
alle partners de juiste verwachtingen ten aanzien van ieders rol in het geheel 
hebben. Veiligheid is immers de gedeelde verantwoordelijkheid van overheid 
en burgers, als ‘partners in veiligheid’.

Zo dient de lokale overheid ook het aantal Buurt Informatie Netwerken (BIN) 
te stimuleren, waardoor er nauwere samenwerkingsverbanden tussen burgers 
en overheid tot stand komen. Zeker in handelsbuurten dienen zulke BIN’s te 
worden aangemoedigd, zodat er een goede wisselwerking komt tussen hande-
laars en politiediensten. 

Burgemeester moet gebruik maken 
van bevoegdheden 

De burgemeester dient (in nauw overleg met de schepen van veiligheid) in zijn 
aanpak van de onveiligheid en de criminaliteit – en volledig volgens de filoso-
fie van de zerotolerantie tegen criminaliteit – meer gebruik te maken van zijn 
bevoegdheden op het gebied van bestuurlijke politie. Zo kan de burgemeester 
instellingen die voor overlast zorgen sanctioneren met een tijdelijke of defi-
nitieve sluiting, kunnen personen die voor overlast zorgen telkens voor een 
periode van twaalf uur bestuurlijk aangehouden worden, kan de burgemeester 
systematische identiteitscontroles bevelen om illegalen en gezochte perso-
nen op te sporen, kan de burgemeester systematische controles op verboden 
wapenbezit laten organiseren, kan de burgemeester een straatverbod opleg-
gen aan personen die aanhoudend voor overlast zorgen, enz. In verschillende 
Nederlandse steden organiseert de politie vaak “preventieve fouilleringen”, 
waarbij ganse wijken worden afgezet en iedereen wordt gecontroleerd en ge-
fouilleerd. Uit evaluaties blijkt dit een efficiënt middel te zijn om het gemiddeld 
verboden wapenbezit te doen dalen. 

Stijgende criminaliteit vereist 
meer politieagenten 

Momenteel bestaat er een onrustwekkend rekruteringsprobleem bij zowel de 
federale als bij de lokale politie, waar een personeelstekort bestaat van res-
pectievelijk 400 en 1.015 manschappen. Bovendien komen lokale zones nog 
meer onder druk te staan doordat de federale regering onlangs besliste om bij 
voorrang 400 extra agenten aan Brussel toe te wijzen. En dan spreken we nog 
niet over de jaarlijkse uitstroom van 1.500 politiemensen, terwijl de instroom 
vanuit de politiescholen sinds 2009 nog amper 1.000 aspirant-inspecteurs be-
draagt. Ook hebben veel politiezones te maken met een gebrek aan midde-
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len. De manifeste scheeftrekking in de verdeling van federale dotaties tussen 
Vlaanderen en Wallonië leidt ertoe dat in bepaalde politiezones vacatures we-
gens geldgebrek niet langer kunnen worden ingevuld. 

Het Vlaams Belang wil dat het grote tekort aan politiemensen dringend wordt 
weggewerkt, wat in de eerste plaats betekent dat meer middelen moeten wor-
den vrijgemaakt. Ten tweede moet, zonder afbreuk te doen aan een strenge en 
gedegen selectie, de capaciteit aan de politiescholen worden uitgebreid. 

Meer blauw op straat
Wil het Vlaams Belang een politiestaat? Het antwoord is: neen. Wel hebben 
wij nood aan een politie die aanspreekbaar is en dicht bij de burger staat. De 
politie moet meer in het straatbeeld aanwezig zijn, en dit in het kader van het 
uitvoeren van de eigenlijke handhaving in het publieke domein. Met de aanwe-
zigheid van meer politie in de straten, pleiten we niet enkel voor meer blauw 
op straat maar ook voor patrouilles door politieambtenaren in burgerkledij 
zodat effectief meer inbreuken kunnen worden vastgesteld. 

Wij hebben immers een politie nodig die op het terrein een kordate aanpak 
van de criminaliteit verzekert. Politiemensen moeten zich kunnen richten op 
hun kerntaken, namelijk instaan voor de daadwerkelijke handhaving van de 
openbare orde, het opsporen van strafbare feiten, het verlenen van noodhulp 
en de wijkwerking. 

Hoewel er al een aantal maatregelen ten goede werden genomen, moet wor-
den vastgesteld dat politiemensen nog te veel worden ingeschakeld voor aller-
hande administratieve taken, die evengoed kunnen worden uitgevoerd door 
administratief personeel, zoals het opzoeken van wanbetalers van verkeers-
boetes, het verrichten van controles inzake de verwaarlozing van dieren, het 
behandelen van aanvragen tot het plaatsen van verkeersborden voor verhui-
zingen, enz. Het Vlaams Belang pleit ervoor deze taken zoveel mogelijk over te 
dragen aan het Calog-personeel (burgerpersoneel bij de politie) en aan ge-
meentelijke ambtenaren. 

Daarenboven wordt de lokale politie enkel nog per uitzondering ingezet voor 
grote opdrachten rond ordehandhaving (voetbalwedstrijden,…). Dit moet een 
taak van de bovenlokale (voorlopig nog federale) politie zijn. 
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Naar een inventieve, proactieve recherchedienst 
Een efficiënte recherche is essentieel voor een geloofwaardige politie. Het 
volstaat niet dat de lokale speurders enkel reageren wanneer er een klacht 
wordt ingediend tegen crimineel gedrag. Zij moeten integendeel zelf proactief 
de criminaliteit in hun zone opsporen, in kaart brengen en de bestrijding ervan 
op gang trekken. Dit vraagt een grote gedrevenheid en flexibiliteit van deze 
mensen en de bereidheid tot regelmatige bijscholing. Zij moeten ook aangezet 
worden om intensief samen te werken met de recherchediensten van de om-
liggende zones en met deze van de federale politie. Het lokale bestuur moet er 
niet alleen voor zorgen dat de recherchediensten voldoende bemand zijn (wat 
vandaag in veel zones helaas niet het geval is), bovendien moet het deze men-
sen alle kansen en middelen geven om zich te kunnen bedienen van de meest 
moderne opsporingstechnieken. 

Het fusioneren van politiezones 
moet worden aangemoedigd

Gezien het steeds grotere takenpakket (o.a. door de Salduz- en wapenwetge-
ving), de noodzaak aan specialisatie en de groeiende aanwezigheid van zwaar 
banditisme is een fusieoperatie voor tal van kleinere politiezones onvermijde-
lijk geworden. Het regeerakkoord-Di Rupo is op dit vlak veel te vrijblijvend: het 
beperkt zich veel te veel tot de aanmoediging van fusies en tot allerlei vormen 
van vrijwillige samenwerking. Wij zijn van oordeel dat een politiezone pas echt 
werkbaar en functioneel wordt wanneer zij meer dan 75.000 inwoners bedient 
of meer dan 150 manschappen telt. We pleiten er dan ook voor dat de fede-
rale regering een concrete fusieoperatie voorbereidt, die reeds haar beslag kan 
nemen tijdens de eerste helft van de nieuwe lokale bestuursperiode. Uiter-
aard moet hierbij inspraak gegeven worden aan de lokale besturen en moet 
de partnerkeuze wetenschappelijk begeleid worden. In elke politiezone moet 
minstens één kantoor altijd bereikbaar zijn en bijgevolg 7 dagen op 7 en 24 uur 
op 24 geopend zijn. 

Herwaardering functie wijkagent
Voor het Vlaams Belang blijft er ook in de toekomst een zeer belangrijke pre-
ventieve en proactieve rol weggelegd voor de wijkagent. Hij moet immers bo-
venal een zichtbaar centraal aanspreekpunt zijn voor de burgers in de fase 
waarin kleine overlastproblemen zich kunnen ontwikkelen tot veel grotere 
problemen. Daarom kan de rol van wijkagent alleen maar worden geherwaar-
deerd door hem niet langer te belasten met allerhande administratieve taken 
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die doorgaans geen uitstaans hebben met het verzekeren van de veiligheid van 
de burgers. 

Bovendien kan een degelijke wijkwerking het vertrouwen van de burgers in de 
politie opnieuw aanwakkeren. De wijkagent kan ook zelf tijdig lokale proble-
men, zoals verloedering en illegaliteit ontdekken.

Politiemensen beter beschermen en steunen 
Politiemensen hebben hun persoonlijke veiligheid en hun leven veil ons en de 
hele samenleving te beschermen. Wie tegen hen geweld pleegt, die pleegt ge-
weld tegen de gehele samenleving en tegen elke medeburger. Politiepersoneel 
moet zich bijgevolg, beter dan wie ook, beschermd en verdedigd weten door 
de samenleving. Het zou dan ook de evidentie zelf moeten zijn dat dergelijke 
geweldplegers keihard worden gestraft. Tot op vandaag moeten politiemensen 
evenwel blijven ijveren en manifesteren voor een strengere strafwetgeving en 
een hardere aanpak vanwege de magistraten. 

Het heeft tot 2010 geduurd vooraleer de minimumstraffen voor geweld tegen 
politiebeambten werden opgetrokken. Wij vinden deze bescherming overigens 
nog steeds ondermaats, zeker wanneer we rekening houden met het feit dat 
straffen onder de drie jaar nauwelijks worden uitgevoerd en dat straffen daar-
boven stelselmatig worden ingekort of omgezet in een enkelbandregime. Zo 
worden op vandaag slagen en verwondingen met voorbedachten rade tegen 
burgers gestraft met een celstraf van een maand tot een jaar. Ten aanzien van 
politiemensen wordt dit verdubbeld tot een straf van twee maanden tot twee 
jaar. De maximumstraf zou naar ons oordeel minstens moeten opgetrokken 
worden naar drie tot vier jaar. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid zou de maxi-
mumstraf moeten opgetrokken worden naar 20 tot 25 jaar (vandaag 10 tot 15 
jaar) en bij doodslag tot 30 jaar (vandaag 20). Ook de deelname aan straatrel-
len, waarbij agenten verwond worden maar waar de individuele verantwoor-
delijkheid niet kan worden vastgesteld, moet zwaarder bestraft worden. 

Tegelijk moet er ook een betere juridische bescherming komen voor politie-
mensen die correct en kordaat optreden tegen geweldcriminaliteit, zonder 
steevast te moeten vrezen voor strafrechtelijke vervolging. Tot slot moeten ook 
vergelding, wraak en smaad t.o.v. politiepersoneel harder worden aangepakt. 
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Onveilige wijken heroveren
Het Vlaams Belang eist meer aandacht voor patrouille-, controle- en inter-
ventieopdrachten in de meest onveilige wijken als bewijs dat deze wijken niet 
prijsgegeven worden aan criminele bendes en al dan niet georganiseerde mis-
daad. Dit vereist natuurlijk ook dat de politie daadwerkelijk ingrijpt bij pro-
blemen en dat de agenten zich niet laten intimideren. Nu mogen patrouilles 
dikwijls niet optreden om een confrontatie met bendes te vermijden. Politie-
controle in probleemwijken is geen provocatie. Fatsoenlijke burgers - zowel au-
tochtonen als allochtonen - voelen zich veiliger als er politie in de buurt is. Zij 
hebben geen bezwaar tegen meer patrouilles of meer identiteitscontroles. Al-
leen delinquenten en relschoppers voelen zich geprovoceerd door de aanwe-
zigheid van politie. Zelfs bij volkomen legitieme arrestaties die geheel volgens 
het boekje verlopen, hebben politiemensen steeds vaker af te rekenen met 
agressieve reacties, niet alleen van de daders en hun medeplichtigen, maar 
ook dikwijls van buurtbewoners die zich tegen de ordehandhavers keren. De 
politie moet steeds meer in een vijandige omgeving opereren en een gewone 
agent is daar niet altijd tegen opgewassen. Zo worden sommige wijken ‘no go 
areas’ voor de ordediensten. Deze onveilige wijken dienen heroverd te worden.

Veilig openbaar vervoer
De harde aanpak van de criminaliteit, agressie en fysiek geweld op tram, bus 
en metro kadert in het zerotolerantiebeleid dat het Vlaams Belang voorstelt. 
Wil men in onze steden en gemeenten de verplaatsingen met het openbaar 
vervoer voor de passagiers opnieuw aangenaam en veilig maken, dan moet 
het lik-op-stukbeleid voor straatcriminaliteit en straatoverlast ook hier toege-
past worden. Het parket moet niet enkel lijsten opstellen met de gevallen van 
agressie, maar moet ook effectief de daders vervolgen en bestraffen. Er moet 
een duidelijk signaal komen dat agressie en geweld in trams en bussen niet 
getolereerd worden. Meer controles en een versterking van de betrokken vei-
ligheidsdiensten zijn ook hier onvermijdelijk. 

Investeren in leefbaarheid
Een leefbare omgeving draagt bij tot het gevoel van veiligheid onder de bur-
gers, terwijl omgekeerd verval en verloedering uitnodigen tot asociaal gedrag, 
agressie en vandalisme. Een positief veiligheidsgevoel begint bij een omge-
ving die schoon en ordentelijk is. Sluikstorten bijvoorbeeld moet dan ook zeer 
krachtig worden tegengaan, enerzijds door de snelle verwijdering van vuilnis-
hopen, anderzijds via intensief toezicht, onderzoek en strenge bekeuring van 
de daders. Ook het bestrijden van leegstand, een harde aanpak van krakers, 
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het afsluiten van braakliggende terreinen, het bestrijden van graffiti op gebou-
wen en openbaar patrimonium en dies meer zijn allemaal bestuurlijke maatre-
gelen die door lokale besturen kunnen genomen worden in het kader van een 
lokaal leefbaarheidsbeleid. 

Als verantwoordelijke instantie voor de inrichting en het onderhoud van de pu-
blieke ruimte heeft het lokaal bestuur dus een bijzondere taak. Het Vlaams Be-
lang pleit in dit verband onder meer ook voor een verbetering en goed onder-
houd van de straatverlichting, zodat alvast bepaalde vormen van vandalisme 
en diefstal ontraden worden. Onze partij wil dat steden en gemeenten (via de 
netwerkbeheerder) zich ertoe verbinden om straatlampen waarvan een de-
fectmelding binnenloopt, binnen 48 uur te vervangen. Om verloedering van 
oudere wijken tegen te gaan, moeten leegstand en verkrotting systematisch 
worden aangepakt. 

Cameratoezicht uitbreiden
Waar burgerzin en sociale controle tekortschieten, kan camerabewaking op 
openbare plaatsen een nuttige aanvullende rol spelen, zonder te vervallen in 
big brother-situaties. Maar het spreekt voor zich dat camera’s een belangrijk 
ontradend effect hebben t.a.v. criminaliteit én in sterke mate kunnen bijdra-
gen tot de opheldering van misdrijven. Het Vlaams Belang steunt dan ook ten 
volle de plaatsing van camerabewaking op locaties waar veel criminele feiten 
gepleegd worden. 

Een aantal steden en gemeenten is intussen begonnen met de realisatie van 
een netwerk van intelligente camera’s (op invalswegen, bovenop politievoer-
tuigen, …) die nummerplaten kunnen herkennen. Deze netwerken blijken een 
bijzonder preventieve werking te hebben en droegen reeds bij tot de inreke-
ning van heel wat dievenbendes. We zijn dan ook fervent voorstander van dit 
soort bewaking, zeker omdat de privacy van de burgers hierbij strikt wordt be-
schermd. Helaas dreigt de criminaliteit hierdoor te verschuiven naar gemeen-
ten waar een dergelijk netwerk niet bestaat. Om deze reden, alsook om de 
kosten van dit soort netwerken beheersbaar te houden, dringen wij aan op een 
snelle veralgemening van het systeem en op een regionale, gecoördineerde 
aanpak. 

De aanwezigheid van camera’s dient regelmatig geëvalueerd te worden. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat de politie minder in deze buurten aanwezig zou 
zijn. 
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De aanvullende rol van private bewakings- 
en beveiligingsdiensten

Ons pleidooi voor het afstoten van een aantal taken door de politie impliceert 
niet dat wij voorstander zouden zijn van een verregaande privatisering van de 
politionele veiligheidstaken. Private firma’s kunnen en mogen nooit strikt poli-
tionele veiligheidstaken overnemen. De politie is en blijft het eerste aanspreek-
punt voor veiligheidskwesties en de concrete uitvoerder van veiligheidsmaat-
regelen op het terrein.

Dit neemt niet weg dat wij erkennen dat private beveiligingsfirma’s een groei-
ende rol spelen in het bewaken van de veiligheid. Bedrijfsleiders hebben al 
lang begrepen dat deze firma’s de veiligheid in en van bedrijven en gebouwen 
kunnen verhogen. Organisatoren van evenementen weten dat private bewa-
kings- en beveiligingsfirma’s een belangrijke complementaire en ondersteu-
nende rol kunnen vervullen in het handhaven van de veiligheid. Ook steden en 
gemeenten doen in het kader van hun preventiebeleid een beroep op private 
beveiligingsdiensten. Onlangs schakelde bij een grote anti-inbraakactie in de 
regio Mechelen de politie zelf een bewakingsfirma in om mee verdachte zaken 
op te merken.

Daar waar wordt aanvaard dat private firma’s een beveiligende rol spelen en 
bijdragen tot de aanpak van maatschappelijke onveiligheid, moeten ook zij 
over voldoende verweermiddelen en over een afgestemd juridisch kader kun-
nen beschikken.

Een lokaal winkelveiligheidsbeleid
Een bijzondere categorie van misdrijven vormen de winkeldiefstallen. Daarvan 
wordt slechts een minimaal percentage aangegeven. Volgens een private stu-
die zou in Belgische en Luxemburgse winkels jaarlijks voor 842 miljoen euro ge-
stolen worden. Dat is 1,38% van de omzet of 10% meer dan het West-Europees 
gemiddelde (1,26%). Zowel in 2009 als in 2010 zou de helft van de zelfstan-
dige winkeluitbaters slachtoffer geweest zijn van winkeldiefstal. Toch werden 
in 2009 ‘slechts’ 22.635 winkeldiefstallen aangegeven en 23.570 in 2010. Dit 
komt omdat 60% van de winkeliers nooit aangifte doet en 21% slechts spora-
disch. Slechts 13% van de zelfstandige ondernemers doet steeds consequent 
aangifte. Deze lage aangiftebereidheid heeft vooral te maken met het vaste 
geloof dat er aan de klacht toch geen verder gevolg zal worden gegeven. Het 
Vlaams Belang wil dat de gerechtelijke instanties winkeldiefstal opnieuw ern-
stig nemen en dat de dieven daadwerkelijk worden vervolgd. Er dient ook werk 
gemaakt te worden van een minder tijdrovende en minder omslachtige aan-
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gifteprocedure voor winkeldiefstallen. De lokale overheid moet informatienet-
werken voor winkeliers stimuleren. Bij bouw, verbouwing of renovatie moeten 
de lokale diensten verplicht worden om preventief en technisch veiligheidsad-
vies te verstrekken.
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Het STOP-PLAN in 50 concrete maatregelen
1. Een doorgedreven overheidsoptreden en systematische vervolging en 

bestraffing kan alleen met een Vlaamse Justitie.

2. Er wordt een systeem van échte zerotolerantie ingevoerd in elke wijk, in 
elke stad of gemeente die gebukt gaat onder buitensporige criminaliteit.

3. Onveilige wijken en no go areas dienen te worden heroverd.

4. De gerechtelijke instanties moeten paal en perk stellen aan de straffe-
loosheid. 

5. Een daadwerkelijke, veralgemeende snelrechtprocedure en de afschaf-
fing van de zogenaamde ‘wet-Lejeune’ zijn noodzakelijk.

6. Korte gevangenisstraffen moeten evenzeer worden uitgevoerd.

7. De gevangeniscapaciteit moet uitgebreid worden tot 15.000 plaatsen.

8. Bestaande gevangenissen mogen geen andere functie krijgen of worden 
afgebroken, maar dienen te worden behouden en te worden gereno-
veerd.

9. De zogenaamde ‘kleinere’ misdrijven moeten opnieuw aangepakt 
worden en alle ordeverstorend gedrag dient terug ernstig te worden 
genomen. 

10. Met agressieve hangjongeren en veroorzakers van overlast dient komaf 
gemaakt te worden. 

11. Voor veelplegers moeten er veel zwaardere straffen mogelijk zijn.

12. Er moet een hedendaags en streng jeugdsanctierecht worden inge-
voerd.

13. Er is nood aan een forse uitbreiding van de capaciteit in gesloten centra 
voor minderjarige delinquenten.

14. Het taboe rond vreemdelingencriminaliteit moet tot het verleden beho-
ren. 

15. In de criminaliteitsstatistieken wordt ook de etnische achtergrond van 
daders mee opgenomen.

16. Illegale vreemdelingen en asielzoekers die zich te buiten gaan aan crimi-
naliteit moeten meteen worden uitgewezen. Illegaal verblijf dient actief 
te worden opgespoord en bestreden.

17. Nieuwe Belgen die veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van een 
jaar of meer, verliezen hun Belgische nationaliteit en verblijfsrecht.
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18. Parketten en onderzoeksgerechten moeten geherwaardeerd worden en 
meer ondersteuning krijgen, zowel wat betreft middelen als personeel. 

19. De recherchediensten moeten beter uitgebouwd worden.

20. Het gebrek aan middelen en personeel in de politiezones moet zeer snel 
ondervangen worden. 

21. De manifeste scheeftrekking in de verdeling van de federale dotaties 
tussen Vlaanderen en Wallonië moet dringend ongedaan worden ge-
maakt.

22. De politie moet meer in het straatbeeld aanwezig zijn. Het aantal poli-
tiepatrouilles wordt zowel ’s nachts als overdag vermeerderd.

23. Er komen meer patrouilles ‘in burger’.

24. Taken die niet tot de essentie van het politiewerk behoren, moeten 
worden uitgevoerd door administratief personeel.

25. De lokale politie wordt enkel per uitzondering ingezet voor grote orde-
handhavingsopdrachten (= taak federale politie).

26. De functie van de wijkagent moeten worden geherwaardeerd. Hij dient 
een zichtbaar centraal aanspreekpunt te zijn voor overlastproblemen en 
hij moet ontlast worden van de vele administratieve taken.

27. Minstens één politiekantoor per politiezone is 7 op 7 en 24 uur op 24 
uur open. 

28. Politiemensen moeten betere juridische bescherming genieten. Tegen 
intimidaties, wraak en smaad jegens politieagenten moet krachtdadig 
worden opgetreden. 

29. Op criminaliteitsgevoelige plaatsen komen politie-antenneposten. Ze 
zijn mobiel en kunnen gemakkelijk verplaatst worden.

30. De zichtbaarheid van de politie wordt verhoogd door het inzetten van 
politiepatrouilles te paard in risicowijken.

31. De bevolking heeft mee zeggenschap in het lokaal veiligheidsbeleid. 
Lokale inspraakronden en veiligheidsbevragingen kunnen hiertoe goede 
instrumenten zijn.

32. Alle actoren die actief zijn rond veiligheid in de brede zin moeten bij een 
geïntegreerd beleid betrokken worden.

33. Iedere stad en/of gemeente beschikt over een schepen voor veiligheid 
die het veiligheidsbeleid coördineert en organiseert. 

34. De burgemeester maakt systematisch, snel en efficiënt gebruik van al 
zijn wettelijke bevoegdheden als administratief hoofd van de politie 
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(bijv. het straatverbod).

35. De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden toegepast 
tegen de overlast en tegen de misdrijven die niet meer door het parket 
vervolgd worden. Toch moeten de parketten hierin zo snel mogelijk 
opnieuw hun volle verantwoordelijkheid opnemen. 

36. Het stadsbestuur, het politiecollege en de parketten moeten intensiever 
en nauwer met elkaar samenwerken. 

37. De lokale overheid dient de totstandkoming van Buurt Informatie Net-
werken (BIN) te stimuleren, zeker in handelswijken. 

38. Scholen moeten bij uitstek veilige en drugvrije omgevingen zijn.

39. De lokale politie en de schooldirecties werken samen om geweld, afper-
sing, drugverkoop en spijbelgedrag op school kordaat en efficiënt aan te 
pakken.

40. Er worden in probleemscholen onaangekondigd en op geregelde tijd-
stippen controleacties i.v.m. wapenbezit en drugs uitgevoerd.

41. De strijd tegen verdovende middelen moet worden opgevoerd en drug-
dealers verdienen de zwaarste straffen.

42. Binnen de lokale politie gaat bijzondere aandacht naar het garanderen 
van de veiligheid op bus, tram en/of metro. 

43. Sluikstorten wordt zeer krachtig tegengegaan.

44. Ook het bestrijden van leegstand, verkrotting, kraakpanden en vanda-
lisme blijven prioriteiten.

45. Er wordt een schadefonds voor slachtoffers van vandalisme opgericht.

46. De controle op club-vzw’s, theehuizen, nachtwinkels, enz. wordt een 
permanent aandachtspunt van de lokale politie.

47. Er worden op criminaliteitsgevoelige plaatsen veiligheidscamera’s 
geplaatst. De camera’s op belangrijke invalswegen zijn uitgerust met 
nummerplaatherkenning. Tevens maakt de politie gebruik van mobiele 
camera’s. 

48. Winkeldiefstallen en andere vormen van criminaliteit waarmee de 
lokale handelaars worden geconfronteerd, dienen ernstig te worden 
genomen.

49. Er moet werk gemaakt worden van een minder tijdrovende en een min-
der omslachtige aangifteprocedure voor winkeliers.

50. Burgers, handelaars en ondernemers worden beter geadviseerd over 
hoe ze criminaliteit preventief kunnen tegengaan.

STOP-plan.indd   25 12/06/12   17:51



STOP-plan.indd   26 12/06/12   17:51



STOP-plan.indd   27 12/06/12   17:51



STOP-plan.indd   28 12/06/12   17:51


