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1. Onveiligheid: Vlaams Belang krijgt gelijk 
Jarenlang heeft het Vlaams Belang gehamerd op de schrijnende 
onveiligheid in onze steden. Maar de politici van de traditio-
nele partijen minimaliseerden de feiten en bleven voorthollen 
op het heilloze pad van de laksheid. Ze bewezen lippendienst 
aan de ‘harde aanpak’ en beloofden telkens opnieuw strenge 
maatregelen, maar in de praktijk 
deed men precies het tegenover-
gestelde. Het pijnlijkste voorbeeld 
was de reactie van de politiek op 
de gruwelijke dood van de 17-ja-
rige Joe Van Holsbeeck, nadat die 
op 12 april 2006 in de inkom-
hal van het Centraal Station van 
Brussel werd doodgestoken door 
een minderjarige Poolse zigeuner: 
sindsdien werd het nóg moeilijker 
om jonge criminelen op te sluiten 
in een gesloten jeugdinstelling. 
Tot op vandaag beschikt dit land 
nog altijd niet over een jeugds-
anctierecht; er kunnen enkel be-
schermingsmaatregelen genomen 
worden. 

Al even grof was de reactie van de 
politiek op het doodtrappen van 
treinconducteur Guido De Moor 
door een minderjarige Marok-
kaanse amokmaker in een Ant-
werpse lijnbus enkele maanden 
later: Verhofstadt kondigde toen 
voor de camera’s een verstrenging 
aan van de voorwaardelijke in-
vrijheidsstelling (de zogenaamde 
Wet-Lejeune). Nochtans had zijn regering die wetgeving nog 
maar pas drastisch versoepeld en van de voorwaardelijke in-
vrijheidsstelling én zelfs van het penitentiair verlof een ‘recht’ 
gemaakt voor alle gedetineerden. 

Een schuchtere kentering kwam er begin 2010. Na een reeks 
van aanhoudende incidenten en de vlucht van het ‘Insti-
tit Supérieur Industriel de Bruxelles’ vanuit Anderlecht naar 
Schaarbeek kwam een debat op gang over de invoering van 
een regime van nultolerantie in de Anderlechts wijk Kuregem. 

CD&V-parlementslid Walter 
Vandenbossche schetste de pro-
blemen in deze multiculturele en 
zwaar verloederde wijk als volgt: 
“Alles gaat hier kapot. De feiten 
doen zich voor in alle wijken, elke 
hoek van elke straat wordt als ge-
vaarlijk ervaren. Geen ouder durft 
het nog aan zijn kinderen alleen 
om boodschappen te sturen, het 
sociaal-culturele leven van onze 
senioren valt om dezelfde reden he-
lemaal stil. Handelaars worden in 
hun winkels in elkaar geslagen en 
beroofd, ze stoppen hun activiteiten 
en vluchten weg. De politie verliest 
de strijd tegen criminelen van aller-
lei aard, die, met de nodige techni-
sche ondersteuning, de macht over 
delen van het Anderlechtse territo-
rium bevechten met de overheid en 
hun slag thuis halen. Wij zien en 
ervaren deze machteloosheid dage-
lijks. Wij geven het op.” (De Stan-
daard, 25 november 2009)

Zelfs het groene parlementslid 
Luckas Vander Taelen verdedigde 
plots het invoeren van ‘zero tole-

rance’ naar het voorbeeld van New York. Voordien was het en-
kel en alleen het Vlaams Belang dat het beleid van nultolerantie 
van de New Yorkse burgemeester Giuliani naar voren schoof 
als het enige geloofwaardige alternatief. Plots werd dit voorstel 
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overgenomen door alle andere partijen. Sterker nog: de nulto-
lerantie werd het officiële regeringsbeleid in de betrokken wijk. 
De politie kreeg van toenmalig minister van Binnenlandse Za-
ken Turtelboom bijzondere instructies en extra mankracht en 
ook Justitieminister De Clerck beloofde een krachtiger beleid. 
Het Vlaams Belang had het gelijk dus aan zijn kant. 
 
Maar echte nultolerantie kan je het gevoerde beleid in Kure-
gem niet noemen. Daarvoor ontbreekt nog steeds een goede sa-
menwerking tussen politie en Justitie en een kordaat snelrecht 
waarmee een lik-op-stuk-beleid gevoerd kan worden. Ook 
wordt nauwelijks wat ondernomen tegen de illegale economie 
die de wijk tot op vandaag in belangrijke mate in haar greep 
houdt. Toch heeft een en ander wel geleid tot een ommekeer: 
de criminaliteit daalde opmerkelijk (-30 procent) en het leven 
in de wijk werd opnieuw iets draaglijker. 

We zijn er evenwel nog lang niet. In de rest van Brussel en 
ook in verschillende andere steden blijft de situatie immers 
even uitzichtloos. In heel wat wijken van de grote agglomera-
ties zwaaien jeugdbendes nog steeds de plak. De politie krijgt 
uitdrukkelijke instructies om deze wijken zo veel mogelijk te 
mijden, zodat deze stilaan verworden tot no-go zones. 

Straffeloosheid
Het belangrijkste pijnpunt en de grootste frustratie bij de be-
volking ligt niet zozeer bij de afwezigheid of het al te gedogend 
optreden van de politie, maar veeleer bij het manifeste onver-
mogen en vaak zelfs de onwil van de beleidsverantwoordelij-
ken van Justitie om krachtig te reageren: Justitie slaagt er im-
mers niet in om aangehouden criminelen voldoende lang vast 
te houden en snel te vonnissen. Door het acute plaatsgebrek in 
de gevangenissen en door de erg beperkende wet op de voor-
lopige hechtenis stellen de parketten en de onderzoeksrechters 
in bepaalde arrondissementen de meeste daders meteen na hun 
verhoor weer op vrije voeten, ook al hebben ze zeer ernstige 
feiten gepleegd. 

Zeker in Brussel wordt op dit vlak een onthutsend laks beleid 
gevoerd. Zo is het al jaren zo dat zelfs illegale delinquenten, 

per definitie mensen zonder vaste verblijfplaats, systematisch 
meteen na hun aanhouding worden vrijgelaten. Terecht be-
stempelde socioloog Mark Elchardus (in het VRT-programma 
Phara, 2 februari 2010) het Justitiebeleid als een “stimulusbe-
leid voor criminaliteit”. Op die manier doet Justitie precies 
het tegenovergestelde van haar eigenlijke opdracht, met name 
het beteugelen van de criminaliteit. 

Op 28 april 2010 congresseerde de liberale vakbond VSOA 
over het lakse Justitiebeleid. Terzake bracht hierover een in-
dringende reportage en liet een Brusselse inspecteur aan het 
woord: “Voor een aanval op de politie, voor grove beledigingen, 
voor twee politieagenten die tien dagen werkonbekwaam worden 
geslagen, heeft hij niet meer gekregen dan een vermanende vinger. 
Als je ziet welke moeite wij moeten doen om die gasten op te pak-
ken en uit te leveren aan het parket. En je ziet diezelfde gast de 
volgende dag op de straat en die heeft al een vijftigtal misdrijven 
op zijn geweten, die telkens opnieuw dezelfde misdrijven pleegt, 
waarvoor je hem oppakt, die telkens weer vrijgelaten wordt om 
redenen die wij niet kennen - want daar brengen ze ons niet van 
op de hoogte- dan geraak je daarvan gefrustreerd. En dan ga je je 
afvragen waarvoor al het werk dient dat wij elke dag doen.” 

Daarnaast is er de manifeste weigering van de regering om op-
gelegde gevangenisstraffen uit te voeren. Het gros van de effec-
tieve celstraffen wordt vandaag zeer sterk gereduceerd, omge-
zet naar een (kort) enkelbandregime of in het geheel niet meer 
uitgevoerd. Het grootste deel van de veroordeelden tot drie 
jaar effectief ontsnapt op die manier aan een daadwerkelij-
ke opsluiting in de gevangenis. Deze extreme straffeloosheid 
haalt de geloofwaardigheid van Justitie vanzelfsprekend volle-
dig onderuit. Met zo’n laks beleid wordt ons land als het ware 
een magneet voor geboefte uit de hele wereld. 

Getuige daarvan Paul Van Thielen, topman van de federale 
gerechtelijke politie, in De Tijd van 2 april 2009: “‘Hoelang 
zitten zware criminelen in de cel? We hebben de vonnissen, arres-
ten en effectief uitgevoerde gevangenisstraffen eens bestudeerd. Het 
resultaat van de studie is onthutsend. Leden van rondtrekkende 
bendes, die hier honderden inbraken hebben gepleegd, krijgen een 
gevangenisstraf van zo’n drie à vijf jaar. Als ze daarvan een derde 
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moeten uitzitten en ze al maanden in voorlopige hechtenis hebben 
gezeten, worden ze in de praktijk bij wijze van spreken meteen 
vrijgelaten. En dat voor een categorie criminelen, ‘de rondtrek-
kers’, die al bijna zeven jaar een topprioriteit vormen in België.”

Ook de onderzoeksrechters zelf zijn bijzonder ontevreden met 
de catastrofale situatie van straffeloosheid waarin we ons van-
daag bevinden. Zo verklaarde ook de Antwerpse onderzoek-
rechter Karel Van Cauwenberghe, voorzitter van de Vereniging 
van Onderzoeksrechters in De Standaard van 4 mei 2011: 
“Het is de wereld op zijn kop. In theorie is het systeem zo opgezet 
dat wij als onderzoeksrechter de mensen aanhouden om hen als 
verdachte verder te onderzoeken. Daarna komen ze voor een rech-
ter, die hen een straf oplegt. De realiteit is precies het omgekeerde. 
De sanctie die ze van de rechter krijgen, wordt niet uitgevoerd. En 
hun opsluiting na de aanhouding is vaak de enige sanctie, doordat 
ze met de gevangenis in contact komen.” 

Ook met het beleid van Justitieminister Turtelboom is er 
geen echte kentering gekomen. Het systeem van de enkel-
banden werd nog verder veralgemeend, zodat nog minder ver-
oordeelden de binnenkant van de cel zien. Het aantal cellen 
wordt weliswaar verhoogd, maar de uitbreiding van de capa-
citeit is enkel bedoeld om het comfort van de gedetineerden 
te verhogen (één man, één cel). Tegelijk is beslist om centraal 
gelegen gevangenissen te sluiten, zelfs al werden ze recent nog 
gerenoveerd. Het comfort van de gevangen gaat blijkbaar voor 
op alles. Dat wil zeggen dat de extreme vrijlatingsmaatregelen 
en de niet-uitvoering van zogenaamde korte straffen de regel 
zullen blijven. 

Intussen werd het land verontrust door de schokkende vrijla-
ting van Michelle Martin en zelfs Dutroux mag nu ieder jaar 
voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen om zijn vrijla-
ting te bepleiten. Zelfs voor deze kindermoordenaar is levens-
lang blijkbaar niet met zekerheid levenslang. 

Dalende criminaliteit? 
De geregistreerde criminaliteit in dit land blijft met 1.032.175 
geregistreerde misdrijven in 2012, overtredingen van de po-

litiereglementen (sluikstorten en toenemend aantal andere 
misdrijven die via GAS-reglementen worden aangepakt) niet 
meegerekend. Er werd weliswaar een daling genoteerd ten op-
zicht van 2011, toen een piek van 1.059.880 misdrijven werd 
vastgesteld. Deze daling doet zich voor in de drie gewesten. 
Volgens het parket-generaal van Antwerpen heeft deze daling 
echter vooral te maken met de invoering van de Salduz-wet 
in 2012, waardoor bij de opmaak van een PV bij een eerste 
verhoor altijd een advocaat aanwezig moet zijn. Daardoor is 
de politie een stuk selectiever in haar aanhoudingsbeleid en 
bijgevolg ook in het opstellen van PV’s. In januari 2014 pakte 
de minister van Binnenlandse Zaken uit met de cijfers van de 
eerste zes maanden van 2013, waaruit een nieuwe daling zou 
blijken, maar uit vergelijkbare gegevens uit het verleden moet 
telkens worden vastgesteld dat zulke halfjaarlijkse cijfers erg 
onvolledig zijn en nog zullen moeten worden bijgesteld.

In een uitgebreide vergelijking van de criminaliteitscijfers tus-
sen 2000 en 2011 kwam MR-kamerlid Destexhe tot de vast-
stelling dat de vermeende daling van de criminaliteit vooral 
te maken heeft men een vermindering van het aantal fraude-
misdrijven (-6.700) sinds het jaar 2000, valsmunterij en na-
making (-4.500), gezinsverlating en een reeks administratieve 
misdrijven. De geweldcriminaliteit daarentegen is sinds het 
jaar 2000 fors toegenomen. Als we vergelijken met 2012 is er 
bijvoorbeeld een forse toename inzake slagen en verwondin-
gen en moord en doodslag:

Slagen en verwondingen 2000 2012 Evolutie

Vlaanderen 26.022 34.404 + 32%
Brussel 7.547 9.606 + 27%
België 56.434 71.978 + 28%

Moord en doodslag 2000 2012 Evolutie
                   (incl pogingen)

Vlaanderen 299 503 + 68%
Brussel 114 149 + 31%
België 680 1.021 + 50%
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De meest opvallende toename in Vlaanderen is alvast de re-
cente evolutie inzake woninginbraken. Ook in 2012 stegen 
die nog fors in vergelijking met 2011. Elke dag zijn er in Bel-
gië gemiddeld 207 inbraken. Dat is spectaculair veel. In het 
jaar 2005 waren er dat nog 138.

Woninginbraken 2005 2012 Evolutie 
Vlaanderen 21.850 32.691 + 50%
Brussel 8.333 10.173 + 22%
België 50.287 75.570 + 50%

Belangrijk hierbij is te vermelden dat het hier in heel grote 
mate gaat om buitenlandse dievenbenden. Uit een antwoord 
van minister Milquet aan kamerlid Logghe blijkt dat amper 
12,4 procent van de geïdentificeerde inbrekers uit 2013 de 
Belgische nationaliteit heeft. Niet minder dan 60 procent van 
de verdachten is dan weer afkomstig uit het voormalige Oost-
blok. 

Het gaat bij de meeste vormen van criminaliteit bovendien 
maar over een fractie van het echte aantal misdrijven waarmee 
de bevolking daadwerkelijk geconfronteerd wordt. Dat blijkt 
uit de zogeheten veiligheidsmonitor. Dit is een grootschalige 
bevraging van de bevolking, waarbij gepeild wordt naar het on-
veiligheidsgevoel bij de bevolking, de persoonlijke ervaring met 
misdrijven, de aangiftebereidheid en het vertrouwen in Justitie. 

Uit de veiligheidsmonitor van 2009 (helaas is er om bespa-
ringsredenen nadien geen nieuwe meer opgesteld) blijkt dat 
amper 38 procent van de zogenaamde huishouddelicten (ver-
nielingen en vandalisme, inbraken, autodiefstal …) wordt ge-
meld aan de politie en dat slechts 30 procent van deze misdrij-
ven daadwerkelijk wordt aangegeven (met opstelling van een 
proces-verbaal). Bij de zogenaamde persoonsdelicten (geweld, 
beroving van personen, vluchtmisdrijf…) liggen melding en 
aangifte nog een stuk lager: op 29 en 23 procent. Heel vaak 
heeft de niet-aangifte te maken met het gebrek aan perspectief 
op vervolging (en dus gebrek aan vertrouwen in Justitie). 

Dit betekent dat het aantal misdrijven wellicht drie tot vier 
keer hoger ligt dan de officiële politiestatistieken aangeven. 

Het “dark number” (het aantal niet-aangegeven misdrijven) 
bedraagt meer dan 70 procent en het “grey number” (wel ge-
meld, maar geen aangifte) ruim 6 procent. Dit betekent dat 
het werkelijk aantal slachtoffers stukken hoger ligt dan de of-
ficiële criminaliteitscijfers doen vermoeden. Ook de gegevens 
van het reële aantal slachtoffers van bepaalde categorieën van 
misdrijven zijn schokkend. Zo blijkt dat ieder jaar 1 op 20 
gezinnen in het Vlaams Gewest het slachtoffer van een inbraak 
in de woning. In Brussel gaat het zelfs om 1 gezin op 10. 

Deze situatie draagt duidelijk bij tot een zeer hoog onveilig-
heidsgevoel bij de bevolking. Zo geeft volgens deze veilig-
heidsmonitor 26 procent van de bevolking te kennen nooit of 
zelden de deur te openen voor onbekenden. Uit een stedelijk 
behoeftenonderzoek over senioren woonachtig in Gent (uitge-
voerd in 2005 door de VUB) bleken de volgende onthutsende 
cijfers: 40 procent van de senioren komt ’s avonds nooit meer 
buiten, 10,6 procent minder dan één maal per maand en 16,6 
hoogstens enkele keren per maand. 

Een bijzondere categorie van misdrijven vormen de winkel-
diefstallen. Daarvan wordt slechts een minimaal percentage 
aangegeven. Volgens Unizo zou in Belgische winkels jaarlijks 
voor 915 miljoen euro gestolen worden (Persbericht Unizo, 26 
oktober 2011). Dat is goed voor 1,47 procent van de omzet 
of 17 procent meer dan het West-Europees gemiddelde (1,26 
procent). Uit een studie van de vzw Preventie en Veiligheid, 
die nauw samenwerkt met het Neutraal Syndicaat voor Zelf-
standigen (NSZ) vertoont het aantal winkeldiefstallen een stij-
gende tendens (10 procent hoger in het eerste semester van 
2013 dan in het eerste semester van 2011). 

Zowel in 2009 als in 2010 zou de helft van de zelfstandige 
winkeluitbaters slachtoffer geweest zijn van winkeldiefstal 
(Unizo-actieplan, januari 2011). Toch werden in 2009 ‘slechts’ 
22.635 winkeldiefstallen aangegeven en 24.487 in 2010. Dit 
komt omdat een groot aandeel van de winkeliers nooit aangif-
te doet van diefstal. 

Uit een onderzoek van het NSZ van januari 2014 bij 488 han-
delaars bleek dat 42 procent van hen nooit aangifte doet en 26 
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procent sporadisch. Slechts één derde van de ondervraagden 
(32 procent) doet steeds consequent aangifte. Deze lage aan-
giftebereidheid heeft vooral te maken met het vaste geloof dat 
er aan de klacht toch geen verder gevolg zal worden gegeven. 
Maar liefst 91 procent van de zelfstandigen is van mening dat 
de politie machteloos staat eenmaal een crimineel feit gebeurd 
is, omdat er gerechtelijk geen gevolg aan wordt gegeven (be-
vraging NSZ 2011). 

Verontrustend is ook de evolutie van de gewapende overvallen. 
Daar stellen we vooral 
een belangrijke verschui-
ving vast naar kleinere 
handelszaken, die van-
zelfsprekend zo goed 
als weerloos staan tegen 
gewapende overvallers. 
Terwijl de overvallen op 
banken ten gevolge van 
de opgedreven beveili-
ging fors daalden (-66 
procent tussen 2007 en 
2012), was er de voor-
bije vijf jaar een sterke 
toename van gewapende 
overvallen op apotheken 
(+20 procent), nacht-
winkels (+16,5 procent), 
cafés (+15 procent). De 
juweliers spannen de 
kroon met een stijging 
van 205 procent (van 20 
naar 61). (cijfers Neu-
traal Syndicaat voor Zelfstandigen, april 2014). In totaal steeg 
het aantal gewapende overvallen op kleinere zaken van 982 in 
2010 naar 1040 in 2011. Dat is bijna drie overvallen per dag. 

De toegenomen driestheid van criminelen is alvast niet voor 
iedereen even verontrustend. Niemand minder dan de (vorige) 
Brusselse burgemeester Freddy Thielemans (PS) bestempelde 
op 2 februari 2010 de beschieting en verwonding van een van 

zijn eigen agenten met een kalasjnikov als een ‘fait divers’… 
Hij zat hiermee op dezelfde golflengte als Philippe Moureaux, 
de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek en ook niet toeval-
lig van PS-signatuur.

Voor de volledigheid geven we nog mee dat de cijfers van de 
politie nog steeds niet op een correcte manier samen te lezen 
zijn met deze van de parketten. Zo noteerden we in Brussel in 
2009 een daling van de criminaliteit volgens de cijfers van de 
politie, terwijl er volgens de gegevens van het parket een stij-

ging werd opgetekend. In 
antwoord op een monde-
linge vraag van kamerlid 
Bart Laeremans zei toen-
malig Justitieminister De 
Clerck over deze tegen-
strijdigheid: “Dat vind 
ik eigenlijk bedroevend. Ik 
herinner mij zeer goed de 
periode waarin ik samen 
met Johan Vande Lanotte 
Binnenlandse Zaken en 
Justitie beheerden. Wij ga-
ven gezamenlijk perscon-
ferenties om de cijfers van 
Justitie en politie op elkaar 
afgestemd te presenteren 
en te zien welk hun relatie 
was. Dat is compleet verlo-
ren en het is quasi onmo-
gelijk dat op relatief korte 
termijn op elkaar af te 
stemmen. Dat is nochtans 

noodzakelijk indien men een echte analyse wil maken.” (Kamer, 
20 april 2010). Wat betreft de analyse van de criminaliteit zijn 
we er de jongste vijftien jaar op achteruit gegaan in plaats van 
vooruit.

Overvallenplaag in de West-Vlaamse grensstreek
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2. Justitie moet weer geloofwaardig worden 
Elke dag opnieuw wordt bewezen dat de zachte aanpak alleen 
maar harde criminaliteit heeft opgeleverd. Onhandelbare gede-
tineerden krijgen een schadevergoeding omdat ze in de gevange-
nis onheus zouden behandeld worden. Zware criminelen komen 
nog steeds na een derde van hun celstraf vrij. Gevangenisstraffen 
onder de drie jaar worden omgezet in een poosje thuisdetentie. 
Buitenlandse dievenbendes krijgen vrij spel door het gebrek aan 
internationale samenwerking en procedurefouten leiden ertoe dat 
gangsters lachend vrijuit gaan. Wie tenslotte de middelen heeft, 
kan in heel wat gevallen probleemloos zijn proces afkopen. Kort-
om, haast nergens ter wereld worden criminelen op zulke zachte 
wijze aangepakt als in België. 

Veiligheid: een fundamenteel 
mensenrecht

De overheid dient aan alle burgers dezelfde veiligheid te waar-
borgen, zonder onderscheid van rang of stand. Het recht op vei-
ligheid is een fundamenteel mensenrecht, dat door de overheid 
gewaarborgd moet worden. De overheid heeft immers het mo-
nopolie om tot vervolging, bestraffing, dwang en geweld over te 
gaan. De burger heeft dit recht afgestaan. In ruil daarvoor is het 
de dwingende plicht van de overheid om alle vormen van cri-
minaliteit krachtig en efficiënt te bestrijden. De overheid moet 
daarom zo maximaal mogelijk garant staan voor de veiligheid 
van elke burger. 

Maximaal is evenwel nooit volledig. We zijn er ons terdege 
van bewust dat de overheid nooit overal tegelijk en steeds even 
kordaat kan optreden tegen criminaliteit. Daarom draagt ook 
de burger verantwoordelijkheid. Niet alleen is het zijn plicht om 
misdrijven te melden en de politie te waarschuwen bij dreigend 
gevaar, tevens moet hij in de mogelijkheid blijven om zichzelf 
en zijn naasten én zijn eigendom of handelszaak te verdedigen. 

Het recht van verdediging of noodweer vormt voor de burger 
de laatste zekerheid die hij heeft tegen criminele aanvallen. 

Dit basisrecht is evenwel volledig in de verdrukking gekomen. 
Noodweer is in onze strafwetgeving immers enkel toegestaan 
bij het verdedigen van de eigen persoon of van een ander, niet 
bij het verdedigen van zijn goederen. Het Vlaams Belang eist 
al jaren dat het recht op noodweer zou uitgebreid worden 
naar de verdediging van de eigen goederen. Vanuit de lin-
kerzijde wordt geroepen dat dit zou leiden tot een cowboysa-
menleving, maar dat is onzin. Wij vragen niets meer dan de 
overname van de actuele wetgeving ter zake van Nederland en 
Duitsland. Dit zou de onzekerheid wegnemen bij bijvoorbeeld 
de juweliers die ter verdediging van hun zaak het vuur openen 
op gewapende overvallers. Het is onvoorstelbaar dat het ge-
recht de voorbije jaren herhaaldelijk de rollen omkeerde en de 
misdadigers voorstelde als slachtoffers (zelfs schadevergoeding 
toekende!) en eerbare juweliers afschilderde als criminelen. 

Preventie blijft 
belangrijk

Een goed veiligheidsbeleid moet in de eerste plaats gericht zijn 
op het voorkomen van criminaliteit en bijgevolg op preventie. 
Het hoog aantal criminele feiten in onze samenleving kent voor 
een groot deel zijn oorzaak in de vervaging van het normbesef: 
een gebrek aan normen en waarden leidt ertoe dat sommigen 
sneller geneigd zijn tot crimineel gedrag. Het Vlaams Belang 
pleit in dit verband voor een morele herwaardering en doet 
een beroep op de verantwoordelijkheid van eenieder. Zo wil 
het Vlaams Belang in de eerste plaats het gezin herwaarderen. 
Het gezin is dé opvoedende factor bij uitstek in de samenle-
ving. Een warme en stabiele thuisbasis is de beste garantie voor 
een goede opvoeding en een dam tegen mogelijke ontsporin-
gen. De gezinnen, het onderwijs en jeugdbewegingen moeten 
niet alleen aandacht hebben voor prestaties, maar ook voor het 
meegeven van waarden als verantwoordelijkheid, respect en 
solidariteit. Ook de overheid moet die waarden uitdragen en 
de burgerzin stimuleren. 
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onvoldoende middelen 
voor Justitie

De overheid moet ook inspringen waar gezinnen en scholen 
falen. Zo pleit het Vlaams Belang voor meer opvangmogelijk-
heden voor jongeren in een problematische opvoedingssitua-
tie (gedragsstoornissen, verwaarlozing, druggebruik, …). De 
wachtlijsten in deze sector zijn de voorbije jaren in Vlaanderen 
alleen maar langer geworden: van 3.700 wachtlijstkinderen in 
2010 naar ruim 4.400 in 2013. Ook is er een groot tekort aan 
jeugdpsychiaters en begeleidend personeel. De Vlaamse over-
heid moet hierin dringend extra investeren. 

Het Vlaams Belang benadrukt ook dat sociale controle bij-
zonder preventief kan werken. Door onder andere de toene-
mende verstedelijking en het verlies aan traditionele gezags-
verhoudingen binnen gezinnen, scholen, bedrijven enzovoort, 
is die controle echter sterk verzwakt. We mogen ons daar niet 
zomaar bij neerleggen. Mensen moeten blijvend aangemoe-
digd worden tot burgerzin. 

Waar burgerzin en sociale controle tekortschieten, kan came-
rabewaking op openbare plaatsen een nuttige aanvullende rol 
spelen. Uiteraard moet een ‘Big Brother’-maatschappij verme-
den worden en dient omzichtig met het beeldmateriaal te wor-
den omgesprongen. Maar het spreekt voor zich dat camera’s 
een belangrijk ontradend effect hebben t.a.v. criminaliteit én 
in sterke mate kunnen bijdragen tot de opheldering van mis-
drijven. Wij hebben in ieder geval geen respect voor de privacy 
van degene die criminaliteit bedrijft en daarbij gefilmd wordt: 
deze beelden moeten publiek kunnen gemaakt worden (ook 
door de slachtoffers) tot de dader gevat is. Camera’s kunnen en 
mogen de mens evenwel niet vervangen. Volgens het Vlaams 
Belang blijft er ook in de toekomst een zeer belangrijke pre-
ventieve en proactieve rol weggelegd voor de wijkagent alsook 
voor buurtinformatienetwerken. 

Repressie: een kordaat 
lik-op-stuk-beleid

De beste vorm van preventie is in veel gevallen repressie: 
wanneer potentiële criminelen weten dat zij een grote kans 
hebben op een stevig sanctie bij betrapping, dan zullen zij 

zich minder gauw 
op het foute pad 
begeven. 
Dat het Vlaams 
Belang de handhaving van recht 
en orde door een harde aanpak 
van de criminaliteit bepleit, 
betekent niet dat wij ongenu-
anceerd voorstander zijn van 
een draconische repressie tegen 
iedereen die een voetje 
scheef zet. Een kordate 
en consequente toepas-
sing van de bestaande 
wetgeving zal in veel ge-
vallen volstaan en bepaal-
de overlastvormen kunnen 
ook buitengerechtelijk wor-
den aangepakt via bijvoor-
beeld administratieve boetes, 
al zijn we van oordeel dat het 
systeem van de GAS-boetes te 
zeer moet dienen om de zwak-
tes van het Openbaar Ministe-
rie te compenseren. 

Door de decennialange 
verwaarlozing van Justi-
tie en door het gedoog-
beleid en de zachte aanpak 
die daarmee samenhan-
gen, is onze samenleving 
haast vergeten wat een 
“normaal” justitiebeleid 
inhoudt, met name 1) het 
ongehinderd vaststellen 
van criminele feiten, 2) 
een gepaste reactie 
van het Openbaar 
Ministerie, 3) 
een recht-
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vaardige bestraffing en 4) de consequente uitvoering van de 
opgelegde straf. 

Op elk van deze vier domeinen stellen we grote problemen 
vast of is er zelfs sprake van een regelrechte crisis. In onze 
buurlanden zijn er op deze terreinen ernstige stappen in de 
goede richting gezet. Alleen in ons land is de situatie de voor-
bije jaren steeds erger geworden en bleven de noodzakelijke 
hervormingen uit. 

1. De vaststelling van criminele feiten. In nogal wat wijken 
in onze steden kan de politie niet meer op een normale wijze 
functioneren en beperkt zij zich tot een soort van brandweer-
politiek, waarbij enkel wordt opgetreden in de meest noodza-
kelijke gevallen. Voor het overige krijgt de politie de opdracht 
een gedoogbeleid te voeren ‘om erger te voorkomen’. Ook de 
Salduz-wetgeving, die de aanwezigheid van een advocaat ver-
zekert bij een eerste verhoor, heeft geleid tot minder verho-
ren, maar daarom zeker niet tot minder criminaliteit. Enkel 
een beleid van nultorelantie kan een redelijk antwoord zijn 
op de onleefbaarheid van sommige wijken. 

2. Het vervolgingsbeleid van de parketten en het werk van 
de onderzoeksrechters loopt in de meeste arrondissemen-
ten mank door een groot gebrek aan ondersteuning. Zeker 
in de stedelijke arrondissementen is er een groot tekort aan 
personeel en middelen, wat leidt tot een onredelijk hoog 
aantal seponeringen en al te langdurige onderzoeken. Men 
wil deze structurele tekorten ondervangen via de alternatie-
ve GAS-procedure, maar voor heel wat situaties is dit een 
nep-oplossing. Enkel een forse ondersteuning van parketten 
en onderzoeksgerechten kan soelaas bieden, zodat er eindelijk 
werk kan gemaakt worden van een lik-op-stuk-beleid en van 
snelrecht, naar het voorbeeld van Nederland en Frankrijk. 

3. Ook het strafbeleid komt steeds meer onder druk te staan. 
Een veel te gering aantal misdrijven belandt uiteindelijk voor 
de strafrechter. Zijn positie wordt nog verder ondermijnd 
door de forse uitbreiding van het systeem van minnelijke 
schikking, ook voor zeer zware strafrechtelijke vergrijpen. 
Dit leidt tot klassenjustitie, waarbij rijke criminelen hun pro-

ces kunnen afkopen. Het Vlaams Belang verzet zich, zeker 
bij zwaardere misdrijven, tegen de achterliggende idee van 
een “consensuele justitie”, waarbij zo veel mogelijk gestreefd 
wordt naar een overeenstemming tussen dader en slachtof-
fer, maar waarbij het maatschappelijk aspect van het misdrijf 
volkomen uit het oog verloren wordt. Daarnaast moeten we 
vaststellen dat de strafrechter veel minder greep heeft op si-
tuatie omdat de uitgesproken straffen systematisch worden 
ingekort of omgezet. Het Vlaams Belang eist op al deze ter-
reinen een forse herwaardering van de strafrechter. 

4. Het allergrootste pijnpunt van justitie ligt vanzelfsprekend 
bij de ongeloofwaardige en veelal zelfs volstrekt afwezige 
uitvoering van de opgelegde sancties en straffen. In de 
praktijk blijkt al jaren dat een groot deel van de opgelegde 
boetes niet worden geïnd en dat ook het gros van de effec-
tieve gevangenisstraffen geen of nauwelijks uitvoering kent. 
Het strafbeleid van de jongste 20 jaar is gekenmerkt door 
een diepe aversie voor de gevangenisstraf, die vooral gezien 
wordt als een ‘ultimum remedium’, want schadelijk voor de 
gedetineerde en bijgevolg contraproductief. 

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 Neder-
lands voorbeeld moet de gevangenisstraf geherwaardeerd 
worden, waardoor zij opnieuw haar ontradend effect krijgt. 
Enkel op die manier kan onze Justitie opnieuw aan geloof-
waardigheid winnen en kunnen onze strafrechters opnieuw 
het respect verwerven dat hen toekomt.
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3. Een slagvaardige politie 
Demotivatie 

De slagkracht van de politie wordt in heel belangrijke mate 
ondergraven door de zwakke ondersteuning van lokale burge-
meesters en van de minister van Binnenlandse Zaken. Maar de 
politie voelt zich nog het meest in de steek gelaten door het 
uiterst lakse justitiebeleid in dit land. Niet alleen door de 
niet-uitvoering van het gros van de opgelegde gevangenisstraf-
fen, maar zeker ook door de bliksemsnelle vrijlating van zware 
delinquenten, vaak meteen al na hun verhoor. De veelal jeug-
dige delinquenten kunnen daar-
na, amper enkele uren na hun 
arrestatie, gaan bluffen tegenover 
hun criminele vrienden. Niet 
zelden staan ze de politiemensen 
kort na de feiten opnieuw uit te 
dagen in de straat. Dit werkt bij-
zonder ontmoedigend. 

Een extreem voorbeeld hiervan 
was de vrijlating van een 17-ja-
rige Servische dief, die op 25 fe-
bruari 2011 samen met een vol-
wassen kompaan aanleiding was 
voor een lange politieachtervol-
ging tussen het Limburgse Heers 
en Leuven. Onderweg werden de 
achtervolgende motards vanuit 
de wagen bekogeld met gestolen 
goederen, die ze ternauwernood 
konden ontwijken. Na een hels 
traject van maar liefst 50 kilometer, waarbij de agenten hun 
leven riskeerden, konden beide dieven worden ingerekend. 
Niettemin werd de 17-jarige Serviër, nochtans geen onbeken-
de bij het gerecht, kort na zijn arrestatie vrijgelaten door de 
(Luikse) onderzoeksrechter omdat er geen plaats was in een 
gesloten instelling. 

Deze vrijlating zorgde voor een zeer terechte woede en protes-
ten bij de politievakbonden. Een verontwaardigde Philip Van 
Hamme, nationaal secretaris van politievakbond NSPV ver-
klaarde: “We roepen onze leden op om zo’n gevaarlijke achtervol-
gingen aan zich voorbij te laten gaan. We kunnen toch niet meer 
vragen om hun leven op het spel te zetten voor zo’n minderjarig ge-
boefte als ze toch meteen weer op straat staan. Als de magistratuur 
ze nog wil berechten, moeten ze er zelf maar achteraan rijden.” 

Maar toenmalig Justitieminister Stefaan De Clerck weerlegde 
de kritiek en verdedigde het optreden van het Luikse gerecht: 

“Het is ook een strijd tegen de per-
ceptie. De bewaringsmaatregel is 
voor deze jongen wel degelijk uit-
gesproken, maar er was inderdaad 
geen plaats in de gemeenschapsin-
stellingen. Van zodra er plaats 
vrijkomt, wordt hij geplaatst.” 

De vergoelijkende toon van De 
Clerck is zeer illustratief voor de 
wereldvreemde houding van de 
politiek tegenover criminaliteit. 
En de houding van de Luikse 
onderzoeksrechter staat model 
voor de ivoren-toren-mentaliteit 
van vele magistraten, die nau-
welijks respect betonen voor het 
werk van de politiemensen en 
zich al te beschermend opstellen 
tegenover (vaak zeer zware) cri-

minelen. In casu ging het om een opmerkelijk incident omwil-
le van de gevaarlijke en langdurige achtervolging, maar in de 
grootsteden en met name in Brussel worden de politiemensen 
dagelijks geconfronteerd met een haast eindeloze reeks vrijla-
tingen van jonge criminelen (vaak buitenlanders zonder vaste 
woonplaats), zelfs wanneer zij op heterdaad betrapt werden of 
verdacht worden van zeer zwaarwichtige feiten. 
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De laksheid van vooral de Franstalige onderzoeksrechters in 
Brussel is grenzeloos. Mede door het gebrek aan opvangca-
paciteit in jeugdinstellingen en het acute plaatsgebrek in de 
gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis worden veel te veel cri-
minelen meteen weer op de samenleving losgelaten, tot grote 
frustratie van de politiemensen. Het is deze laksheid die er toe 
geleid heeft dat steeds meer criminelen zich oppermachtig zijn 
gaan voelen en dat grote stadsdelen van Brussel evolueerden 
tot no-go zones. 

De slinger is nog meer doorgeslagen in het voordeel van 
de criminelen sinds de goedkeuring van de zogeheten Sal-
duz-wetgeving in het parlement. Deze wet voorziet onder 
meer in de verplichte bijstand van een advocaat bij een eerste 
verhoor. Maar de wet is zodanig beschermend t.a.v. verdach-
ten, dat ze geleid heeft tot een totale desorganisatie van het 
politiewerk. De interventieploegen moeten nu veel meer tijd 
doorbrengen op kantoor dan voorheen. Niet alleen is men tot 
twee uur lang geïmmobiliseerd door het wachten op een advo-
caat, bovendien duren deze eerste verhoren nu veel langer, we-

gens tal van bijkomende verplichtingen voor de ondervragers 
(o.a. het voorlezen van allerlei rechten.) 
 
Bij de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2012 somde 
de procureur van Brussel in een omzendbrief meteen een reeks 
van 51 misdrijven op waarvoor de politie de verdachte voort-
aan meteen mag vrijlaten, zonder politieverhoor. Hoogstens 
neemt men een foto en worden vingerafdrukken genomen. 
Het gaat vaak om zeer ernstige vergrijpen zoals valsmunterij, 
autodiefstal, slagen aan openbare ambtenaren en vals boma-
larm. Een zoveelste negatief signaal van Justitie. Een zoveelste 
aanmoediging voor criminelen om hun handel en wandel on-
gestoord voort te zetten. Zeer begrijpelijk lokte de omzend-
brief bij de politiediensten onthutste reacties uit: “Criminelen 
zullen dit systeem snel doorhebben,” aldus Gert Cox van de on-
afhankelijke politievakbond NSPV. “Ze weten dat ze zich één 
en ander zullen kunnen permitteren vooraleer ze echt op de vin-
gers worden getikt. Door verdachten niet te verhoren, wordt het 
voor politiemensen veel moeilijker om in te schatten wie ze voor 
zich hebben. Stel dat iemand wordt opgepakt voor een winkeldief-

De zogeheten Salduz-wet werd genoemd naar een jonge Koer-
dische arrestant in Turkije, die verhoord werd zonder bijstand 
van een advocaat. Hij diende tegen zijn behandeling een klacht 
in bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dat 
prompt en zonder overgangsperiode de bijstand van een advo-
caat bij een eerste verhoor oplegde aan alle 46 lidstaten van de 
Raad van Europa. Hierbij werd geen rekening gehouden met 
de uitgebreide beschermingsmechanismen die reeds bestonden 
en die voldoende waarborgen inhielden voor een correcte beje-
gening van de verdachten. Voor een tijdelijke aanhouding bood 
en biedt het systeem van een verplichte verschijning voor de on-
derzoeksrechter de nodige garanties. Bij een langere voorhech-
tenis was en is er de verplichte verschijning voor de raadkamer, 
met bijstand van een advocaat. 

Met de nieuwe wetgeving, die een heel stuk verder gaat dan 
datgene wat het Europees Hof ons oplegt, worden, naast de ver-
plichte bijstand van en advocaat, zoveel nieuwe vormvereisten 
en verplichtingen opgelegd bij een politieverhoor, dat het werk 

van de politiemensen hierdoor op verregaande wijze bemoeilijkt 
wordt. Bovendien worden aan de verdachten tal van nieuwe 
rechtsmiddelen bezorgd om de geldigheid van het verhoor te 
betwisten en de strafprocedure te ondermijnen. Het Vlaams Be-
lang heeft in Senaat en Kamer van in het begin aangeklaagd 
dat de verdachten hierdoor buitenissig in de watten worden 
gelegd en dat het werk van de politie hierdoor zwaar wordt 
ondermijnd. 

De miserie is evenwel nog lang niet ten einde. De Europese 
Unie heeft beslist dat binnen afzienbare tijd niet alleen het 
eerste maar álle verhoren moeten worden bijgewoond door een 
advocaat. Dit zal niet alleen ontzaglijk veel geld kosten aan 
rechtsbijstand, bovendien zal dit het politiewerk onvoorstelbaar 
bemoeilijken. De politie zal veel meer keuzes moeten maken 
en tal van ‘minder belangrijke’ dossiers onbehandeld moeten 
laten. De Europese bemoeizucht en de buitenproportionele be-
pampering van verdachten zal leiden tot een minder veilige 
samenleving.
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stal. Wie weet puilt zijn huis uit van de gestolen waar. Maar nu 
lijkt het alsof dat nagaan tijdverlies is.”(De Standaard, 4 januari 
2012.)

Het politiepersoneel raakt daarenboven – en zeer begrijpe-
lijk – evenzeer gefrustreerd wanneer kleine, verwaarloosbare 
vormfouten leiden tot de nietigheid van een gehele straf-
procedure. Uiteraard moet vermeden worden dat een loopje 
wordt genomen met de verdediging en procedures moeten in 
de regel zorgvuldig worden nageleefd. Maar het is volstrekt 
onaanvaardbaar dat kleine vormgebreken uitstekend politie-
werk, waar maanden en soms jaren tijd werd ingestoken, om 
zeep helpen. “Want voor een politieman is niets zo frustrerend als 
een veroordeelde crimineel lachend de gevangenis te zien verlaten 
wanneer aan diens veroordeling ontelbare uren van politioneel 
speurwerk voorafgingen, speurwerk dat door een techniciteit her-
leid wordt tot ‘onbestaande’,” aldus Jan Schonkeren, gewezen 
nationaal voorzitter van de afdeling Politie van de ambtena-
renbond VSOA in De Standaard van 9 januari 2009. 

Politie moet zich met politiewerk 
bezighouden

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 politiemensen moeten dus 
maximaal de straat op. Wij hebben een politie nodig die op 
het terrein een kordate aanpak van de criminaliteit verzekert. 
Politiemensen die zich kunnen richten op hun kerntaken, zo-
als het daadwerkelijk handhaven van de openbare orde, het 
opsporen van strafbare feiten, het verlenen van noodhulp en 
het organiseren van een wijkwerking. We pleiten niet enkel 
voor meer blauw op straat, maar ook voor meer patrouilles 
door politiemensen in burgerkledij, zodat effectief meer in-
breuken kunnen worden vastgesteld. 

Al jaren worden maatregelen aangekondigd om de administra-
tieve werklast van de politie te verlichten, zodat er ‘meer blauw 
op straat’ kan komen. Toch stellen we vast dat politiemensen 
nog altijd te veel worden geconfronteerd met allerhande ad-

ministratieve taken die evengoed kunnen worden uitgevoerd 
door administratief personeel. Niet alleen de wijkagent, ook 
de andere politiemensen worden een groot stuk van hun tijd 
belast met oneigenlijke taken: het opzoeken van wanbetalers 
van verkeersboetes, het beheren van verloren voorwerpen, het 
plaatsen van verkeersborden voor verhuizingen en dies meer. 
Het Vlaams Belang pleit ervoor deze taken zo veel mogelijk 
over te dragen naar het burgerpersoneel (het zogenaamde Ca-
log-personeel) en gemeentelijke ambtenaren. Calog-personeel 
kan ook veel meer worden ingeschakeld in het uittikken van 
verslagen en PV’s. Politiemensen moeten daar vandaag veel te 
veel tijd in steken. Wijk- en interventie-agenten zouden stan-
daard over een dictafoon moeten beschikken.

Daarnaast zorgde ook nieuwe wetgeving (wapenwet, Salduz) 
voor een aanzienlijke berg bijkomend administratief werk. In-
zake Salduz pleiten we voor een fikse aanpassing van de wet, 
met minder formalismen ten voordele van de verdachten. Ook 
willen we dat speciale verhoorploegen worden opgeleid en 
dat de verhoren regionaal of stedelijk worden gecentraliseerd 
nabij de permanenties van de advocaten. Op die manier kun-
nen de interventieploegen hun werk blijven doen en wordt 
het minst tijd verloren. Om afspraken tussen medeplichtigen 
en het verdoezelen van bewijsmateriaal te voorkomen, dienen 
verhoren in principe onmiddellijk te gebeuren na de intercep-
tie van de verdachte. 

Het Vlaams Belang is geen tegenstander van een gedegen op-
leiding van politie-inspecteurs in technische materies zoals 
milieuwetgeving, maar dit soort werk blijft toch in hoofdzaak 
een administratieve aangelegenheid. Wij pleiten er dan ook 
voor dat de lokale besturen dit soort werk zo veel mogelijk te 
laten afhandelen door hun eigen administratieve diensten; de 
mensen van de gemeentelijke milieudienst dienen maximaal 
opgeleid te worden en de bevoegdheid te krijgen om officiële 
vaststellingen te doen en PV’s op te maken, zodat de politie 
ook op dit vlak in belangrijke mate ontlast kan worden. 

Ons pleidooi voor het afstoten van een groot aantal taken im-
pliceert niet dat wij voorstander zouden zijn van een verre-
gaande privatisering van de politiële veiligheidstaken. Private 
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bewakingsfirma’s kunnen vanzelfsprekend de veiligheid in en 
van gebouwen, winkels, bedrijvenzones, luchthavens en van 
allerlei transporten sterk verhogen. Daarnaast spelen zij een 
steeds belangrijkere rol bij de organisatie van publieke evene-
menten (festivals, fuiven, sportwedstrijden, …), waar zij een be-
langrijke aanvullende en ondersteunende taak kunnen vervullen 
in het handhaven van de veiligheid. Maar deze firma’s kunnen 
en mogen nooit strikt politionele veiligheidstaken overnemen. 
De politie is en blijft het eerste aanspreekpunt voor veilig-
heidskwesties en heeft een cruciale verantwoordelijkheid bij 
het vaststellen van de meeste misdrijven. Alle wijken van een 
stad of politiezone hebben recht op een gelijkwaardige ba-
sisdienst vanwege de politie. Daar waar kan worden aanvaard 
dat private firma’s een beveiligende rol kunnen spelen, moeten 
ook zij over voldoende verweermiddelen kunnen beschikken 
en een beschermend juridisch kader.

Lokaal veiligheidsbeleid: wég van de 
eilandmentaliteit

Al te vaak wordt het lokale veiligheids-
beleid in de politieraden herleid tot de 
strikte politie-aangelegenheden. De 
meeste raadszittingen weerspiegelen 
deze eilandmentaliteit en zijn daar-
door erg beperkt qua agenda en duur. 
Een doeltreffend veiligheidsbeleid vergt 
evenwel een veel bredere kijk op de sa-
menleving en is gericht op een inten-
sieve samenwerking met de andere 
overheden, met Justitie en met de 
burgers. Om hierover zinvolle debatten 
op gang te brengen en ervaringen uit te 
wisselen, is het ten zeerste wenselijk dat 
de politiezones voldoende omvangrijk 
zijn en (buiten de grootsteden) een 
reeks gemeenten samenbrengen. 

Ook omwille van het steeds grotere 
takenpakket (o.a. door de Salduz- en 

wapenwetgeving), de noodzaak aan specialisatie en de groei-
ende aanwezigheid van zwaar banditisme is een fusieoperatie 
voor tal van kleinere politiezones onvermijdelijk. Het re-
geerakkoord-Di Rupo was op dit vlak veel te vrijblijvend: het 
beperkte 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 en 150 
manschappen telt. 
Uiteraard moet hierbij inspraak gegeven worden aan de lokale 
besturen en moet de partnerkeuze wetenschappelijk begeleid 
worden. In Brussel is het de evidentie zelf dat de zes politie-
zones worden samengesmolten tot één zone voor Brussel-19. 
Het is onvoorstelbaar dat dit door de Franstalige partijen om 
louter communautaire redenen nog steeds wordt geblokkeerd.

Wie een goed veiligheidsbeleid wil voeren, moet kunnen reke-
nen op de verantwoordelijkheidszin en de actieve steun van de 
bevolking. Een veilige leefomgeving belangt immers iedereen 
aan. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een zo groot moge-
lijke betrokkenheid van de bevolking bij het veiligheidsbeleid. 

Het beleid van de politiezone en de pri-
oriteiten moeten op een laagdrempelige 
wijze toegankelijk gesteld worden via 
een overzichtelijke politiewebsite. De 
opmaak van nieuwe veiligheidsplannen 
moet worden voorafgegaan door een 
inspraakronde. Ook representatieve 
lokale veiligheidsenquêtes kunnen een 
goed instrument zijn op basis waarvan 
de veiligheidsbehoeften van de burgers 
in beleidsplannen kunnen worden om-
gezet. 
Het Vlaams Belang wil een helder, 
transparant en geïntegreerd lokaal vei-
ligheidsplan, met duidelijke, meetbare 
doelstellingen, waarvan de resultaten 
jaarlijks via een verslag worden afge-
toetst en bekendgemaakt aan de bevol-
king. 
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Een goede politiezorg is gebaseerd op drie duidelijke pijlers: een 
degelijke wijkwerking, een doeltreffende interventiedienst en 
een assertieve recherche. 

Wijkwerking

Een degelijke wijkwerking is van groot belang voor een recht-
streeks contact met de bevolking en voor het vertrouwen van 
de burgers in de politie. De wijkagent moet het zichtbaar aan-
spreekpunt zijn van de politie en de lokale overheid moet dus 
inspanningen doen om deze agenten bekend te maken bij de 
bevolking. In stedelijke gebieden is zo’n wijkwerking bovendien 
belangrijk voor het tegengaan van verloedering en illegaliteit. 
Wijkagenten zijn de ogen en oren van een waakzame politie, 
die tijdig de lokale problemen ontdekken en die optreden tegen 
fenomenen van overlast, zoals drugverkoop en bendevorming. 
Ook tendensen naar islamradicalisme kunnen op die manier tij-
dig worden gespot. 

Een goede wijkwerking gaat best gepaard met poolvorming tus-
sen verscheidene agenten, die mekaar kunnen afwisselen waar-
door de continuïteit van de politieaanwezigheid verzekerd wordt 
en waardoor verstarring wordt vermeden. Stads- of gemeen-
schapswachten kunnen deze wijkwerking op een zinvolle 
manier versterken en het werk van de wijkagenten vergemak-
kelijken en verlichten. Ook de aanwezigheid van een plaatselijke 
politiepost of een antenne (een politielokaal in een openbaar ge-
bouw of dienstencentrum) kan voor de wijkwerking bijzonder 
dienstig zijn en kan sterk drempelverlagend werken. Om de job 
van wijkagent aantrekkelijker te maken, dient te worden nage-
gaan hoe de loopbaan van deze mensen financieel interessanter 
kan worden gemaakt. Momenteel steekt de verloning van deze 
mensen immers nogal schril af tegenover deze van de interven-
tieagenten. 

De wijkagent en de gemeenschapswachten kunnen ook een be-
langrijke rol vervullen in de totstandkoming en de handhaving 
van buurtinformatienetwerken. Begin 2014 telde Vlaande-
ren al 574 van deze BIN’s (een stijging met 70 procent sinds 
2007), samen goed voor zo’n 45.000 aangesloten leden. Deze 
informatienetwerken tussen handelaars of particulieren dragen 

sterk bij tot een groter veiligheidsgevoel en schrikken inbrekers 
af. De BIN’s vormen dus een belangrijke schakel in het veilig-
heidsbeleid en moeten dan ook ten zeerste worden gepromoot. 
Tot op heden zijn deze BIN’s vooral een succes in de provin-
cies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en in beperkte mate in 
West-Vlaanderen. In Limburg en Vlaams-Brabant zijn er nau-
welijks BIN’s actief. Het Vlaams Belang wil dit systeem in heel 
Vlaanderen ingang doen vinden. 

De lokale besturen moeten naast de bewoners vooral ook de 
handelaars aanmoedigen om samen te werken en informatie uit 
te wisselen rond veiligheid. Zo’n intensieve samenwerking kan 
heel belangrijk zijn voor het leefbaar houden van de handelsker-
nen en het versterken van de lokale veiligheid. Via snelle digitale 
communicatie tussen handelaars werden al heel wat winkel-
dieven gevat. Deze BIN’s dienen vanuit de politiezone op een 
professionele manier te worden gevolgd, gesteund en begeleid, 
zodat vermeden wordt dat hun werking uitdooft of dat burgers 
zich geroepen zouden voelen om taken op zich te nemen die 
voorbehouden zijn aan de politie zelf. 

Interventiedienst 

Een doeltreffende interventiedienst is voor iedere politiezone 
van het allergrootste belang. De bevolking moet zich verze-
kerd weten van een snelle komst van de politie in situaties 
van nood of gevaar. Omdat het vaak gebeurt dat er zich op 
hetzelfde moment verscheidene incidenten tegelijk afspelen 
en omdat sommige incidenten behoorlijk ernstig zijn, moet 
iedere politiezone op permanente basis (dag en nacht) over 
minstens twee operationele patrouille- of interventieploe-
gen beschikken. Indien dit onmogelijk is, dan is de politiezone 
ofwel slecht georganiseerd ofwel te klein en dringt een fusie 
zich op. Hoe dan ook moeten de interventiediensten van de 
verschillende politiezones nauwer met mekaar samenwerken, 
zodat ze elkaar bij zware criminaliteit snel kunnen bijspringen. 
De politiemensen die actief zijn in een interventieploeg, moe-
ten maximaal ontlast worden van kantoorwerk.

Het Vlaams Belang verwerpt ieder beleid dat gericht is op het 
vermijden van problemen via het verminderen van patrouilles. 
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Vandaag mogen patrouilles dikwijls niet optreden om een con-
frontatie met relschoppers te vermijden. Het Vlaams Belang is 
van oordeel dat de politieaanwezigheid bij moeilijkheden juist 
moet worden opgevoerd. Politiecontrole in probleemwijken is 
geen provocatie. Fatsoenlijke burgers voelen zich veiliger als er 
politie in de buurt is. Zij hebben geen bezwaar tegen meer pa-
trouilles of meer identiteitscontroles. Alleen delinquenten en 
relschoppers voelen zich geprovoceerd door de aanwezigheid 
van politie. Het lokale bestuur moet er dan ook garant voor 
staan dat de politie bij problemen altijd consequent ingrijpt en 
dat de agenten zich niet laten intimideren. 

Recherchedienst

Ook een inventieve, proactieve recherchedienst is essenti-
eel 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 bren-
gen en de bestrijding ervan op gang trekken. Dit vraagt een 
grote gedrevenheid en flexibiliteit van deze mensen en de be-
reidheid tot regelmatige bijscholing. Zij moeten ook aangezet 
worden om intensief samen te werken met de recherche-
diensten van de omliggende zones, met deze van de federa-
le politie en met de deskundigen van het Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie. 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 mensen alle kansen en middelen 
geven om zich te kunnen bedienen van de meest moderne op-
sporingstechnieken. 

De recherchediensten moeten ook alles in het werk stellen om 
voorwerpen die gediend hebben tot het plegen van misdrij-
ven, maximaal in beslag te nemen met het oog op verbeurd-
verklaring, zoals in enkele Oost-Vlaamse politiezones al het 
geval is. De politie kan op deze wijze een sterk ontradende rol 
vervullen.

De burger moet zich ook verzekerd weten dat zijn klachten 
door de recherchediensten ernstig worden genomen. Het 

Vlaams Belang wil concreet dat de burger op de hoogte wordt 
gehouden van het gevolg dat aan zijn klacht wordt verleend, 
hetzij via berichtgeving door de betrokken politiedienst, hetzij 
via het parket. 

Ook moet het elektronisch indienen van klachten bij een 
strafrechtelijk feit worden vergemakkelijkt, zodat slachtoffers, 
waaronder zeker ook de handelaars, sneller geneigd zullen zijn 
om diefstallen of andere strafbare feiten aan te geven. Het hui-
dig systeem is niet succesvol (amper 280 klachten per maand, 
zo blijkt uit het antwoord van minister Milquet op een vraag 
van kamerlid Peter Logghe van 7 februari 2012) omdat het 
veel te amateuristisch functioneert. Zo moeten politiemensen 
de binnengekomen klachten manueel overtypen en blijft een 
digitale opvolging door de slachtoffers onmogelijk. Het sys-
teem moet hoogdringend gemoderniseerd worden. De politie 
is er bovendien niet over te spreken dat ze steevast opdracht 
krijgt om de klachtindiener te verhoren, terwijl dit meestal 
overbodig zou moeten zijn. 

Zeer nuttig en sterk aan te moedigen is ook de realisatie van een 
telepolitiesysteem in de handelszaken, dat niet enkel werkt 
met een stil alarm, maar ook met camera’s in de winkelruimtes, 
die na activatie rechtstreeks gevolgd kunnen worden door de po-
litiediensten. 

Een aantal gemeenten is intussen begonnen met de realisatie 
van een netwerk van intelligente camera’s op invalswegen, die 
nummerplaten kunnen herkennen. Deze blijken een bijzonder 
preventieve, ontradende werking te hebben en droegen reeds 
bij tot de inrekening van heel wat bendes. Het Vlaams Belang 
steunt dit soort initiatieven dan ook ten volle. Helaas dreigt de 
criminaliteit hierdoor te verschuiven naar gemeenten waar geen 
dergelijk netwerk bestaat. Om deze reden alsook om de kosten 
beheersbaar te houden, wil het Vlaams Belang de veralgeme-
ning van het systeem: in alle provincies moet er een netwerk 
komen dat alle politiezones dekt en moet er tevens gezorgd wor-
den voor een gecoördineerde opvolging. 
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Verhoogde criminaliteit of overlast? 
Echte zerotolerantie!

Hoe dan ook kan het Vlaams Belang niet aanvaarden dat be-
paalde ‘hete’ wijken, vaak de meest multiculturele wijken van 
de stad, door de politie bewust gemeden worden. In aan aantal 
van deze wijken kan de politie niet meer op een normale wijze 
functioneren. Deze wijken zijn zodanig gedomineerd door cri-
minaliteit en de daarmee samenhangende illegale economie, dat 
de politie er doorgaans een ‘brandweerpolitiek’ voert, dat wil 
zeggen enkel optreedt in de meest noodzakelijke gevallen. Voor 
het overige worden zoveel mogelijk feiten door de vingers ge-
zien, vaak omdat men een escalatie van de moeilijkheden of rel-
len wil voorkomen. In sommige gemeenten en wijken gebeurt 
dit zeer uitdrukkelijk op bevel van de lokale overheid, omdat 
die zeer afhankelijk is geworden van het allochtone electoraat. 

Het Vlaams Belang kan zich bij een dergelijk gedoogbeleid niet 
neerleggen. In wijken met hoge criminaliteit of overlast wil 
het Vlaams Belang juist veel meer politieaanwezigheid en een 
kordate toepassing van de nultolerantie: ieder vastgesteld mis-
drijf moet aanleiding geven tot een kordate en onmiddellijke re-
actie van de politie, de bestuurlijke overheid en/of het gerecht. 

Nultolerantie houdt dus veel meer in dan wat extra politietoe-
zicht en extra bekeuringen. Men moet echt de politieke wil heb-
ben om de verloedering van de wijk in al haar facetten tegen 
te gaan. Naast ‘kleine’ criminaliteit en overlast van agressieve 
hangjongeren moeten ook alle vormen van sluikstorten, van-
dalisme, langdurige leegstand, verkrotting en illegale economie 
krachtig worden aangepakt. Echte zerotolerantie is enkel moge-
lijk als men alle actoren die actief zijn rond veiligheid samen-
brengt en dus werk maakt van een gespierd en volgehouden 
overheidsbeleid, dat de vaste ambitie heeft om de wijk op-
nieuw leefbaar en aantrekkelijk te maken en komaf maakt 
met iedere vorm van gedoogbeleid. 

De politie dient zich te laten bijstaan door een verscheiden-
heid aan diensten, zoals de economische en sociale inspectie, 
de voedselinspectie, de uitbaters van het openbaar vervoer, 

wooninspectie en de dienst huisvesting, de dienst vreemdelin-
genzaken en de douanediensten. Zo kan systematisch worden 
opgetreden tegen onder meer malafide handelszaken, nacht-
winkels, belwinkels, dubieuze restaurants, vzw’s, garages en 
autohandelaars, tegen illegale tewerkstelling en bewoning, na-
maakgoederen enz. Enkel via een doorgedreven overheidsop-
treden én via de systematische vervolging 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. 

Broken Windows

Er moet opgetreden worden tegen elk fenomeen en elke 
daad die, volgens de ‘Broken Windows’-theorie, de on-
veiligheid in de wijk of de stad verhogen. Volgens deze 
theorie volgen criminaliteit en overlast in een stedelijke 
omgeving in veel gevallen een voorspelbaar patroon. Eén 
kapotgeslagen ruit vormt het signaal dat niemand zich 
echt bekommert om het gebouw, waardoor er snel meer 
gebroken ramen zullen volgen en het gebouw het mik-
punt zal worden van vandalisme en graffiti, waarna het 
uiteindelijk gekraakt en ontmanteld zal worden. Een der-
gelijk gebouw vormt een kankerplek die al gauw over de 
hele straat zal uitzaaien. 

Als ordeverstorend gedrag niet onmiddellijk wordt ge-
corrigeerd of bestraft, trekt de dader de conclusie dat het 
niemand raakt, zodat zijn gedrag steeds erger wordt. De 
al in gang gezette neergang van de buurt komt op dat 
moment in een versnelling terecht. Door de sterk stijgen-
de reële kans op slachtofferschap en de zichtbare tekenen 
van criminaliteit zoals graffiti en vandalisme, ontstaat een 
angstklimaat en trekken steeds meer wijkbewoners weg. 
Plaatselijke handelaars ruimen de baan voor malafide or-
ganisaties. Wat er nog aanwezig is aan sociale organisatie 
in de buurt verdwijnt, waardoor criminaliteit en verloede-
ring vrij spel krijgen.
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Essentieel is dus dat de politie hierbij alle medewerking krijgt 
van zowel de bestuurlijke overheden als van Justitie. Politie-
mensen kunnen enkel maar gemotiveerd blijven als zij zich 
door de rest van de overheid gesteund weten en concrete resul-
taten van hun werk zien. Dat werk moet er niet enkel op gericht 
zijn de criminaliteit te beheersen, maar ook op het terugdringen 
ervan. Tegelijk moeten ook de gewone burgers gesteund worden 
via een goede, moderne communicatie en via het opvolgen van 
elke gegronde klacht. Het kan niet zijn dat burgers vanwege de 
politie het verwijt krijgen, zoals nog gebeurde in januari 2014 in 
Kuregem, dat zij met een ‘te dure wagen’ in een criminele buurt 
rondreden. 

Graffiti dienen systematisch te worden verwijderd en straatmeu-
bilair hersteld. Het Vlaams Belang stelt ook voor dat in de steden 
een schadefonds wordt opgericht voor burgers die het slachtoffer 
zijn van vandalisme. Vermits de overheid verantwoordelijk is 
voor het handhaven van de openbare orde, is het niet meer 
dan logisch dat zij ook een gedeelte van de materiële verant-
woordelijkheid draagt, wanneer schade niet kan verhaald wor-
den op de daders.
  

Voldoende aanwervingen en betere 
opleidingen

Jarenlang vertrokken er bij de politie honderden mensen meer 
dan er werden aangeworven. Omwille van besparingen werd 
de instroom sinds 2009 beperkt tot ongeveer 1.000 rekruten, 
terwijl er jaarlijks bijna 1.500 mensen de politie verlieten. In 
april 2012 was er volgens Binnenlandse Zaken al een tekort 
van bijna 400 agenten bij de federale politie en van 1.015 
manschappen bij de lokale politie. 

Na de doodslag op een medewerker van de Brusselse open-
bare vervoersmaatschappij MIVB op 7 april 2012 zorgde 
dit enorme tekort, dat door het Vlaams Belang al jaren was 
aangeklaagd, plots voor grote opschudding. Onder druk van 
stakingsacties beloofde de regering om op korte termijn 400 
extra agenten toe te wijzen aan Brussel en werd een rekrute-
ringsplan opgesteld waarbij voor het hele land jaarlijks 1.445 

nieuwe manschappen zouden worden aangeworven in plaats 
van 1.000, wat overeenkomt met de verwachte uitstroom via 
pensionering. Toch is dit aantal onvoldoende om het histo-
risch tekort dat de voorbije jaren werd opgebouwd weg te wer-
ken. Het Vlaams Belang wil dan ook dat er de komende jaren 
extra aanwervingen zouden komen, minstens 150 per jaar, 
zodat het tekort eindelijk kan worden weggewerkt. 

In afwachting daarvan moet werk gemaakt worden van de 
dringende nakoming van de engagementen op vlak van bewa-
king van overheidsgebouwen en ambassades. Deze taak dient 
te worden opgenomen door defensie. Hetzelfde geldt voor de 
koninklijke paleizen en villa’s. De 250 federale politieambte-
naren die vandaag instaan voor de koninklijke familie moeten 
opnieuw integraal worden ingeschakeld voor politiedoelein-
den. Ook de bewaking van gerechtsgebouwen en het over-
brengen van gevangenen is geen politietaak. Dit moet in het 
gehele land het werk worden van een verbeterd Veiligheids-
korps, dat ressorteert onder het ministerie van Justitie. 

Daarnaast is er de schrijnende situatie bij de gespecialiseer-
de diensten van de federale politie. De toestand bij deze dien-
sten werd op 27 maart 2014 op een niet mis te verstande wijze 
gehekeld op een gezamenlijke persconferentie van de vijf 
procureurs-generaal. Deze topmagistraten klaagden aan dat 
het aantal seponeringen bij gebrek aan voldoende politiemen-
sen in 2013 is verdubbeld (!) tegenover 2008 en stelden boven-
dien dat de situatie door het hoge aantal pensioneringen bij de 
politie in de toekomst alleen maar erger dreigt te worden: “Bes-
te politici, geef ons meer middelen om de complexe dossiers aan te 
pakken. Anders zal het aantal dossiers dat we met pijn in het hart 
geseponeerd zien worden, alleen vergroten”. “Het gaat om com-
plexe – en bijna altijd – financiële dossiers, die een gespecialiseerde 
kennis vereisen van zowel politiediensten als magistraten. Het zijn 
dossiers over witwaspraktijken, fraude en corruptie, waarvoor te 
weinig kennis in huis is” (De Standaard, 28 maart 2014). 

Bij de antiwitwascel loopt het aantal sepots volgens deze top-
magistraten bijvoorbeeld op tot 65 procent van alle opgestarte 
zaken. De afscheidnemende procureur-generaal van Antwer-
pen, Yves Liégeois, spaarde zijn kritiek op de regering niet: 
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“Het is een dramatisch verhaal. Het zijn de magistraten en de 
speurders die op hun donder krijgen als ze een dossier niet rond 
krijgen. Maar het ontbreekt onze politici aan de wil om 
meer budgetten vrij te maken.”

Het Vlaams Belang eist dan ook de onmiddellijke stopzetting 
van de besparingen bij deze diensten en een intensief aanwer-
vingsbeleid en een gepast verloningsbeleid voor hooggeschoold 
politiepersoneel. In de eerste plaats moeten er veel meer 
mensen worden toegewezen aan de Federal Computer Cri-
me Unit (FCCU), die instaat voor de bestrijding van de (snel 
toenemende) cybercriminaliteit en die met een groot tekort aan 
manschappen kampt. Daarnaast moeten ook alle recherchedien-
sten die zich met fraude en complexe financiële diensten bezig 
houden gevoelig versterkt worden. 

De situatie bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van 
Corruptie (CDBC) is zo mogelijk het meest schrijnende. Bij 
deze diensten gingen de voorbije jaren bijzonder veel ervaren 
speurders met pensioen, zonder dat er nieuwe, gekwalificeerde 
aanwervingen werden voorzien. Het aantal effectieven daalde 
tussen 2010 en 2014 met maar liefst 36 procent (van 80 naar 
nog amper 53). Voor nogal wat regeringspartijen is corruptie-
bestrijding geen prioriteit, waardoor aan het personeelstekort 
weinig of niets wordt gedaan, ondanks de alarmkreten bij de 
betrokken dienst. Daarbij kwam ook aan het licht dat er bij de 
CDBC slechts 19 Nederlandstalige speurders in dienst zijn op 
een totaal van 53. Een onaanvaardbare wanverhouding, waar-
door er in Vlaanderen veel te weinig onderzoek mogelijk is naar 
corruptie. Ook de komende jaren gaan nog talloze speurders 
met pensioen, waardoor er nog meer ervaring dreigt verloren te 
gaan. Het Vlaams Belang eist dan ook dringend extra midde-
len voor een kwalitatieve inhaaloperatie voor de federale ge-
rechtelijke politie en een uitbreiding van het Nederlandstalig 
kader van de CDBC.

Daarnaast wensen wij dat er gesleuteld wordt aan de opleiding 
van de politie. Een opleiding van amper 12 maanden is te kort 
om én de basiswetgeving onder de knie te krijgen, én de ele-
mentaire deontologie te assimileren, én een hele reeks vaardighe-
den en gevechtstechnieken aan te leren, én te leren omgaan met 

vuurwapens. We spreken dan nog niet eens over de noodzakelij-
ke taal- en sportlessen. Daarom pleiten wij voor de geleidelijke 
optrekking van de opleidingsduur tot twee jaar, met inbegrip 
van voldoende ruime stageperiodes. Dit zal niet leiden tot een 
daling van het aantal aspiranten, vermits deze van bij de aanvang 
van hun opleiding een volwaardig loon ontvangen. Ook moeten 
nieuwelingen in de korpsen beter omkaderd worden. Het is al-
lerminst wenselijk dat twee nieuwelingen met minder dan een 
jaar straatervaring samen op patrouille worden gestuurd. 

Ook de opleidingsperiode van de hulpagenten willen we verlen-
gen. Tevens willen we deze mensen via bijkomende opleidingen 
meer mogelijkheden bieden om door te groeien naar het niveau 
van inspecteur. Daarnaast moeten de inspecteurs worden aan-
gemoedigd en extra kansen krijgen om bijscholing te volgen en 
verder promotie te maken. Extra aandacht moet er gaan naar de 
functies bij de federale recherche- en anti-corruptiediensten en 
de bestrijding van fraude en cybercriminaliteit. Deze diensten 
moeten dringend aantrekkelijker gemaakt worden en veel meer 
armslag krijgen om tijdig te kunnen rekruteren en bekwame 
mensen aan te trekken. 

Om de kwaliteit van het politiewerk verder te verhogen en an-
derzijds te vermijden dat de politie nog meer dan vandaag zou 
verworden tot een Mexicaans leger, dient de opleidingsduur voor 
het hoger kader (commissarissen en hoger) te worden verlengd 
en moet het niveau van de opleiding verder verhoogd worden. 
Er dient veel meer aandacht te gaan naar managementvorming 
en ook hier moeten meer stageperiodes worden voorzien. 

Vlaanderen wordt nog altijd  
benadeeld  

Het tekort aan manschappen in vele Vlaamse zones heeft vaak 
ook te maken met een gebrek aan middelen aan Vlaamse kant. 
De manifeste scheeftrekking in de verdeling van de federale 
geldmiddelen tussen de Waalse en de Vlaamse zones is nog 
altijd realiteit, waardoor er in verhouding te veel middelen 
gaan naar de Waalse zones en te weinig naar de Vlaamse. 
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De federale overheid is uiteraard karig met concrete informa-
tie hierover, maar volgens een gedetailleerde studie van Dexia, 
gepubliceerd in december 2011, krijgen de Brusselse politie-
zones 134 euro per inwoner vanuit de federale kas, de Waalse 
98 en de Vlaamse amper 72. Dit betekent dat de Vlaamse zo-
nes op een globaal federaal budget van 942,6 miljoen amper 
452 miljoen krijgen, de Waalse 344,2 miljoen en de Brusselse 
146,4. Met andere woorden: Vlaanderen krijgt minder dan 
48 procent, terwijl het met bijna 58 procent van de bevolking 
instaat voor wellicht meer dan 65 procent van de inkomsten 
van het land. Wallonië daarentegen slaagt erin om een pak 
meer federale middelen binnen te rijven (36,5 procent) dan 
waar het volgens zijn bevolkingscijfer (32,3 procent) recht op 
heeft. Vlaanderen betaalt dus zowel voor het grote aandeel van 
Brussel (15,5 procent van de middelen voor 10 procent van de 
bevolking) als voor de overdreven financiering van Wallonië. 

Gezien de vele federale verplichtingen in de hoofdstad is het 
logisch dat Brussel in verhouding meer krijgt, maar de scheef-
trekking tussen Vlaanderen en Wallonië is absoluut onaan-
vaardbaar, zeker omdat Vlaanderen het gros van deze midde-
len ophoest. 

Brussel buiten beschouwing gelaten, zou Vlaanderen bij een 
verdeling louter op basis van de bevolkingscijfers (en zonder 
rekening te houden met veel grotere bijdragen voor het boe-
tenfonds door de vele flitspalen in Vlaanderen) recht moeten 
hebben op 510 miljoen van de 942,6 miljoen in plaats van 
452 miljoen. Wallonië zou kunnen rekenen op 286 miljoen 
in plaats van 344 miljoen. Een verschil van bijna 60 miljoen 
euro per jaar. Jaarlijks bekostigt Vlaanderen op die manier 
bij benadering 1000 voltijdse Waalse politie-inspecteurs 
terwijl we deze middelen zelf heel hard nodig hebben. 

Een en ander leidt ertoe dat 
Vlaanderen slechts 22 loka-
le agenten heeft op 10.000 
inwoners, terwijl er in Wal-
lonië 26 zijn. Een verschil 
van 18 procent! De huidi-
ge verdeling (gebaseerd op 
de zogeheten KUL-norm) 
speelt dus zwaar in het voor-
deel van Wallonië. Minister 
Milquet doet dan ook alles 
om de herziening van deze 
normering op de lange baan 
te schuiven. 

Al jarenlang vraagt het 
Vlaams Belang om een nieu-
we capaciteitsmeting bij de 
politie, zodat de federale sub-
sidies kunnen herbekeken 
worden Een nieuwe studie 
werd steeds weer uitgesteld 
en uiteindelijk in het voor-
uitzicht gesteld voor april 
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2011. In antwoord op een nieuwe vraag hierover van kamerlid 
Filip De Man in het voorjaar van 2012 antwoordde minister 
Milquet: “Mijn voorgangers zijn gestart met de herziening van 
de financiering van de lokale politie. Ik overdrijf niet wanneer 
ik zeg dat de complexiteit en de gevoeligheid van dit dossier niet 
onderschat mag worden. Net als de vorige ministers van Binnen-
landse Zaken is het mijn bedoeling om een nieuwe mathematische 
verdeelsleutel te vinden.” 

In januari 2013 werd ze hierover opnieuw door ons kamerlid 
aan de tand gevoeld en klonk het: “Verschillende academische 
instanties zijn er niet in geslaagd een nieuwe financieringsnorm 
uit te werken. Een informele werkgroep werkt aan verschillende 
scenario’s, maar er is natuurlijk geld nodig om een politieke con-
sensus te bereiken.”

Dit antwoord is heel duidelijk: de Waalse partijen zullen maar 
akkoord gaan met de verhoging van het aantal Nederlandsta-
lige agenten, als zij hun onevenredig hoge aantallen kunnen 
behouden. De Vlaamse belastingbetaler mag dus blijven beta-
len voor Waalse privileges. Het Vlaams Belang eist de onmid-
dellijke hervorming van deze financiering, waarbij aan de 
Vlaamse zones minstens wordt toegekend waar zij volgens 
hun bevolkingscijfer recht op hebben.

Politiemensen beter beschermen en 
steunen

De voorbije jaren waren er met de regelmaat van een klok aan-
vallen en zelfs regelrechte moordaanslagen op politiemensen. 
Het dramatische voorval met de jonge Beerselse inspecteur 
Kitty Van Nieuwenhuysen, die in 2007 onder een kogelsalvo 
van een gangster uit Charleroi het leven liet, staat bij velen in 
het geheugen gegrift. De daders van deze gruweldaad werden 
gelukkig opgespoord en gestraft. Maar dit mag niet doen verge-
ten dat jaarlijks talloze agenten het slachtoffer zijn van fysieke 
agressie. In 2009 ging het om 905 feiten en in 2011 waren het 
er al 1.040 of bijna drie per dag. 63 procent van deze gevallen 
werden opgetekend in Vlaanderen, 20 procent in Brussel. 

Concreet waren er in 2011 in het Brussels Gewest 202 agen-
ten slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen. Bleven 
aangevallen agenten in 2009 samen nog 1.300 dagen thuis, in 
2011 was dit al opgelopen naar 4.069 dagen. Uit een studie 
van het Comité P bij Brusselse politieagenten bleek dat 93 pro-
cent van de bevraagde Brusselse politiemensen reeds het slacht-
offer was geworden van geweld. Velen waren van oordeel dat de 
basisopleiding niet is aangepast aan de gewelddadige realiteit 
op straat in grootstedelijke gebieden.

Heel vaak moeten we bij deze misdrijven vaststellen dat de da-
ders al te snel na de feiten worden vrijgelaten. Het is een grote 
bron van frustratie bij veel politiemensen. Politiepsychologe 
Sara Belmans getuigt in Knack van 15 augustus 2012: “Waar 
de agenten wel vaak spontaan over beginnen, is (…) een van de 
oorzaken voor het toegenomen geweld: de schijnbare straffeloosheid 
voor daders van agressie tegenover agenten. De straffen zijn een 
paar jaar gleden wel zwaarder geworden, maar volgens de politie 
maakt het openbaar ministerie onvoldoende werk van de vervol-
ging en lopen daders enkele uren na hun arrestatie alweer vrij 
rond.” 

Zelfs in zeer flagrante situaties zorgt het lamentabele Justitie-
beleid ervoor dat daders erg vroeg kunnen genieten van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling of van een enkelbandregi-
me. De vrijlating van Mohammed Hamani begin 2010 was 
daar een schrijnend voorbeeld van. Betrokkene schoot in 2001 
na een overval de 42-jarige Zaventemse rijkswachter Marc 
Munten dood met een kalasjnikov en werd hiervoor in 2005 
veroordeeld tot 20 jaar cel. Bovenop de veroordelingen tot 4 
en 6 jaar die hij de jaren voordien opliep. Tot verbijstering 
en woede van de familie en van de collega’s van wijlen Marc 
Munten werd de gangster vijf jaar na zijn veroordeling vrijge-
laten onder een enkelbandregime. De echtgenote werd van dit 
nieuwe regime niet eens verwittigd. 

Politiemensen hebben hun persoonlijke veiligheid en hun le-
ven veil voor het beschermen van ons en van de hele samen-
leving. Smaad, intimidaties, bedreigingen en geweld tegen 
politieagenten moeten daarom altijd ernstig worden geno-
men en gepast gestraft. Wie tegen de politie geweld pleegt, 
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die pleegt geweld tegen de gehele samenleving en tegen elk 
medeburger. Politiemensen moeten zich bijgevolg, beter dan 
wie ook, beschermd en verdedigd weten door de samenleving 
en door Justitie. Tot op vandaag moeten politiemensen even-
wel blijven ijveren en manifesteren voor een strengere strafwet-
geving en een hardere aanpak vanwege de magistraten. 

Het heeft tot 2010 geduurd vooraleer de minimumstraffen 
voor geweld tegen politiebeambten werden opgetrokken. Voor 
mensen met een publieke of gezondheidsfunctie waren deze 
straffen reeds eind 2006 opgetrokken; het was tekenend dat 
men toen de politie over het hoofd had gezien en dat deze 
mensen nog drie jaar langer moesten wachten op een betere 
juridische bescherming. Wij vinden deze bescherming overi-
gens nog steeds ondermaats, zeker wanneer we rekening hou-
den met het feit dat straffen onder de drie jaar nauwelijks wor-
den uitgevoerd en dat straffen daarboven stelselmatig worden 
ingekort of omgezet in een enkelbandregime. 

Zo worden 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 maand tot twee jaar. Deze strafmaten zou 
naar ons oordeel nogmaals minstens verdubbeld moeten 
worden: van vier maand tot vier jaar. Bij arbeidsongeschikt-
heid moet het maximum worden opgetrokken van vier naar 
zes jaar. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid zou de maximum-
straf moeten opgetrokken worden naar 20 tot 25 jaar (vandaag 
10 tot 15 jaar) en bij doodslag tot 30 jaar (vandaag 20 jaar). 
Ook de deelname aan straatrellen waarbij agenten verwond 
worden, moet zwaarder worden bestraft.

Ook inzake de voorhechtenis en de strafuitvoering moeten 
er duidelijke instructies komen: zware gewelddaden tegen 
politiemensen moeten altijd ernstig worden genomen en 

moeten leiden tot een gedegen onderzoek en de daarmee 
gepaard gaande voorhechtenis. Wie veroordeeld is voor dit 
soort feiten mag niet genieten van gunstregimes zoals en-
kelbanddetentie.

Tegelijk moet er ook een betere juridische bescherming ko-
men voor politiemensen die correct en kordaat optreden tegen 
geweldscriminaliteit, zonder steevast te moeten vrezen voor 
strafrechtelijke vervolging. Vandaag is het immers zo dat vele 
politiemensen het gevoel hebben dat zijzelf meer geviseerd 
worden door de overheid dan de criminelen die ze een halt 
moeten toeroepen. Een politieagent die een gangster in actie 
neerschiet, loopt meer kans op een strafrechtelijke veroordeling 
dan de misdadiger zelf. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. 

Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat politiegeweld zo veel 
mogelijk proportioneel moet blijven met het gedrag of het 
geweld van belagers. Blijvende aandacht voor en training in 
geweldbeheersing is dan ook cruciaal. Wanneer er ernstige fou-
ten of onregelmatigheden gebeuren, dan mag dit niet worden 
toegedekt of mogen de onderzoeken niet jarenlang aanslepen, 
maar moet er snel en gepast worden gereageerd. Dat wil zeg-
gen: de verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld en 
waar nodig moeten er sancties worden opgelegd, zonder dat 
men vervalt in een heksenjacht. 

Tenslotte pleiten we ook voor een voldoende fysieke bescher-
ming van de politiemensen op het terrein; het kan niet zijn dat 
in sommige zones politie-inspecteurs zelf moeten opdraaien 
voor de aanschaf van kogelvrije vesten. In politiezones met veel 
overlast zouden de bodycams (camera’s op bril of schouderriem 
van de politiemensen) tot de standaarduitrusting moeten be-
horen. Alle politiezones en ook de federale politie moeten ter 
zake hun verantwoordelijkheid nemen.
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Onze voorstellen:
• inperking van de Salduzwetgeving (verplichte advocaat), minder formalismen en zeker geen uitbreiding naar elk politie-

verhoor, zoals de EU wil opleggen; EU moet overdreven bemoeizucht inzake Justitie staken

• meer politie op straat, ook in burger; minstens twee operationele interventieploegen per zone beschikbaar 

• minder administratieve taken voor de politie door inschakeling CALOG-personeel en gemeentelijke diensten

• alle wijken van een stad of politiezone hebben recht op een gelijkwaardige basisdienst vanwege de politie; 

• fusieoperatie tot werkbare zones van minstens 75.000 inwoners en 150 manschappen

• grotere betrokkenheid bevolking via inspraakrondes en enquêtes bij beleidsplanning; transparante lokale veiligheidsplan-
nen, met duidelijke, meetbare doelstellingen 

• herwaardering van de wijkagent als een zichtbaar aanspreekpunt voor overlastproblemen, indien mogelijk gesteund door 
een lokale politieantenne of gemeenschapswachten

• de lokale overheid dient de totstandkoming van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) te stimuleren, zeker in handels-
wijken. 

• inventieve en permanent bijgeschoolde recherchedienst in iedere zone; intensieve samenwerking met andere zones en 
federale politie

• professionele opvolging van klachten; uitbreiden van digitale klachtneerlegging

• plaatsen veiligheidscamera’s op criminaliteitsgevoelige locaties. Veralgemening van het systeem van slimme camera’s op 
invalswegen en op politiewagens over alle zones en provincies. 

• invoering van échte zerotolerantie in elke wijk, in elke stad of gemeente die gebukt gaat onder een buitensporige crimi-
naliteit.

• nultolerantie betekent niet alleen een intensieve samenwerking tussen politie en parket, maar ook tussen de economische 
en sociale inspectie, de voedselinspectie, de uitbaters van het openbaar vervoer, de wooninspectie en de dienst huisves-
ting, de dienst vreemdelingenzaken en de douanediensten.

• inhaaloperatie voor het tekort aan lokale en federale politiemensen, zeker ook bij federale recherche en anti-corruptie-
dienst 

• stopzetting van de scheeftrekking van de federale middelen tussen Vlaamse en Waalse zones 

• versterken en verlengen van opleidingsduur voor inspecteurs, agenten en hoger kader

• ernstig nemen van geweld tegen politiemensen: gedegen onderzoek, zwaardere bestraffing en strafuitvoering zonder 
gunstregimes; betere juridische en fysieke bescherming van de politiemensen op het terrein
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4. Een paardenmiddel voor parketten en  
onderzoeksrechters 
Hoge seponeringscijfers en onaan-
vaardbare traagheid parketten

Het heeft natuurlijk niet veel zin dat de politie meer over-
treders verbaliseert en meer criminelen arresteert, als het ge-
recht nadien in gebreke blijft. Met een enorme gerechtelijke 
achterstand en overvolle gevangenissen besluit het Openbaar 
Ministerie vaak om de daders van ‘kleine’ of ‘onbelangrijke’ 
misdrijven niet te vervolgen en bijgevolg de dossiers te sepo-
neren. Het is nuttig om de Jaarstatistieken van het Openbaar 
Ministerie eens tegen het licht te houden, die informatie ver-
strekken tot het jaar 2013. 

Jaarlijks belanden er in 
het gehele land meer dan 
700.000 strafrechtelijke 
dossiers bij de parketten 
(702.700 in 2013). Meer 
dan 73 procent van de 
binnenkomende straf-
dossiers wordt gesepo-
neerd (515.500 in 2013), 
ondanks het feit dat al zeer 
veel dossiers zonder ge-
kende dader bij de politie 
worden afgehandeld met 
een ‘vereenvoudigd pro-
ces-verbaal’ en niet meer 
bij de parketten terecht-
komen. 

In bijna een derde van de 
sepotbeslissingen (ruim 
158.000 dossiers in 2013 
of 31 procent) gebeurt 

deze seponering omwille van zuivere opportuniteitsredenen 
en dus omdat vervolging ‘niet prioritair’ of ‘niet opportuun’ 
wordt geacht. Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer 10.000 
gevallen afgehandeld via een minnelijke schikking (6.677 in 
2012, 7.550 in 2013) of strafbemiddeling (2.800 in 2012 en 
ook in 2013).

Uiteindelijk belanden slechts een kleine 30.000 strafdossiers 
bij de strafrechtbank en er is zelfs een dalende lijn vast te 
stellen: van 31.700 zaken in 2009 naar nog 28.000 in 2013. 
Dat is amper 4 procent van alle binnengekomen dossiers of 
precies het tegenovergestelde van een lik-op-stuk-beleid. 

Het betreft hier nationale 
gemiddelden. Het sepone-
ringsbeleid verschilt sterk 
naargelang het arrondis-
sement. Uit een vergelij-
king tussen de binnengeko-
men dossiers uit de periode 
2007 tot 2010 blijkt dat in 
het arrondissement Antwer-
pen tussen de 65 en de 68 
procent van de strafdossiers 
geseponeerd worden en dat 
tussen 8 en 9,5 procent van 
de dossiers uiteindelijk bij 
de strafrechter belanden. 
In Charleroi worden meer 
dan 80 procent van de str-
afdossiers geseponeerd en 
belanden tussen de 4 en 
de 5,5 procent van de dos-
siers voor de strafrechter. In 
Brussel schommelt het se-
pot-gehalte tussen de 76 en 

Meer middelen voor vervolgingsbeleid
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de 80,4 procent en komt slechts tussen de 3 en de 4 procent 
van de dossiers bij de strafrechter terecht. In Antwerpen heb 
je dus voor een gelijkaardig vergrijp gemiddeld dubbel zo-
veel kans om voor de strafrechter te komen als in Brussel.

Het gevolg van de zeer gebrekkige doorstroming van strafbare 
feiten naar de strafrechter is niet alleen gezichtsverlies, frus-
tratie en demotivatie bij de politiediensten, maar uiteraard 
ook een gevoel van straffeloosheid en van onaantastbaarheid 
bij vele daders.

Dit zeer hoge sepotgehalte heeft zeker aan Vlaamse kant bij 
heel wat parketten te maken met een groeiend tekort aan 
mensen en een structurele onderbezetting van de kaders. 
De parketmagistraten moeten immers een heel groot deel van 
hun tijd (vaak tot 80 procent!) spenderen aan allerlei admini-
stratieve verplichtingen, waardoor er te weinig tijd overblijft 
voor het eigenlijke vervolgingswerk. Hierdoor blijven er veel te 
veel zaken liggen. Het takenpakket van het Openbaar Minis-
terie is de voorbije jaren bovendien sterk toegenomen door al-
lerlei beslissingen van de wetgever. Zo werd de strafprocedure 
erg verzwaard door daders en slachtoffers een reeks bijkomen-
de rechten te geven, werd de strafuitvoering ingewikkelder en 
kreeg het Openbaar Ministerie allerlei nieuwe opdrachten en 
bevoegdheden. Dit ging evenwel niet gepaard met een noe-
menswaardige uitbreiding van het aantal magistraten of per-
soneelsleden. 

De opeenvolgende ministers van Justitie houden de per-
soneelsbezetting bij de parketten zeer bewust (veel te) be-
perkt, omdat zij vrezen dat een versterkt Openbaar Minis-
terie zal zorgen voor een nog hoger aantal gedetineerden. 
Zo heeft men zich jarenlang verscholen achter de geplande 
werklastmeting bij het Openbaar Ministerie om iedere kader-
uitbreiding te blokkeren. Maar zelfs na uitvoering van de wer-
klastmeting kwam er geen kaderuitbreiding. De hertekening 
van het gerechtelijk landschap was namelijk een nieuw excuus: 
de samenvoeging van de arrondissementen per provincie zal 
leiden tot een meer efficiënte werking, zodat er wellicht geen 
extra kaders nodig zijn. Dit is natuurlijk een zoveelste drogre-
den om de problemen op de lange baan te schuiven. 

Bovendien weigeren de opeenvolgende ministers van Justitie 
om zelfs de voorziene kaders van de parketten naar behoren 
te vullen. In zijn openingsrede van 2 september 2013 klaagde 
de Antwerpse Procureur-generaal Yves Liégeois dit in scher-
pe bewoordingen aan. Hij had het over een “georganiseerd 
structureel deficit dat de uitvoering van de kernopdrachten 
van het Openbaar ministerie in gevaar brengt.” Liefst 20 
procent van de wettelijke kaders bij het O.M. waren aan de 
vooravond van de grote hervorming niet ingevuld! Er is tege-
lijk ook een tekort aan kandidaten voor de functie van par-
ketmagistraat, precies omdat het beroep zo onaantrekkelijk is 
geworden door de enorme massa’s werk en het gebrek aan on-
dersteuning. Reeds in 2012 waarschuwde de Hoge Raad voor 
de Justitie dat er een grote groep parketmagistraten (20 pro-
cent) binnen de vier jaar met pensioen zou vertrekken. Toch 
nam de minister sindsdien geen noemenswaardige initiatieven 
om het beroep aantrekkelijker te maken. 

Daarnaast is er de archaïsche manier van werken en het ge-
brek aan moderne communicatiemiddelen. Veel dossiers 
komen bij de parketten nog steeds per post of per drager toe 
en worden dan op hoge stapels gelegd. Dit leidt ertoe dat de 
politie in heel wat eenvoudige strafdossiers langdurig moet 
wachten op verdere instructies vanwege het parket, waardoor 
kostbare tijd verloren gaat. In het overgrote deel van de geval-
len gaat de trage behandeling bovendien gepaard met de 
razendsnelle vrijlating van de verdachte na de feiten. Gezien 
de veelheid aan strafbare feiten en het hoge aantal gedetineer-
den wordt het overgrote deel van de verdachten, ook bij zware 
feiten, immers niet meer in voorlopige hechtenis genomen, 
maar meteen weer op de samenleving losgelaten. Deze dossiers 
komen dan vele maanden en vaak jaren na de feiten voor de 
rechtbank, waardoor de rechter omwille van de lange wacht-
tijd overgaat tot een erg milde bestraffing. 

Zogeheten ‘snelrecht’ niet overal succes

Intussen bestaat er in dit land nog steeds geen degelijke vorm 
van snelrecht voor eenvoudige strafzaken bij betrapping op he-
terdaad, slagen en verwoningen of diefstallen. In het jaar 2000 
had toenmalig Jusitieminister Marc Verwilghen een vorm van 
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snelrecht ingevoerd n.a.v. het Europees Voetbalkampioenschap 
dat België en Nederland samen organiseerden. Deze procedure 
van ‘onmiddellijke verschijning’, waarbij aangehouden crimine-
len binnen de vier tot zeven dagen voor de strafrechter moesten 
verschijnen, stierf evenwel een stille dood nadat de uiterst-link-
se ‘Liga voor de Rechten van de Mens’ er een aantal onderdelen 
uit had laten schrappen door het Grondwettelijk Hof. Sinds-
dien heeft de PS vakkundig verhinderd dat dit snelrecht nieuw 
leven werd ingeblazen. Het was nochtans een zeer efficiënt in-
strument omdat deze wet toeliet dat de verdachten van gewelds- 
of bendecriminaliteit in afwachting van hun proces opgesloten 
konden blijven, waardoor de procedure onmiddellijk effect had. 

Het zogeheten snelrecht waarvan Justitie zich vandaag bedient, 
houdt een versnelde procedure in na een oproeping bij pro-
ces-verbaal of een dagvaarding door de politie. Men moet dan 
binnen een termijn van 10 dagen tot 2 maand voor de rechter 
verschijnen. Doorgaans is de zaak dan afgehandeld binnen de 2 
tot 4 maanden. Belangrijk aspect is wel dat de verdachten in dat 
geval meteen (moeten) worden vrijgelaten, wat in veel situaties 
een volkomen verkeerd signaal is. 

Deze formule kent niet overal succes. In Brussel werd in die zin 
een snelrechtkamer in het leven geroepen naar aanleiding van 
de zogeheten nutolerantie in Kuregem, maar die behandelde op 
zijn hoogtepunt slechts 83 zaken (2011) en in 2013 nog amper 
45 (vraag van senator Bart Laeremans aan minister Turtelboom 
van 11 februari 2014). Dit aantal is verwaarloosbaar klein. De 
Franstalige voorzitter van de Brusselse rechtbank staat helemaal 
niet achter dit systeem.

In Antwerpen daarentegen wordt het systeem wel gehanteerd te-
gen winkeldieven en daarvoor blijkt het een nuttig instrument. 
Deze werkwijze zou veralgemeend moeten worden in heel het 
land. Zeker nu er in alle provincies een extra magistraat werd 
beloofd voor zulk snelrecht, zou het een schande zijn indien 
winkeldiefstallen nog langer systematisch geseponeerd worden.

Op een aantal plaatsen worden misdrijven zoals winkeldief-
stal en slagen en verwondingen tegenwoordig ook afgehandeld 
met het systeem van de GAS-boetes. Dit heeft vanzelfsprekend 

te maken met de trage werking van het parket en de massale 
seponering van ‘kleinere’ misdrijven, maar voor het Vlaams 
Belang is dit een ersatz-oplossing. Dit soort misdrijven zijn te 
ernstig om afgehandeld te worden door een GAS-ambtenaar. 
Deze procedure leidt immers niet tot enige vermelding op het 
strafregister. Men geeft bovendien de indruk dat dit soort mis-
drijven van hetzelfde kaliber is als een gewone verkeersovertre-
ding en gemakkelijk kunnen afgekocht worden. 

GAS-boetes kunnen nuttig zijn voor politie-overtredingen zo-
als sluikstorten en kleine vormen van overlast of burenhinder, 
maar voor ernstige zaken zoals diefstal is een onafhankelijke 
magistraat echt wel noodzakelijk. GAS-sancties kunnen ook 
misbruikt worden tegen vreedzame manifestanten, waardoor 
het recht op vrije meningsuiting en het recht te betogen in het 
gedrang komt. Op die manier verglijden zij naar een intimi-
derend wapen voor een intolerant bestuur. Ons vertrouwen in 
het systeem van de GAS-sancties is dus eerder beperkt.

Overbevraagde onderzoeksrechters

Eenzelfde traagheid als bij de parketten stellen we veelvuldig 
vast bij de behandeling van de meer complexe zaken door de 
onderzoeksrechters. In tegenstelling met hetgeen men zou 
verwachten op basis van hun grote verantwoordelijkheid, be-
schikken deze onderzoeksrechters niet over een uitgebreide 
staf directe medewerkers. Meestal moeten ze het stellen met 
zegge en schrijven één griffier en zijn ze voor het overige hele-
maal op zichzelf aangewezen voor het behandelen en opvolgen 
van vaak honderden ingewikkelde dossiers. Het is een lood-
zware en slopende job, die door weinigen lang kan worden 
volgehouden. 

Daarbij komt dat ook zij steeds meer rekening moeten houden 
met uitgebreide procedures ten voordele van de verdachten. 
Zo kunnen deze verdachten via hun advocaten voortdurend 
allerlei gunsten vragen, zoals bijkomende onderzoeksdaden, 
vrijgave van dossierstukken enz. Ook de Salduzwetgeving heeft 
een reeks extra vormvereisten en verplichtingen gecreëerd, die 
het werk van de onderzoeksrechters zwaar heeft bemoeilijkt. 
In het kader van de parlementaire besprekingen rond de Sal-
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duz-wet heeft het Vlaams Belang extra onderzoeksrechters 
gevraagd en een ruimere ondersteuning. Justitieminister De 
Clerck erkende de noodzaak schoorvoetend, maar liet verstaan 
dat er vooralsnog geen middelen voorhanden zijn voor een 
versterking van de onderzoekskabinetten. 

Door het vele werk, het gebrek aan ondersteuning, de ver-
tragingsmaneuvers van de advocaten en vaak ook door een 
tekort aan gespecialiseerde politiemensen, slepen de gerech-
telijke onderzoeken soms jarenlang aan. Zo bedraagt de ge-
middelde doorlooptijd (tussen de start van het dossier en de 
verwijzing naar de strafrechtbank) voor de meest eenvoudige 
dossiers (zoals gewone diefstal en drugsdelicten) meer dan 300 
dagen, voor aanranding en verkrachting zitten we al over de 
500 dagen en voor fraudezaken gaan we vlot over de vier jaar. 
Opmerkelijk is wel dat er zeer grote verschillen bestaan tus-
sen de verschillende arrondissementen, waarbij het aan Waalse 
kant doorgaans veel trager gaat dan aan Vlaamse kant. In de 
periode 2005-2009 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd voor 
strafdossiers bij het parket van Bergen 900 dagen (2,5 jaar), 
terwijl men er in Antwerpen gemiddeld slechts 280 dagen over 
deed en dus driemaal sneller werkte.

In haar jaarverslag van 2012 doet de Gentse procureur-ge-
neraal Anita Harrewyn haar beklag over de trage werking 
en het onvermogen van het gerecht, met name in complexe 
strafzaken. Zo stelt ze onder meer: “De hoven en rechtbanken 
verkeren al geruime tijd in de onmogelijkheid om relatief com-
plexe strafzaken af te handelen binnen de redelijke termijn. De 
gemiddelde doorlooptijd van gerechtelijke onderzoeken voor fi-
nanciële of fiscale misdrijven is vijf tot zes jaar. Voor milieu- en 
stedenbouwkundige misdrijven is dat ook meer dan vier jaar. En 
voor misdrijven die te maken hebben met valsheden, namaak en 
andere inbreuken op de openbare trouw is het gemiddeld drie à 
vier jaar wachten op een eerste vonnis. Dat maakt dat de overheid 
in veel belangrijke en maatschappijontwrichtende fenomenen hoe 
langer hoe minder de rechtshandhaving kan waarmaken, toch een 
van haar kerntaken.” 

Het ging hier om een schreeuw van onmacht vanuit de hoog-
ste geledingen van onze magistratuur. Toch was de reactie van 

de minister van Justitie hierop weinig hoopvol: Minister Tur-
telboom gaf de opdracht voor een studie over het Belgische 
strafprocesrecht. Daarmee geraken we de eerstkomende jaren 
natuurlijk geen stap vooruit. 
  
De Brusselse Procureur-generaal, Lucien Nouwynck, haal-
de fel uit naar de politiek omwille van het onvermogen om 
complexe financiële zaken tot een goed einde te brengen. Zo-
wel in De Standaard van 4 maart 2014 als tijdens een ontmoe-
ting met de commissie Financiën over het massaal verjaren 
van strafdossiers inzake fraude klaagde hij aan dat er te wei-
nig middelen worden ingezet in de strijd tegen de financiële 
fraude: “De verjaarde financiële strafzaken in Brussel hebben de 
voorbije jaren de schatkist al 100 miljoen euro gekost.” Volgens 
de Procureur-generaal zijn er te weinig politiemensen, par-
ketmagistraten, rechters en onderzoeksrechters die gespe-
cialiseerd zijn in financieel strafrecht. Hij pleit dan ook voor 
een apart financieel parket, voor een financiële politie en voor 
onderzoeksrechters die zich uitsluitend met fraude bezighou-
den. 

Terechte voorstellen, maar ook hier is het antwoord van de 
minister van Justitie teleurstellend. Ze vestigt haar hoop op 
de hervorming van het gerechtelijk landschap: door grotere 
parketten zal men beter kunnen specialiseren. De minister wil 
blijkbaar niet snappen dat haar departement veel méér inspan-
ningen zal moeten doen als we de juiste, hoog gekwalificeerde 
juristen willen aantrekken die dit werk kunnen en willen doen. 

Dat nauwelijks enkele weken nadien, op 27 maart 2014, alle 
vijf de procureurs-generaal in ons land op een gezamenlij-
ke persconferentie aan de alarmbel trokken (zie ook hoger, 
hoofdstuk 3) om het gebrek aan gespecialiseerde magistraten 
en aan ondersteuning vanwege de politiediensten aan te kla-
gen, toonde ten overvloede aan hoe prangend en schandelijk 
de situatie is. 

De afkoopwet: niet de juiste oplossing 

Onder het voorwendsel tegemoet te komen aan het (te) lang-
durige en onzekere karakter van de vervolging van financiële 
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en fraudemisdrijven, maar ook door handig lobbywerk vanuit 
Frankrijk, werd begin 2011 de wetgeving inzake de ‘minne-
lijke schikking’ fors uitgebreid. Met deze nieuwe wetgeving 
wordt het Openbaar Ministerie in staat gesteld om zowat alle 
misdrijven waarvoor het anders geen twee jaar effectief zou 
vragen (dit is uiteraard heel rekbaar), buitengerechtelijk af te 
handelen. Dit kan zelfs nadat er reeds een uitspraak is gevallen 
in eerste aanleg en zelfs tot na de pleidooien voor de beroeps-
rechter! 
 
Dit gaat ongelooflijk ver: niet enkel en alleen inzake financiële 
misdrijven maar ook inzake geweldmisdrijven, drugverkoop, 
zware inbraken kan het Openbaar Ministerie op die manier 
naar goeddunken deals sluiten met criminelen. Wie rijk is, 
kan de sanctie voor zeer ernstige misdrijven op die manier af-
kopen. Vandaar dat er wordt gesproken over de afkoopwet. 
De positie van de strafrechter en van de onderzoeksrechter 
wordt hierdoor in grote mate ondermijnd. Het Openbaar 
Ministerie treedt volkomen buiten zijn rol en stelt zich he-
lemaal in de plaats van de rechters, zonder dat zij daarop 
kunnen reageren. 

De deken van de onderzoeksrechters, Karel Van Cauwenberg-
he, reageerde zeer scherp op deze uitgebreide machtstoename 
van het Openbaar Ministerie en verweet de minister van Jus-

titie dat hij de onafhankelijke rechtspraak, die de hoeksteen is 
van elke rechtstaat, onderuit haalde: “Er ontstaat een dubbele 
rechtspraak. Eén door rechters en een door openbare aanklagers. 
Want alleen de aanklager zal beslissen over de minnelijke schik-
king. Hij mag de strafvordering stopzetten. De aanklager speelt 
dan zowel de vervolgende partij als de rechter. Hij bepaalt alle 
modaliteiten van de schikking die wordt getroffen. Moeten er 
überhaupt nog rechters zijn?” (De Tijd van 4 maart 2011)

Het Vlaams Belang kan zich wel vinden in minnelijke schikkin-
gen met betrekking tot kleine verkeersmisdrijven en bij klein-
schalige fiscale procedures, maar het is absoluut verwerpelijk dat 
daders van zware misdrijven zich op deze wijze kunnen vrijko-
pen. Dit leidt tot klassenjustitie en druist bovendien frontaal 
in tegen de onafhankelijkheid van de magistratuur. Het Vlaams 
Belang verzet zich tegen de achterliggende idee van een ‘con-
sensuele Justitie’, waarbij zo veel mogelijk gestreefd wordt 
naar een overeenstemming tussen dader en slachtoffer, maar 
waarbij het maatschappelijk aspect van het misdrijf volko-
men uit het oog verloren wordt. Dit leidt tot fundamenteel 
onrechtvaardige situaties, waarbij degene die het slachtoffer 
weet te intimideren of om te kopen, beloond wordt. 

Uit een analyse van het Openbaar Ministerie bleek intussen 
dat de afkoopwet in 2012 slechts in 11 financiële dossiers ge-

“Mijnheer de minister, u heeft het zelf met zoveel woorden er-
kend en onderstreept: dit is een belangrijke omwenteling in de 
richting van een consensuele Justitie. Een Justitie waarbij het 
recht niet zozeer wordt opgelegd, maar waarbij gezocht wordt 
naar de instemming van de betrokken partijen. Wel, mijnheer 
de minister, ik ben het heel grondig met u oneens dat Justitie 
consensueel moet zijn. 

Consensuele Justitie is een contradictio in terminis. De belang-
rijkste opdracht van Justitie is beslissingen nemen. In rechtvaar-
digheid en balans. Na wikken en wegen en zonder aanzien des 
persoons. En dus niet à la tête du client. Vandaar dat vrouwe 
Justitia geblinddoekt en met de weegschaal en het zwaard wordt 
voorgesteld. Justitie is in essentie precies het tegenovergestelde 

van een beestenmarkt, waar alles draait om sjacheren en op- en 
afbieden en om akkoorden en akkoordjes. Dat is nochtans de 
richting waar het vandaag naar toe gaat. De richting waar 
rijken zich meer kunnen veroorloven dan armen. Waarin cri-
minelen die goed geboerd hebben, goed georganiseerde bendes, 
meer kunnen bekomen dan de kleinere garnalen.

Willekeur en klassenjustitie dus, ook al wringen de regering en 
de meerderheidspartijen zich in allerlei bochten om dit te ont-
kennen. U creëert een nieuw soort Justitie, die niet gebaseerd is 
op rechtvaardigheid. Een justitie die krom trekt wat recht is, in 
plaats van omgekeerd.” 

Bart Laeremans in de Senaat op 31 maart 2011
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bruikt werd op een totaal van 6.677 toepassingen, maar des 
te meer tegen misdrijven van gemeen recht. Dat is 0,16 pro-
cent of minder dan 2 promille. Tijdens de besprekingen in het 
parlement heeft het Vlaams Belang meermaals gewaarschuwd 
dat de wet volop zou misbruikt worden om zware crimine-
len te bevoordelen die wel degelijk voor een gevangenisstraf in 
aanmerking komen. We hebben er toen expliciet op gewezen 
dat ook plegers van drugtransacties en zware diefstallen van 

dit gunstregime zouden genieten. Dat blijkt nu inderdaad ten 
overvloede het geval te zijn: “zware diefstallen, diefstallen met 
geweld, opzettelijke slagen en verwondingen, drugs of doping en 
zelfs verschillende feiten van seksuele uitbuiting, aanranding en 
verkrachting” genoten de voorkeursbehandeling van de afko-
ping, zodat bemiddelde daders konden ontsnappen aan een 
echte strafrechtelijke veroordeling en een strafregister.

Buurlanden tonen de juiste weg

Waar onze vervolgings- en onderzoeksprocedures verzanden 
in eindeloze vertragingsmaneuvers en hopeloos laattijdige 
berechting, stellen we vast dat zowel Nederland als Frank-
rijk de voorbije jaren heel sterk in de goede richting geëvo-
lueerd zijn op het vlak van vervolgingsbeleid. Niet alleen 
belandt daar een veel hoger percentage van de strafdossiers 
voor de strafrechter, bovendien gebeurt dit ook veel sneller. 
De doorlooptijden worden er nauwgezet bewaakt, er zijn 
veel minder vertragingsmogelijkheden voor advocaten en de 
onderzoeken beperken zich tot de essentie, zonder dat men 
verdwaalt in eindeloze details. 

De parketten slagen er in eenvoudige misdrijven op zeer 
korte tijd af te handelen. Men heeft er een cultuur ontwik-
keld van snelle instructies naar de recherchediensten, van 
gerichte, korte onderzoeken door deze diensten en van een 
onmiddellijke doorzending naar de strafrechter. In Frank-
rijk en Nederland wordt dit systeem op ruime schaal en met 
succes toegepast. Zo bestaat er in Frankrijk een algemene 
tevredenheid over de snelrechtprocedure bij zogenaamde 
‘kleine criminaliteit’ en straatmisdrijven. Zeker in de steden 
werkt dit efficiënt. Verdachten van eenvoudige misdrijven 
komen er reeds daags na hun aanhouding voor de recht-
bank. Meestal is er diezelfde dag al een vonnis. 

Ook Nederland maakt volop gebruik van het snelrecht. De 
Nederlanders streven ernaar om tegen 2015 “in ieder geval 
twee derden van alle eenvoudige zaken binnen een maand te 
kunnen afhandelen. “ Voor veel voorkomende criminaliteit 

moet een snelle afhandeling zelfs het uitgangspunt worden. 

Momenteel is snelrecht in Nederland al vanzelfsprekend 
bij evenementen waar het risico op ordeverstoring groot is, 
zoals overgang van het nieuwe jaar, voetbalwedstrijden of 
massabijeenkomsten. Daarnaast wordt ook snel opgetreden 
wanneer er geweld wordt gepleegd tegen personen  met een 
publieke functie of tegen hulpverleners, omdat dergelijk on-
aanvaardbaar gedrag met lik-op-stuk moet worden beant-
woord. Er bestaan verschillende vormen van zulke rechts-
pleging. 

De gewone snelrechtprocedure houdt in dat een verdachte 
die in verzekering wordt gesteld (dit betekent wanneer hij 
langer dan 6 uur wordt vastgehouden in het kader van een 
onderzoek - met een maximum van 3 dagen)   binnen de 
17 dagen wordt berecht. Het gaat meestal om zaken zoals 
rijden onder invloed, bezit van verdovende middelen, mis-
handeling of bedreiging. Nadat de politie de verdachte voor 
een van de genoemde feiten heeft meegenomen naar het 
politiebureau neemt de politie meteen contact op met de 
snelrechtsecretaris van het plaatselijke Openbaar Ministerie, 
die dan beslist om de snelrechtprocedure toe te passen.

Daarnaast is er het systeem van Supersnelrecht, waarbij 
verdachten binnen de drie dagen (en dus binnen de termijn 
van hun inverzekeringstelling) berecht worden. Het gaat 
om dossiers van openlijk geweld, vernielingen, brandstich-
tingen en geweld tegen personen met een publieke functie. 
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Forse herwaardering van het Open-
baar Ministerie

Het Vlaams Belang wil een einde maken aan de jarenlange 
doelbewuste onderwaardering en verwaarlozing van de parket-
ten. Zij moeten meer dan ooit het zenuwcentrum worden 
in de aanpak van de criminaliteit en daartoe ook de nodige 
middelen en mensen krijgen. 

Het aantal parketmagistraten moet dringend worden aange-
past aan de hedendaagse behoeften, zoals die gebleken zijn uit 
de werklastmeting. Elke parketmagistraat moet bovendien de 
ondersteuning krijgen van een administratieve kracht. Tevens 
moet ook het aantal parketjuristen sterk worden opgedreven. 

We willen de loopbaan van parketmagistraat financieel aan-
trekkelijker maken, zodat men gestimuleerd wordt om bij het 
parket te blijven. Ook permanente bijscholing dient sterk te 
worden aangemoedigd. 

Daarnaast moeten de parketmagistraten via moderne com-
municatiemiddelen zoals videoconferentie naar buitenlands 
voorbeeld rechtstreeks kunnen communiceren met de politie-
diensten, zodat instructies onmiddellijk kunnen doorgegeven 
en opgevolgd worden en onderzoeken veel sneller kunnen 
worden afgerond. 

Wij pleiten dus voor een forse herwaardering en modernise-
ring van onze parketten, die gepaard moet gaan met een dras-
tische inkorting van de doorlooptijden en een ommezwaai in 
het lakse sepotbeleid: in principe moet op ieder misdrijf waar-
van de dader gekend is een gepaste reactie volgen. Wanneer er 
toch geseponeerd wordt, moet dit duidelijk gemotiveerd wor-
den en moet er snel en rechtstreeks gecommuniceerd worden 
met het slachtoffer, die steeds een recht van repliek heeft. 

In eenvoudige dossiers moet snelrecht (verschijnen voor de 
rechter binnen de acht dagen) mét mogelijke handhaving van 
voorhechtenis de regel worden. Enkel via deze weg kunnen we 
evolueren naar een ontradend lik-op-stuk-beleid, waarbij er 

Het moet gaan om bewijstechnisch relatief eenvoudige za-
ken, zodat het Openbaar Ministerie, de rechter en de verde-
diging tijdig kunnen beschikken over een compleet dossier. 
Ten slotte is er ook het Turbosnelrecht: bij ontdekking op 
heterdaad wordt de verdachte gedagvaard voor de Officier 
van Justitie om vervolgens nog dezelfde dag voor de poli-
tierechter te verschijnen.  

Daar bovenop is er nog de procedure waarbij het Openbaar 
Ministerie misdrijven die bestraft worden met een maxima-
le gevangenisstraf van 6 maanden zelf afhandelt, zonder tus-
senkomst van een rechter, in de vorm van een schriftelijke 
zogeheten strafbeschikking, bijvoorbeeld in de vorm van 
een taakstraf of een snelle tegemoetkoming aan het slacht-
offer. Deze beschikking wordt vermeld op het strafregister.

Sinds 2012 is in dit kader vooral de zogeheten ZSM-aan-
pak erg populair en doeltreffend. Dit staat voor Zorgvul-
dig, Snel en op Maat, maar ook voor ‘Zo Snel Mogelijk’. De 

officier van Justitie beslist nog dezelfde dag in de ZSM-ka-
mer wat er met de meerderjarige of minderjarige dader (van 
bv. diefstal of vernieling) gebeurt, waarbij er bemiddeling 
met advocaat en reclasseringsambtenaar aan te pas komt. 
De reclasseringsambtenaar geeft de officier van justitie een 
strafadvies, die dan een zorgvuldige beslissing neemt, op 
maat van dader en slachtoffer, die meteen wordt vergoed. 

In 2012 kwam een kwart van de instroom van misdrijven 
binnen via ZSM (61.500 zaken).   44.000 zaken daarvan 
werden beoordeeld via ZSM. 42 procent daarvan werd bin-
nen 1 dag beoordeeld. 78 procent binnen de week, 85 pro-
cent binnen de maand. 

In Nederland maar ook in Frankrijk kan men dus wel 
degelijk spreken van een lik-op-stuk-beleid, waar op het 
gros van de misdrijven een gepaste reactie volgt en dit 
binnen een zeer korte termijn. 
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een directe band is tussen misdrijf en sanctie. Daarnaast willen 
we ook een super- en turbosnelrecht naar Nederlands model 
voor flagrante feiten van gratuit geweld of vandalisme en bij 
betrapping op heterdaad. 

Voor kleine vergrijpen en overtredingen vinden we de 
ZSM-aanpak met strafbeschikkingen van het Nederlandse 
Openbaar Ministerie in veel situaties een betere procedure 
dan onze GAS-methode met ambtenaren. Het Vlaams Belang 
pleit in deze context voor een gevoelige versterking van de 
politieparketten. 

Correctionele misdrijven moeten vervolgd worden door het 
correctioneel parket en we wijzen de doorschuiving van bij-
voorbeeld geweldmisdrijven en diefstallen naar GAS-ambte-
naren bijgevolg volledig van de hand. 

Anderzijds willen we de onderzoeksrechter en strafrechter in 
ere herstellen en de veel te ruime bevoegdheidsuitbreiding 
van het Openbaar Ministerie in het kader van de afkoopwet 
ongedaan maken. We willen de mogelijkheden inzake min-
nelijke schikking beperken tot kleinere misdrijven. Een min-
nelijke schikking bij financiële misdrijven en fraude willen we 
bij lichtere, eenmalige vergrijpen mogelijk houden, maar zo’n 
schikking dient steeds aan een rechterlijke goedkeuring on-
derworpen te worden. Omgekeerd willen we het Openbaar 
Ministerie wel de bevoegdheid geven om zich zoals vroeger 
opnieuw te verzetten tegen een betwistbare of abusieve vrijla-
ting van een verdachte.

Daarnaast moet er dringend werk worden gemaakt van de 
oprichting van aparte financiële parketten, zoals door de 
Brusselse procureur-generaal wordt voorgesteld. Justitie moet 

immers over voldoende opgeleid personeel en 
middelen beschikken om alle misdrijven te be-
handelen, ook de meest complexe. Deze dien-
sten zouden zich dan, samen met een gespe-
cialiseerde politiedienst, uitsluitend moeten 
toeleggen op financiële criminaliteit, fraude 
en cybercriminaliteit. Door een eigen struc-
tuur moet het mogelijk worden om hoogge-
schoolde deskundigen aan te trekken met een 
apart en aantrekkelijk verloningssysteem. 

Anderzijds willen wij ruimere rechten voor 
de slachtoffers. Zodra er in een strafdossier 
een dader gekend is, ook bij zogeheten ‘kleine 
criminaliteit’, moet het Openbaar Ministerie 
automatisch een pro deo-advocaat aanstellen 
die opkomt voor de vergoeding van alle slacht-
offers van de betrokken dader. Het Vlaams Be-
lang wil dus kosteloze rechtsbijstand voor de 
slachtoffers, ongeacht hun inkomen. Al te vaak 
kijken slachtoffers van misdrijven op tegen 
hoge advocatenlonen, die niet in verhouding 
staan met de mogelijke schadevergoeding. Dit 
zorgt er helaas voor dat ze afzien van enige be-
trokkenheid bij het strafproces, wat kan leiden 

er is steeds meer georganiseerde misdaad
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tot een veel te milde behandeling van de dader. Uiteraard wil-
len we dat de pro-deokosten achteraf door de staat verhaald 
zouden worden op de veroordeelde. 

Het Vlaams Belang wil voorts een betere bekendmaking van 
het slachtofferfonds, een verzekerde opvang van de slachtoffers 
in elke politiezone en het recht om gehoord te worden door de 
onderzoeksrechter. Slachtoffers of hun advocaten dienen via 
digitale weg ook beter op de hoogte gehouden te worden van 
de evolutie van een strafonderzoek. 

Tenslotte willen we ook dat slachtoffers, in overleg met het 
parket, kunnen overgaan tot de verspreiding in hun winkel 
of bedrijf of via het internet van 
affiches en filmbeelden van de 
vermoedelijke dader, tot wan-
neer hij gevat is. Wij vinden de 
privacy van een verdachte veel 
minder belangrijk dan het recht 
op eigendom en fysieke integri-
teit van het slachtoffer. 

Versterkte onder-
zoeksgerechten

Het Vlaams Belang is geen 
voorstander van de afschaffing 
van de onderzoeksgerechten, 
wel integendeel. De aanwezig-
heid van de onderzoeksrech-
ter in de strafprocedures staat 
garant voor onpartijdigheid 
en een streven naar waarheids-
vinding. Om het werk voor 
deze mensen opnieuw leefbaar 
te maken, eisen wij dat iedere 
onderzoeksrechter in de toe-
komst zou beschikken over een 
volwaardig kabinet waarin, 
naast de griffier ook een ge-

specialiseerde, universitair geschoolde medewerker en een 
administratief medewerker zitten. In ruil moeten de onder-
zoeksrechters verzekeren dat hun dossiers sneller worden afge-
handeld en voor de rechter worden gebracht. Het kan niet zijn 
dat zware en vaak ophefmakende dossiers jarenlang stof lig-
gen te vergaren en pas geactiveerd worden wanneer verjaring 
dreigt. Evenmin is het verantwoord dat energie wordt verspild 
aan het uitvlooien van allerlei bijkomstigheden. 

Naar Nederlands model moeten complexe dossiers op een 
rationele en doelgerichte wijze afgehandeld worden. Wij 
pleiten dan ook voor een veel sneller en efficiënter procedu-
rerecht waarbij wordt gefocust op hoofdzaken en op kortere 

doorlooptijden. De al te ruime 
mogelijkheden van verdachten 
om onderzoeken te vertragen, 
moeten ingeperkt worden. 

Inzake procedurefouten han-
teert het Vlaams Belang vol-
gend principe:  grove procedu-
refouten waarbij de rechten van 
verdediging flagrant worden 
geschonden, kunnen inder-
daad niet. Deze fouten zouden 
echter niet altijd en automa-
tisch mogen vertaald worden 
in het vrijspreken van de be-
klaagde, met name wanneer er 
op een legale wijze voldoende 
aanwijzingen van schuld zijn 
gevonden. In dat geval moeten 
de ernstige procedurefouten 
wel tot een schadevergoeding 
of tot strafvermindering lei-
den. Kleinere procedurefouten 
daarentegen mogen geenszins 
leiden tot situaties waarin cri-
minelen op staande voet in 
vrijheid worden gesteld of zo-
maar worden vrijgesproken. 

Cannabisboer op vrije voeten gesteld
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Deze fouten moeten gemakkelijker kunnen worden rechtge-
zet. De wetgeving inzake strafvordering en nietigheden moet 
in deze zin worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. De 
wetswijziging van 2013 komt hieraan onvoldoende tegemoet. 

Ook moet er een bijzondere opleiding en verloning voorzien 
worden voor onderzoeksrechters die zich willen specialiseren 
in financieel-economische en fraudedossiers en in cybercri-
minaliteit. In ieder arrondissement moet er (minstens) een 
onderzoeksrechter worden aangesteld die zich volledig op dit 
werk kan toeleggen.

Onderzoeksgerechten en parketten moeten daarnaast over de 
meest geavanceerde databanken kunnen beschikken, die te-
vens toegang geven tot internationale gegevensuitwisselingen. 
Ook moeten de DNA-gegevens van iedere delinquent die ver-
oordeeld is tot een celstraf van meer dan 4 maand minstens 
30 jaar bewaard worden in een beveiligde databank. Er moet 
tevens aan aparte databank komen van alle DNA-sporen van 
mensen die ernstig verdacht werden van een misdrijf, maar die 
door een gebrek aan bewijs de dans ontspringen. Anderzijds 
pleit het Vlaams Belang ook voor een website met gezochte 
personen, die niet alleen voor alle politiemensen, maar ook 
voor alle burgers toegankelijk is. De site boevenvangen.nl kan 
daarbij een goede inspiratiebron zijn.

Tevens eist het Vlaams Belang dat het Centraal Strafregister 
als algemene databank van alle veroordelingen, met de hoogste 
prioriteit op punt wordt gesteld, zodat de gemeentelijke straf-
registers op korte termijn overbodig worden. Deskundigen 
die bij een gerechtelijk onderzoek worden ingeschakeld (zoals 
psychiaters en wetsgeneesheren) moeten meteen na hun pres-
taties en naar behoren (dus volgens internationale standaar-
den) vergoed worden. Onderzoeksrechters moeten zich ook 
van de modernste technieken kunnen bedienen om hun werk 
te verrichten. Zo moet dataverkeer via het internet gemakke-
lijker kunnen onderschept worden en moeten onderzoekers 
volop gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van tele-
com-operatoren (bijvoorbeeld het versturen van een zogeheten 
sms-bom naar mogelijke getuigen zoals dat kan in Nederland).

Tenslotte verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen een 
verdere inperking van het systeem van voorlopige hechtenis. 
Het is een regelrechte leugen dat er vandaag te veel mensen 
in voorhechtenis zitten. Het relatief hoog aantal voorlopig 
gehechten t.o.v. het totaal aantal gedetineerden (32 procent 
van de gevangenisbevolking in april 2013) heeft alles te maken 
met het niet uitvoeren van het gros van de opgelegde celstraf-
fen. Er zitten m.a.w. veel te weinig veroordeelden in de cel en 
geenszins te veel mensen in voorhechtenis, wel integendeel. 
De voorwaarden om iemand in voorhechtenis te mogen hou-
den, zijn vandaag overigens zodanig stringent (noden van het 
onderzoek, gevaar voor de samenleving, gevaar voor onttrek-
king aan de rechter), dat een behoorlijk aantal verdachten van 
ernstige geweldmisdrijven veel te snel weer de straat wordt 
opgestuurd. In nogal wat gevallen van onbetwiste of evidente 
schuld aan zware criminaliteit en doodslag is het beter dat de 
voorhechtenis duurt tot aan de aanvang van het proces dan dat 
er een nutteloze periode van vrijheid wordt ingelast tussen de 
voorhechtenis en een lange gevangenisstraf. 

Daarnaast moet het gerecht de bevoegdheid krijgen om ver-
dachten 48 uur vast te houden, zoals in de ons omringende 
landen. Zodoende is er meer tijd om de zaak te onderzoeken 
en informatie te verzamelen. Nu is men verplicht om binnen 
de 24 uur de onderzoeksrechter in te schakelen om hen in 
voorhechtenis te plaatsen. Een verlenging van deze termijn 
helpt om het risico te verminderen dat sommige verdachten 
onterecht voor een maand in voorhechtenis worden geplaatst 
en kan voorkomen dat kleinere onderzoeken te lang zouden 
aanslepen.
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Onze voorstellen:
• forse herwaardering van het Openbaar Ministerie: extra magistraten, parketjuristen en administratieve medewerkers; 

aantrekkelijker maken loopbaanparketmagistraten

• moderne en snelle communicatie met politiemensen via videoconferentie, zodat instructies meteen kunnen worden 
doorgegeven en uitgevoerd

• betere motivering van sepotbeslissing en communicatie met het slachtoffer, dat steeds repliekrecht heeft

• snelrecht (verschijnen voor de rechter binnen de 8 dagen) moet de regel worden voor eenvoudige dossiers; supersnelrecht 
naar Nederlands model (verschijnen binnen de 3 dagen) bij gratuit geweld of heterdaad

• sneller en efficiënter procedurerecht naar Nederlands model, waarbij banale procedurefouten makkelijker kunnen her-
steld worden en verdachten minder mogelijkheden behouden om procedures te vertragen

• beperken van GAS-procedures; aanpak overlast en kleinere vergrijpen via strafbeschikkingen van het Openbaar Ministe-
rie bij de politierechtbanken, naar Nederlands model

• stopzetting klassenjustitie door grondige herschrijving van de wet inzake minnelijke schikking; bij schikkingen inzake 
lichte financiële misdrijven en fraude altijd rechterlijke controle

• kordatere aanpak financiële misdrijven, fraude en cybercriminaliteit via apart en goed verloond financieel parket, gespe-
cialiseerde politiediensten, rechters en onderzoeksrechters 

• ruimere rechten voor slachtoffers: automatische toewijzing van pro deo-advocaat aan slachtoffers; digitale communicatie 
over evolutie strafonderzoek; mogelijkheid tot verspreiding van foto’s en filmbeelden van criminelen in overleg met parket

• volwaardig kabinet voor elke onderzoeksrechter met juridische en administratieve medewerker

• uitbreiding DNA-databanken naar veroordeelden vanaf vier maand en verdachten

• geen verder inperking van de voorlopige hechtenis

• uitbreiding van de arrestatietermijn van 24 naar 48 uur
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5. Bestraffing: herwaardering van de strafrechter 
Rol van de strafrechter al te zeer 
ingeperkt

De voorbije 25 jaar heeft men er alles aan gedaan om de rol 
van de strafrechter in de strafketen zoveel mogelijk te beper-
ken. Hoger schreven we reeds dat het Openbaar Ministerie 
jarenlang bewust verwaarloosd werd. Onder andere daardoor 
wordt vandaag een veel te hoog percentage criminele feiten 
geseponeerd. Daarnaast hebben de opeenvolgende ministers 
van Justitie zeer bewust, onder meer omwille van het plaatsge-
brek in de gevangenissen, het aantal strafmagistraten beperkt 
gehouden om een soort flessenhalseffect te creëren, zodat het 
aantal strafrechtelijke veroordelingen zo laag mogelijk zou blij-
ven. 

Tegelijk worden steeds 
meer zaken met dezelf-
de intentie aan de straf-
rechtbank onttrokken. 
Dit nam tijdens de 
regering-Leterme en 
Di Rupo nog verder 
toe: met behulp van 
het veel te uitgebreide 
systeem van minne-
lijke schikkingen (zie 
hoger) kan het Open-
baar Ministerie nu 
ook zware strafzaken 
op eigen houtje aan 
de rechtbank en dus 
aan een echte bestraf-
fing onttrekken. Ook 
wanneer ze al gepleit 
werden voor de rechter 
en zelfs wanneer ze al 
hangende zijn voor de 

beroepsrechter. Op die manier wordt de strafrechter helemaal 
in zijn hemd gezet.

Deze nefaste wetgeving is uitdrukkelijk ingevoerd om de druk 
op de gevangenissen te  verlichten en de rol van de straf-
rechters in te perken. Zo lezen we hierover in de nota “Straf- 
en uitvoeringsbeleid- overzicht en ontwikkeling” van voorma-
lig Justitieminister Stefaan De Clerck van februari 2010: “Een 
bredere toepassing van de algemene afhandelingsmechanismen 
van het Openbaar Ministerie beperkt de instroom van de gevan-
genis en draagt bij tot conflictoplossing buiten de klassieke 
strafrechtsprocedure.”

Daarnaast werd het systeem van GAS-boetes zodanig uitge-
breid dat ook de plegers van ernstige vergrijpen zoals diefstal en 
slagen en verwondingen kunnen ontsnappen aan de vordering 

van het Openbaar Mi-
nisterie en aan de straf-
rechtsprocedure via 
een kleine GAS-boete. 
Tegelijk ontsnapt de 
verdachte via deze ma-
nier, net als bij de min-
nelijke schikking, aan 
een vermelding op zijn 
strafregister. 

Het Vlaams Belang wil 
deze al te ruime inper-
king van het actieter-
rein van de strafrechter 
ongedaan maken. De 
mogelijkheden voor 
een minnelijke schik-
king moeten drastisch 
worden ingeperkt (zie 
hoger) en dienen te 
worden uitgesloten van 

De rode loper
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zodra er voor de strafrechter wordt gedagvaard. Bovendien 
moet er een rechterlijk toezicht worden ingevoerd op alle 
minnelijke schikkingen en dient er van elke regeling melding 
te worden gemaakt op een afgeschermd luik van het strafre-
gister, zodat parketmagistraten en strafrechters in de toekomst 
een zicht hebben op alle schikkingen die met een bepaalde 
burger ooit werden getroffen. 

Ook dient de GAS-wetge-
ving te worden aangepast. 
Wanneer het om recidi-
verende daders gaat moe-
ten de politierechter en 
het politieparket opnieuw 
een veel belangrijkere rol 
spelen bij de overtreding 
van het lokale politiere-
glement. Ernstige correc-
tionele vergrijpen zoals 
diefstal en geweld dienen 
steevast door het Open-
baar Ministerie ter harte te 
worden genomen (zie ook 
hoofdstuk 4).

Om de bijkomende wer-
klast te kunnen bolwerken, 
willen we, naast de verster-
king van het Openbare 
Ministerie, het aantal strafrechters en het aantal correctionele 
zittingen in ieder arrondissement optrekken. 

Systematische uitholling van de 
opgelegde straffen

Daarnaast wordt de rol van de strafrechter vandaag op een 
haast dramatische manier ingeperkt doordat men de opgeleg-
de straffen altijd maar verder heeft ingekort, tot er vaak niets 
meer van overblijft. Dit is het gevolg van een linkse visie die 
het Justitiebeleid al jaren in zijn greep houdt en die bewust 

gericht is op het niet-uitvoeren en systematisch inkorten van 
effectieve celstraffen onder het dogma dat de gevangenis een 
‘ultimum remedium’ is, een ‘laatste redmiddel’ dat dat pas 
gebruikt mag worden wanneer alle andere alternatieven zijn 
uitgeput. Volgens deze redenering moet zogenaamde ‘detentie-
schade’ immers kost wat kost vermeden worden. 

Het was deze naïeve en we-
reldvreemde visie, waarin 
de gevangenis enkel gezien 
wordt als een middel om de 
echt gevaarlijken (liefst niet 
te lang) uit de samenleving 
weg te houden, die aan de 
basis lag van de ‘Oriënta-
tienota’ uit 1996 van toen-
malig Justitieminister Ste-
faan de Clerck en waarin 
een absoluut plafond voor 
de gevangeniscapaciteit 
werd verdedigd van 8.000 
cellen. Door deze absurde 
filosofie van het ‘reducti-
onisme’ (het systematisch 
inkorten van opgelegde 
straffen) heeft men ja-
renlang geweigerd om de 
capaciteit uit te breiden, 
waardoor de overbevolking 

stelselmatig toenam en steeds verder ging op het dolgedraaide 
pad van de niet-uitvoering van gevangenisstraffen. 

Dit leidde dan weer tot een steeds grotere frustratie bij de 
strafrechters, die hun rol meer en meer gereduceerd zien tot 
die van bloempot. Getuige daarvan volgend citaat uit het von-
nis van een Brussels rechter: 
“Het wordt voor de rechter steeds moeilijker om een correcte straf 
toe te meten, zeker als men rekening houdt met het feit dat uit-
gesproken geldboetes nauwelijks worden geïnd, dat vervangende 
gevangenisstraffen nooit worden uitgevoerd en dat uitgesproken 
gevangenisstraffen drastisch worden teruggebracht. De uitvoerende 

Criminelen moeten harder worden aangepakt
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macht lijkt zich weinig aan te trekken van de redenen waarom de 
strafrechter een bepaalde straf geschikt heeft geacht. (…) Het debat 
over de strafmaat krijgt op die manier iets surrealistisch. De rechter 
die een veroordeling uitspreekt, weet dat een straf van enkele maan-
den bijna nooit wordt uitgevoerd en dat een gevangenisstraf van 
enkele jaren drastisch wordt teruggebracht, die wordt gehalveerd of 
nog erger. (…) Het is voor de rechters ook niet mogelijk om op die 
situatie in te spelen. De strafrechter die dit zou doen door hogere 
straffen op te leggen, begeeft zich op glad ijs. Enerzijds werkt hij op 
die manier de inkorting van de straffen in de hand, anderzijds loopt 
hij het risico dat de straf die uiteindelijk wordt uitgevoerd, langer is 
dan de rechter oorspronkelijk bedoeld had.” (Belga, 15 november 
2006) 

Dit opmerkelijk citaat geeft het diepe ongenoegen weer dat bij 
de magistraten heerst over de uitvoering die aan hun straffen 
wordt gegeven. Zij voelen zich onmachtig en hebben nauwelijks 
greep op het verdere lot van de meeste delinquenten die ze voor 
zich krijgen. Niet alleen komt dit inkortingsbeleid neer op een 
manifeste uitholling van de rechtsstaat, bovendien zorgt dit voor 
grote rechtsonzekerheid en ongelijkheid: de ene rechter zal bij de 
straftoemeting wel rekening houden met de inkorting en de an-
dere niet of veel minder. Het is één van de vele redenen waarom 
het Vlaams Belang de zogenaamde wet-Lejeune wil afschaffen. 
Sinds 2006 is de situatie overigens nog veel erger geworden: het 
gros van de gevangenisstraffen onder de drie jaar wordt zelfs he-
lemaal niet meer uitgevoerd in de gevangenis en wordt omgezet 
naar een (zeer tijdelijk) enkelbandregime (zie verder). 

Zwaartepunt van de strafketen opnieuw 
bij strafrechter

Het Vlaams Belang wil deze evolutie keren en de strafrechter de 
herwaardering bezorgen die hij verdient. Wij willen het zwaar-
tepunt van de strafketen opnieuw bij de strafrechter leggen. Hij 
bepaalt de straf én de duur van de straf die een veroordeelde 
moet ondergaan en die rechterlijke uitspraak moet integraal 
gerespecteerd en uitgevoerd worden. Wil dat zeggen dat er 
helemaal geen rekening meer kan gehouden worden met goed 
gedrag in de gevangenis, dat het systeem van enkelbanden vol-

ledig wordt afgeschaft of dat gevangenen in de toekomst nooit 
meer onder voorwaarden kunnen worden vrijgelaten? Toch niet. 
Volgens ons kan er op dat vlak nog altijd nuttig werk geleverd 
worden door een strafuitvoeringsrechtbank. Maar dan wel steeds 
onder de voorwaarden en binnen de tijdskaders die door de straf-
rechter worden opgelegd. Het is m.a.w. de strafrechter (of de 
jury) zelf die in alle gevallen de minimale en dus onverkort-
bare effectieve gevangenisstraf vastlegt. Tenzij de strafrechter 
anders oordeelt, kan er in deze periode geen ruimte zijn voor 
penitentiair verlof, uitgaansvergunning of beperkte detentie.

Daaraan kan hij dan een periode koppelen waarbinnen verlof, 
vrijlating of elektronische detentie onder voorwaarden mogelijk 
wordt, naargelang het oordeel van de strafuitvoeringsrechtbank. 
De strafrechter moet tevens de mogelijkheid krijgen om aan de 
opgelegde straf een periode toe te voegen waarbinnen strafver-
lenging mogelijk is, bijvoorbeeld bij slecht gedrag, bij niet-na-
leving van bepaalde voorwaarden of herstelverplichtingen of bij 
een blijvend gevaar voor de samenleving. 

Het voorstel van een vaste strafduur is overigens niet inhumaan 
of hardvochtig, maar analoog aan de huidige regeling die van-
daag in Nederland bestaat. Deze regeling biedt rechtszekerheid 
voor dader, slachtoffer en samenleving en laat toe om op een 
verantwoord moment met het reïntegratieproces te starten. 

We zijn daarnaast van oordeel dat de strafrechter een veel rui-
mer arsenaal aan strafmogelijkheden moet krijgen. Wij vin-
den het onaanvaardbaar dat bij ‘samenloop’ één misdrijf eventu-
ele andere misdrijven altijd ‘opslorpt’ en er slechts één beperkte 
straf wordt uitgesproken. Criminelen met een omvangrijk pal-
mares van zware feiten zitten daardoor in principe geen zwaar-
dere straf uit dan de dader van één enkel feit. Het moet mogelijk 
zijn cumulatieve straffen uit te spreken, wat kan leiden tot een 
verdubbeling van de maximumstraf. Mede hierom willen we de 
maximale tijdelijke gevangenisstraf optrekken van 30 naar 40 
jaar. 

Daarnaast zijn we niet zo gelukkig met de complexe uitbreiding 
van de verzwarende omstandigheden (en dus zwaardere straf-
fen) wanneer het misdrijf gericht is op welbepaalde categorie-
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en van slachtoffers of wanneer de misdrijven geïnspireerd zijn 
door haat of misprijzen. Dit maakt het strafrecht erg ingewik-
keld omdat er veel aandacht moet verspild worden aan debat-
ten over de intenties van de daders. Wij willen de strafrechter 
meer mogelijkheden geven om de zwaarte van de feiten en het 
systematisch karakter ervan beter in rekening te brengen. We 
pleiten dan ook voor heldere wetgeving en een veralgemeen-
de bredere strafvork, met hogere maximumstraffen, zodat 
de rechter gepaster kan reageren, een ruimere appreciatiemarge 
heeft en beter rekening kan houden met de ernst van de feiten.

Tenslotte willen we ook bij wettelijke herhaling van misdrij-
ven (of recidive) aan de strafrechter ruimere mogelijkheden 
geven om de straffen te verzwaren. Voor iemand die bijvoor-
beeld een wanbedrijf pleegt nadat hij eerder reeds veroordeeld 
werd tot een misdaad, willen we de straf verplicht laten varië-
ren van het dubbele tot het drievoudige van het maximum dat 
op de feiten is gesteld. 

Bij recidive van wanbedrijf na wanbedrijf willen we de periode 
van mogelijke strafverzwaring uitbreiden van 5 naar 10 jaar. 
Bij veelplegers willen we de strafrechter zelfs laten kiezen tus-
sen het dubbele en het drievoudige van de maximumstraf. 

Daarnaast willen we de strafrechter ook de mogelijkheid ge-
ven om aan recidivisten taakstraffen op te leggen waarbij het 
strafkarakter van hun taak, bv. via fluohesjes met ‘werkt voor 
de samenleving’, naar Nederlands voorbeeld duidelijk in de 
verf wordt gezet.

Beveiligingsstraffen
 
Het Vlaams Belang is voorts van oordeel dat sommige mis-
drijven zodanig gruwelijk en onvergeeflijk zijn dat de plegers 
ervan onder geen enkel beding nog ooit mogen losgelaten 
worden op de samenleving. We pleiten dan ook voor de in-
voering van een bijzondere levenslange opsluiting, zonder 
mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. 

We staan met die visie niet alleen: niet verder dan in Neder-
land betekent een levenslange gevangenisstraf in de praktijk 
ook levenslang. Deze eer valt onder andere Mohammed B te 
beurt, de slachter van Theo Van Gogh, die tijdens zijn proces 
had aangekondigd dat hij zijn daad opnieuw zou stellen. Bij 
ons bestaat zulke verzekerde beveiliging van de samenleving 
niet. Op geen enkele wijze kan ons gerecht verzekeren dat ex-
treem gevaarlijke criminelen voorgoed uit de samenleving ver-
bannen worden. Nochtans zou het ook bij ons voor iedereen 
duidelijk moeten zijn dat dit soort straffen beantwoordt aan 
een reële nood. Hoe zou immers verantwoord kunnen wor-
den dat monsterlijke kindermoordenaars genre Dutroux of 
Fourniret ooit opnieuw op de samenleving worden losgelaten? 
Toch is zelfs Dutroux in de tijdsperiode gekomen waarin hij de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling mag vragen, tot grote wan-
hoop van slachtoffers en familieleden. 

Maar er zijn ook andere misdrijven waartegen de samenleving 
extra beveiligd moet worden. Zo is onze samenleving nage-
noeg ongewapend tegen terroristen die aanslagen voorberei-
den of plegen, waarbij grote aantallen slachtoffers vallen (zoals 
in New York, Madrid, Londen of van het slag van Anders Brei-
vik). We beschikken gewoon niet over een voldoende afschrik-
wekkend strafarsenaal hiertegen. 

Concreet heeft het Vlaams Belang een wetsvoorstel ingediend 
waarin de ‘bijzondere levenslange opsluiting’ verplicht 
wordt opgelegd na het plegen van een lustmoord op minderja-
rigen en bij het plegen van een moord op ontvoerde kinderen. 
Bij het plegen van een moord nadat men reeds eerder voor 
een moord werd veroordeeld, willen we dit eveneens verplicht 
opleggen. Ook voor daders van terroristische aanslagen willen 

Levenslang moet levenslang zijn
“Hetzelfde geldt voor recidivisten die bijvoorbeeld een tweede 
of derde moord begaan. Zij hebben eerder al een kans op 
vervroegde vrijlating gehad en verdienen er dus geen nieu-
we. Een systeem dat ervan uitgaat dat zulke misdadigers nog 
kunnen worden gerehabiliteerd, is naïef. Sommigen hebben 
hun kansen verkeken en dat moeten we duidelijk maken.”

Jan Schonkeren, nationaal voorzitter van de politievak-
bond VSOA in Knack van 23 februari 2008 n.a.v. de 
moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen
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we voor de strafrechter de mogelijkheid inbouwen om deze 
uitzonderlijke straf op te leggen, net als voor moordenaars die 
reeds tweemaal voor zware geweldsdelicten veroordeeld wer-
den en voor criminelen die na het plegen van een levensdelict 
tot tweemaal toe blijven overgaan tot zware gewelddaden. 
 
Daarnaast wil het Vlaams Belang ook een betere beveiliging 
van de samenleving tegen seksuele delinquenten, dit omwille 
van het hoge recidivegehalte bij deze categorie van criminelen. 
Zo moet de rechter chemische castratie kunnen opleggen en 
moeten veroordeelden voor seksueel misbruik zowel tijdens als 
na hun gevangenschap verplicht therapeutisch behandeld wor-
den. Ook moet de rechter in de mogelijkheid gesteld worden 
om gevaarlijke seksuele delinquenten levenslang ter beschik-

king te stellen van de strafuitvoeringsrechtbank, zodat ze 
tot op het einde van hun dagen gevolgd kunnen worden en 
indien nodig meteen terug opgesloten kunnen worden in de 
gevangenis.

Het Vlaams Belang wil ook sleutelen aan de veel te strakke 
scheiding tussen toerekeningsvatbare en ontoerekeningsvat-
bare delinquenten. Die laatsten kunnen immers niet gestraft 
worden en komen in het circuit van de internering terecht. 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat ook criminelen met een 
gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid bij ernstige feiten ge-
straft moeten kunnen worden, naar Nederlands voorbeeld. 

Onze voorstellen:
• minnelijke schikking onmogelijk na dagvaarding en steeds onder rechterlijke controle; afgeschermde vermelding van 

schikkingen en GAS-boetes op het strafregister

• uitbreiding van het aantal strafrechters en correctionele zittingen

• zwaartepunt strafketen opnieuw bij strafrechter, met een ruimer arsenaal aan strafmogelijkheden en hogere maximum-
straffen

• strafrechter moet onverkortbaar deel van de straf kunnen opleggen, waarbinnen geen verlof of vrijlating mogelijk is; hij 
moet tevens een tijdsperiode kunnen vastleggen waarbinnen strafverlenging mogelijk is 

• krachtiger aanpak van recidivisten en veelplegers

• gevangenisstraffen tot 40 jaar, voor weerzinwekkende misdaden moet een bijzondere levenslange opsluiting kunnen 
worden opgelegd

• chemische castratie en levenslange terbeschikkingstelling van gevaarlijke seksuele delinquenten 

• invoering van gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid naar Nederlands model
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6. Strafuitvoering: de laksheid blijft voortduren
“Het drama van Justitie op dit ogenblik is dat de rechter straffen 
uitspreekt waarvan hij weet dat ze niet zullen worden uitgevoerd. 
Dat brengt een enorme ontmoediging mee, zowel bij de magistra-
ten als het Openbaar Ministerie, maar ook bij de politie, die veel 
moeite doet om verdachten te arresteren. Zij vragen zich terecht af 
waar ze uiteindelijk mee bezig zijn. 
De rechters worden gestimuleerd om geen korte straffen uit te spre-
ken, omdat de straffen van minder dan een jaar toch niet worden 
uitgevoerd. En pas op, om zo’n straf te krijgen, moet je al wat uit-
steken. Dat zijn geen handtasdieven, hé. Dat de burger het gerecht 
wantrouwt, dat neem ik aan. En terecht ook. Voor 90 procent is 
alles wat het gerecht doet in strafzaken zinloos.” 

Ere-magistraat en professor Armand Vandeplas  
in de Juristenkrant van 22 november 2006

“Misdaad loont, dat is de boodschap die wij geven. Niets is zo 
goed om criminaliteit aan te zwengelen als het niet uitvoeren van 
straffen. Het is de voornaamste factor die misdrijven veroorzaakt. 
Dat blijkt ook uit het hoge aantal gevallen van recidive (crimine-
len die hervallen, red.) bij ons: wie het gevoel heeft dat hij na een 
eerste keer niet hard wordt aangepakt, zal veel sneller recidiveren. 
Het is het wezen van de rechtsstaat: rechters moeten procedures 
correct toepassen en op basis van de wet in eer en geweten oorde-
len. De overheid, en meer specifiek de uitvoerende macht, moet er-
voor zorgen dat die straffen worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, 
dan zet je de rechtsstaat op de helling.” 

Politierechter Peter D’Hondt in  
Gazet van Antwerpen van 11 april 2012

 

Groeiende straffeloosheid

Het allergrootste pijnpunt van Justitie ligt inderdaad bij de on-
geloofwaardige en veelal zelfs volstrekt afwezige uitvoering van 
de opgelegde sancties en straffen. In de praktijk blijkt al jaren 
dat een groot deel van de opgelegde boetes niet worden geïnd, 
dat een aanzienlijk deel van de werkstraffen niet wordt uitge-
voerd en dat ook het gros van de effectieve gevangenisstraffen 

geen uitvoering kent, dramatisch wordt ingekort of omgezet 
in een korte enkelbandprocedure. 

Sinds het begin van de jaren ’90 was het reeds zo dat effectieve 
celstraffen tot 6 maand volkomen onuitgevoerd bleven ten ge-
volge het tekort aan gevangeniscapaciteit. Bovendien werden 
sindsdien ook alle celstraffen tot een jaar en geleidelijk aan 
zelfs alle straffen tot 3 (!) jaar effectief via ‘tijdelijke’ nood-
maatregelen verder ingekort: straffen onder het jaar worden 
automatisch herleid tot een kwart en onder de drie jaar tot 
een derde. In 2002 werd dit automatisme onder Justitieminis-
ter Verwilghen zelfs uitgebreid tot recidivisten, waarvoor de 
wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling de lat nochtans 
op twee derde legt. Sinds Verwilghen is men begonnen met 
de omzetting van deze korte strafgedeelten naar enkelband-
detentie. Onkelinx breidde de straffeloosheid voor deze zo-
geheten ‘kortgestraften’ verder uit met de veralgemening van 
het enkelbandsysteem, wat leidde tot lange wachttijden voor 
de begunstigden van elektronisch toezicht en een nog ruimere 
categorie (alle veroordeelden tot 8 maand effectief ) die aan 
iedere strafuitvoering ontsnapten. Daardoor kennen jaarlijks 
meer dan 4000 celstraffen zelfs geen begin van uitvoering.

Desondanks is het aantal gedetineerden blijven toenemen, 
enerzijds ten gevolge van de verhoogde criminaliteit en het 
opengrenzenbeleid, anderzijds ten gevolge van het gewijzigde 
beleid van de strafrechters: die gingen stelselmatig langere cel-
straffen uitspreken (tot boven de 3 jaar) om te verhinderen dat 
zware criminelen en veelplegers hun celstraf zouden ontlopen. 
Toch leidde dit niet tot een ommekeer in het lakse strafuitvoe-
ringsbeleid. De vrijlating na een derde van de straf werd ook 
voor langgestraften een recht in plaats van een gunst en zelfs 
dat minimale gedeelte wordt steeds vaker uitgezeten via het 
milde enkelbandsysteem. 

Ook onder de regering Di Rupo en Justitieminister Turtel-
boom is er van een echte ommekeer nog altijd geen sprake, 
ondanks haar fabeltje dat er een einde zou gekomen zijn aan 
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de straffeloosheid. Ook deze minister gaat verder door met de 
artificiële inperking van het aantal gevangenen. Zo werd het 
systeem van elektronisch toezicht nog verder uitgebreid, in 
die mate zelfs dat het een vast recht werd voor alle veroordeel-
den tot 3 jaar cel. 

Voorwaardelijke invrijheidsstelling 
verstrengd? Enkel voor de galerij!

Het Vlaams Belang heeft de zogenaamde wet-Lejeune altijd 
met grote felheid bestreden omdat een vrijlating van crimine-
len na amper een derde van de opgelegde straf de geloofwaar-
digheid van het hele strafrechtssysteem en dus van de rechts-
staat onderuit haalt. Bovendien liep de toepassing van de wet 
helemaal uit hand: waar tot in de jaren ’70 slechts een min-
derheid van de gedetineerden genoot van dit gunstregime, was 
die in de loop van de jaren ’80 en ’90 uitgegroeid tot een grote 
meerderheid. Toen in 1996 bleek dat ook kindermoordenaar 
Dutroux had genoten van royale strafvermindering, kwam 
de wet zwaar onder vuur te liggen. Er kwam een massapetitie 
voor onsamendrukbare straffen die leidde tot maar liefst 2,3 
miljoen handtekeningen. Het was de grootste petitie die dit 
onzalige land ooit had gekend. 

Toch kwam er na deze dramatische Dutroux-periode en on-
danks deze petitie geen ommekeer. Door het hardnekkige 
verzet van de PS zijn deze onsamendrukbare straffen er nooit 

gekomen. Even leek er een kentering toen sp.a-voorzitter 
Steve Stevaert in de aanloop naar de verkiezingen van 2003 
plots het discours van het Vlaams Belang overnam en van de 
afschaffing van de Wet-Lejeune zowaar een strijdpunt maak-
te, terwijl zijn partij voordien altijd de hevigste voorstander 
was van de lakse aanpak. Hij werd electoraal fors beloond, 
maar na de verkiezingen gebeurde onder Justitie-minister 
Onkelinx precies het tegenovergestelde: de wet-Lejeune 
werd in 2006 geheel vervangen door de “Wet op de externe 
rechtspositie van de veroordeelden”, waarin de voorwaar-
delijke invrijheidsstelling na één derde van de opgelegde 
strafduur niet langer een gunst werd voor de veroordeelde, 
maar een vast recht, tenzij er door de strafuitvoeringsrecht-
bank (SURB) zware tegenindicaties zouden gevonden wor-
den. 

Voordien konden de vrijlatingscommissies overgaan tot in-
vrijheidsstelling wanneer er geen tegenaanwijzingen waren 
die te maken hadden met de reclassering, de persoonlijkheid 
van de veroordeelde, zijn gedrag, zijn houding tegenover de 
slachtoffers en het risico op het plegen van nieuwe strafbare 
feiten. Door de wet-Onkelinx is het veel moeilijker om ie-
mand in de gevangenis te houden. De rechter wordt namelijk 
verplicht tot vrijlating, tenzij in een beperkt aantal gevallen. 
De persoonlijkheid van de veroordeelde en zijn gedrag in 
de gevangenis mogen hierbij helemaal niet meer meespelen. 
Het personeelscollege van de gevangenis kan overigens niet 
langer verhinderen dat een vrijlatingsprocedure wordt opge-

Het systeem van de voorwaardelijke invrijheidsstelling 
kwam weer volop in de belangstelling te staan na het dode-
lijk geweld van Marokkaanse jongeren op treinbestuurder 
Guido Demoor in een Antwerpse bus op 24 juni 2006. Pre-
mier Verhofstadt was er als de kippen bij om een strengere 
aanpak van geweldscriminaliteit te eisen: “Daders van “extre-
me agressie moeten hun straf helemaal of voor minimum twee 
derde uitzitten.” Het parlement had nog maar net de ‘Wet 
op de externe positie van de veroordeelden’ goedgekeurd, 
die de voorwaardelijke invrijheidsstelling drastisch had ver-
soepeld. 

Na de uitspraken van Verhoftstadt klaagde het Vlaams Be-
lang in het parlement bij monde van kamerlid Bart Lae-
remans de leugenachtigheid van de premier in scherpe 
bewoordingen aan: “Minder dan drie maanden nadat dit 
allemaal door de Kamer werd gejaagd, komt Verhofstadt met 
de pokerface van een lijkbidder, als een witgekalkt graf voor 
de camera’s verklaren dat zijn regering werk zal maken van 
een verstrenging van de wet-Lejeune. Een dergelijk vertoning is 
niets anders dan huizenhoge, hemeltergende hypocrisie.” 
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start. Zij mogen enkel nog advies geven inzake vrijlating als 
de veroordeelde daar zelf om verzoekt.

Belangrijke wijziging was ook dat de tweederde-regeling bij 
recidive enkel gehandhaafd werd voor gestraften boven de 
drie jaar. Waar recidivisten met een celstraf tussen de twee 
en de drie jaar voordien 
altijd de volle tweederde 
van hun straf moesten 
uitzitten vooraleer zij 
in aanmerking kwamen 
voor voorwaardelijke 
vrijlating, viel deze ver-
plichting voorgoed weg. 

Ook het penitentiair 
verlof wordt verder ver-
soepeld. Het is niet lan-
ger een gunst, maar be-
hoort voortaan tot het 
standaardregime van de 
gedetineerde: iedere ver-
oordeelde met een straf 
onder de drie jaar heeft 
van bij het binnenko-
men in de gevange-
nis recht op 36 uur per 
maand, tenzij de minister 
de risico’s te groot vindt. 

Het Vlaams Belang was 
de enige partij die fel van 
leer trok tegen deze verre-
gaande versoepeling van 
de vrijlatingswetgeving. 

Tegelijk werd met die 
SURB een perfide carrouselsysteem op gang getrokken: van 
zodra men in de tijdsvoorwaarde terecht komt, verschijnt 
men jaar na jaar opnieuw voor deze strafuitvoeringsrechters, 
waardoor deze telkens opnieuw gedwongen worden om tege-

nindicaties te zoeken tegen een vervroegde vrijlating. Nog veel 
erger is dit voor de slachtoffers van de betrokken crimineel: 
ook wanneer het gaat om zeer gruwelijke feiten en wanneer 
een vroegtijdige vrijlating volkomen absurd zou zijn, ook dan 
worden de slachtoffers telkens opnieuw met het trauma van 
destijds geconfronteerd en moeten zij iedere keer opnieuw 

een massa energie en moed 
bijeenschrapen om zich te-
gen een mogelijke vrijlating 
te verzetten. Wat voor een 
impact dat heeft op de ou-
ders van een vermoord kind, 
blijkt uit het aangrijpende 
getuigenis van Jacqueline 
Nagels en Walter Vissers, 
wiens 12-jarige zoon in 1999 
werd verkracht en vermoord 
en die sinds 2010 ieder jaar 
door de SURB worden op-
geroepen in het kader van de 
vrijlatingsprocedure voor de 
dader: 

“Waarom moet de dader elk 
jaar voor de strafuitvoerings-
rechtbank in Leuven Centraal 
verschijnen terwijl hij levens-
lang kreeg? Dit is de hel voor 
ons. Elke keer worden onze 
wonden opengereten. Elke 
keer opnieuw die gevoelens 
van woede, machteloosheid, 
verdriet... Je zit op een rol-
lercoaster die maar niet stopt. 
Het is een marteling om in één 
kamer te zijn met die dader. 
En ook ervoor en erna beheerst 

zo’n strafuitvoeringsrechtbank je leven. Organiseer dat om de 
tien jaar en gun de slachtoffers, de enige die echt levenslang krij-
gen in dit land, de rust die ze verdienen.” (Het Laatste Nieuws, 
27 januari 2012)

Justitiebeleid van VLD-minister
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Dezelfde gruwelijke ervaring valt sinds kort ook de slachtof-
fers te beurt van Dutroux, want zelfs voor hem is levenslang 
in dit land niet echt levenslang. Ook deze gruwelmoor-
denaar mag nu ieder jaar zijn zeg komen doen voor de 
strafuitvoeringsrechters en krijgt de mogelijkheid de slacht-
offers de stuipen op het lijf te jagen. Telkens opnieuw mag 
zijn advocaat de bevolking bank maken dat Dutroux aan 
alle voorwaarden voldoet om te worden vrijgelaten. Voor het 
Vlaams Belang kan dit niet langer. Dit is een mensonteren-
de martelgang voor de slachtoffers, die zij in geen enkel op-
zicht verdienen. Aan dit soort weerzinwekkende carrousels 
moet een einde komen. Wanneer een vervroegde vrijlating 
kennelijk onredelijk zou zijn of zou leiden tot grote angst in 
de samenleving, moet de SURB het recht krijgen de vrijla-
tingsprocedure desnoods tot 10 jaar lang op te schorten. 

De veel te vroege vrijlating van Dutroux’ echtgenote Michelle 
Martin op 31 juli 2012 zorgde ook al voor zeer terechte ver-
ontwaardiging bij de bevolking. Iedereen herinnert zich im-
mers nog welke griezelige rol zij speelde bij de hongerdood van 
Julie en Mélissa. 15 jaar cel is véél te mild voor zulke gruwelijke 
feiten. Voor de regering Di Rupo was deze vrijlating de aanlei-
ding voor een aanpassing van de wetgeving op de voorwaar-
delijke invrijheidsstelling die met veel bombarie als een zware 
verstrenging werd gepropageerd. “Voor het eerst in 125 jaar 
wordt de wet-Lejeune hervormd, ” loog de minister van Justi-
tie, goed wetende dat de wet in 2006 helemaal werd aangepast. 

De wetswijziging is zeer beperkt. De vrijlatingsvoorwaarden 
worden enkel verstrengd voor veroordeelden tot 30 jaar of 
levenslang. Dat is een erg kleine groep. Bij de goedkeuring 
van de wet zaten er ongeveer 360 veroordeelden tot 30 jaar 
of levenslang in de gevangenis zitten. Maar op hen was en is 
deze wet NIET van toepassing: de verstrenging geldt enkel 
voor toekomstige veroordeelden van 30 jaar of meer, die pas 
in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating na 15 jaar (in 
plaats van na 10 jaar vandaag) of, bij recidive, na 19 jaar (bij 
een eerdere correctionele straf voor geweld) of na 23 jaar (bij 
een eerdere straf van 5 jaar of meer). Dit betekent dat deze 
beperkte verstrenging maar ten vroegste gevolgen zal hebben 
over 10 jaar. 

Het resultaat is overigens nog steeds bijzonder mild: zelfs in de 
meeste gevallen van recidive van geweldscriminaliteit zal men 
niet eens twee derde van de straf (want slechts 19 jaar op 30) 
moeten uitgezeten hebben. Overigens zal dit er toe leiden dat 
het aantal veroordeelden tot 30 jaar of meer de komende jaren 
sterk zal afnemen. Het ligt immers voor de hand dat er precies 
omwille van deze wetswijziging meer veroordelingen zullen ko-
men tot 28 of 29 jaar omdat straffen vanaf 30 jaar gerekend 
zullen worden tot een aparte categorie. 

Hoe dan ook zal het dus in de toekomst onmogelijk zijn om 
weerzinwekkende misdadigers voorgoed te verbannen uit 
de samenleving, zelfs bij moord na moord. En ook de absurde 
vrijlatingscarrousel zal blijven bestaan: een veroordeelde moet 
maximaal 18 maanden wachten vooraleer hij opnieuw mag 
verschijnen voor de SURB. 

Voor een heel beperkt aantal individuen (vandaag verkeren 
slechts 13 veroordeelden in dit geval) wordt de procedure zelf 
verstrengd: wie veroordeeld is tot 30 jaar of meer én daar bo-
venop ‘ter beschikking is gesteld van de strafuitvoeringsrecht-
bank’, kan maar in vrijheid worden gesteld wanneer de SURB 
daarover eenparig (met vijf magistraten) beslist. De wetswij-
ziging is dus vandaag maar relevant voor een handvol gede-
tineerden. We kunnen dus zonder overdrijven stellen dat de 
zogenaamde verstrenging een zo goed als lege doos is, nau-
welijks meer dan symboolwetgeving. 

De Belgische vrijlatingswetgeving is met voorsprong de 
meest lakse van de EU, van het westelijk halfrond en wel-
licht zelfs van de hele wereld. Nergens elders zijn ons ge-
vallen bekend waar men in de regel al na een derde van de 
straf mag beschikken en waar celstraffen slechts in zulke 
geringe mate worden uitgevoerd. 

Opvolging van vrijgelaten criminelen 
en enkelbandgedetineerden

Op 13 december 2011 pleegde de 33-jarige multi-recidivist 
Nordine Amrani een uiterst bloedige aanslag op de Place 
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Saint-Lambert in Luik, vlakbij de bus-terminus. Deze wapen-
handelaar was een notoir onderwereldfiguur. Op die fatale 
dinsdagmiddag gooide hij granaten in de menigte en schoot 
hij met een automatisch geweer naar onschuldige burgers. 
Een peuter van anderhalf jaar, twee tieners, een twintiger en 
een oudere dame kwamen daarbij om het leven. De schutter 
zelf pleegde ter plaatse zelfmoord. Enkele uren voordien had 
hij nog een moord gepleegd op een poetsvrouw.

Zijn crimineel palmares was een schoolvoorbeeld van de 
lakse manier waarop in dit land met gevaarlijke misdadi-
gers wordt omgesprongen. Sinds zijn zestiende was hij al 
meer dan 20 keer veroordeeld, maar de meeste van zijn werk- 
en gevangenisstraffen bleven onuitgevoerd. Vanaf oktober 
2007 zat hij uiteindelijk een reeks straffen uit, maar werd in 
oktober 2010 ‘voorwaardelijk’ maar zonder verdere controle 
vrijgelaten. Ondanks klachten over nieuwe zedenfeiten werd 
hij met rust gelaten. Sterker nog: de politie had de opdracht 
gekregen hem niet nodeloos lastig te vallen. Het was blijkbaar 
een brave uitnodiging van de justitie-assistent die bij Amrani 
alle stoppen had doen doorslaan. 

Het is duidelijk dat het lakse strafuitvoeringsbeleid hier recht-
streeks verantwoordelijk is voor de dood van zes onschuldi-
ge mensen. De opvolging van vervroegd vrijgelaten cri-
minelen moet veel intensiever gebeuren met systematische 
controleacties door de federale politie, via het bewaken van 
computergebruik, regelmatige afluisteracties en huisbezoe-
ken. Binnen de federale politie moet daarvoor een gespeci-
aliseerde en voldoende bemande dienst worden opgericht, 
die de opvolging coördineert en samen met de lokale politie 
ieder dossier opvolgt. Nieuwe feiten en de minste overtreding 
van de opgelegde voorwaarden moeten leiden tot een onver-
biddelijke terugzending naar de gevangenis, zonder verdere 
clementie. 

Het Vlaams Belang blijft zich overigens verzetten tegen het 
afschuiven van de integrale opvolging van enkelbandgedeti-
neerden naar de brave assistenten van de Justitiehuizen (en 
dus binnenkort naar de gemeenschappen), die vandaag al 
totaal overbelast zijn. Gedetineerden bewaken blijft een taak 

voor gevangeniswezen, dat daarvoor een aparte dienst moet 
oprichten, met voldoende mensen en middelen. 

De niet-uitvoering en omzetting van de 
zogenaamde ‘korte’ straffen

In een interessant artikel over de onveiligheid in Turnhout in 
Gazet van Antwerpen van 13 januari 2011 koppelt de lokale 
zonechef Roger Leys het toenemend aantal geweldsdelicten aan 
de niet-uitvoering van korte gevangenisstraffen: “Het wetboek 
laat toe dat daders van geweldsdelicten hooguit zes maanden cel 
riskeren. Die mogen zelfs niet aangehouden worden. Van de 272 
daders die we hebben geïdentificeerd, hebben er maar liefst 249 
nooit een dag in de cel gezeten. Waarom gaan we niet terug naar 
het systeem dat elke straf , hoe klein ook, wordt uitgevoerd?”

Strafrechters hebben tal van mogelijkheden om plegers van klei-
nere vergrijpen of daders die voor de eerste keer over de schreef 
gaan op een milde wijze te sanctioneren. Zij kunnen er van af 
komen met een boete, een werkstraf een opschorting of uitstel 
van straf. Wanneer dan toch een effectieve celstraf wordt uitge-
sproken, dan is de strafrechter oprecht van oordeel dat de ver-
dachte een gevangenisstraf verdient. In dat geval is het de logica 
zelve dat deze straf ook wordt uitgevoerd zoals ze is opgelegd: in 
de gevangenis. Anders valt het respect voor de rechtsstaat weg.

Toch wordt een heel groot deel van de gevangenisstraffen al ja-
ren niet meer uitgevoerd in dit land. Al ruim 20 jaar is dit 
het geval voor de gevangenisstraffen onder 6 maand. Maar 
ook de celstraffen tussen 6 maand en 3 jaar werden geleidelijk 
aan, via onwettige ministeriële omzendbrieven, herleid tot een 
minimale fractie, gekoppeld aan een automatische ‘voorlopi-
ge invrijheidsstelling’. De impact van dit vrijlatingssysteem is 
overigens enorm. Vandaag komt ruim 80 procent van alle ver-
oordeelde gedetineerden op die manier ‘voorlopig’ vrij. In 1980 
ging het om amper 10 procent. 

De actuele regeling wordt bepaald door de omzendbrief van 
voormalig Justitieminister Onkelinx van 17 januari 2005. 
Daarin staat te lezen dat alle veroordeelden voor een vervangen-
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de gevangenisstraf en voor een straf van 0 tot 6 maand onmid-
dellijk en zonder enig onderzoek in vrijheid moesten worden 
gesteld. Enige uitzondering is de vervangende gevangenisstraf 
bij niet-uitvoering van een werkstraf. Wie de opgelegde werk-
straf niet uitvoert, ziet een celstraf tot 4 maand ingekort tot 
15 dagen en bij 4 tot 7 maand volstaat één maand cel. Korte 
straffen van 7 tot 8 maand worden herleid tot 2 maand cel en 
straffen tussen 8 maand en 1 jaar worden herleid tot 3 maand. 
Straffen tussen 1 jaar en 3 jaar worden 
herleid tot één derde van de opgelegde 
straf. De vrijlating wordt toegekend 
zonder dat specifieke voorwaarden 
worden opgelegd. Tussen 1 en 3 jaar 
wordt enkel een bijkomend advies ge-
vraagd als er zware feiten gepleegd zijn 
t.a.v. minderjarigen. 
In het voorjaar van 2006 wordt de 
‘wet-Lejeune’ drastisch hervormd. In 
de nieuwe ‘Wet op de externe rechts-
positie van de veroordeelden’ wordt 
een hele regeling uitgewerkt voor ge-
straften met een celstraf onder de drie 
jaar, waarin zeer duidelijk staat dat een 
vrijlating pas mogelijk is na onderzoek 
van een hele reeks tegenaanwijzingen 
(Kan hij in zijn behoeften voorzien? Is 
er gevaar voor derden? Wat is de hou-
ding tegenover het slachtoffer en werd 
het slachtoffer vergoed?). 

Zeer belangrijk is dat in de wet wordt bepaald dat deze vrij-
lating dient te gebeuren door de strafuitvoeringsrechtbank. 
Dat laatste was het enige echt positieve aan de fameuze wet 
van 2006: eindelijk zouden ook de kortgestraften niet meer 
automatisch worden vrijgelaten, maar integendeel individueel 
beoordeeld worden door de strafuitvoeringsrechtbank. Helaas: 
deze bepalingen bleven dode letter. Zowel de ministers On-
kelinx als nadien Vandeurzen en De Clerck schoven de in-
werkingtreding bewust voor zich uit onder het mom dat de 
strafuitvoeringsrechtbanken te veel werk hadden. Hierdoor 
bleef de omzendbrief van Onkelinx van 2005 - geheel te-

gen de duidelijke wet van 2006 in - tot op vandaag van 
toepassing. 

Minister Turtelboom gaf de hete aardappel opnieuw door 
aan haar opvolger: de inwerkingtreding werd verder doorge-
schoven naar september 2015. De reden voor dit jarenlang 
getalm, al 8 jaar lang, is overduidelijk: zodra de strafuitvoe-
ringsrechtbanken bevoegd worden, zullen de vrijlatingen niet 

meer automatisch plaats vinden, 
waardoor de veroordeelden wellicht 
een stuk langer in de cel zullen blij-
ven en er extra plaatsgebrek dreigt in 
de gevangenissen. 

Onkelinx ging in juli 2006 nog 
verder: in een nieuwe omzendbrief 
over het elektronisch toezicht werd 
het veel gemakkelijker gemaakt 
om korte gevangenisstraffen om 
te zetten in elektronisch toezicht. 
Met de uitdrukkelijke bedoeling om 
het aantal gedetineerden in de cel te 
beperken, schafte Onkelinx de ver-
plichte maatschappelijke onderzoe-
ken af, zodat de gevangenisdirecteurs 
de veroordeelden veel gemakkelijker 
onder elektronisch toezicht konden 
plaatsen. Ook hier ging Onkelinx 
diametraal in tegen haar eigen wet, 

die enkel aan de strafuitvoeringsrechtbank het recht gaf om 
een gevangenisstraf om te zetten in elektronisch toezicht. 

Twee jaar later vaardigde Justitieminister Vandeurzen een 
nieuwe omzendbrief uit, waarin het maatschappelijk onder-
zoek opnieuw verplicht werd. In maart 2013 maakte Tur-
telboom hiermee voorgoed komaf en werd de omzetting 
van de meeste gevangenisstraffen onder de drie jaar naar 
een enkelbandregime een automatisme. Het maatschappe-
lijk onderzoek en de autonomie van de gevangenisdirecteur 
(die vroeger kon weigeren bij allerlei tegenaanwijzingen) 
vallen volledig weg, net als de toestemming van de huisge-

De draaideur
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noten. Het elektronisch toezicht (maximaal één derde van 
de opgelegde straftijd) wordt nu een vast recht voor alle 
veroordeelden tot drie jaar cel, zelfs al gaat het om zeer 
ernstige feiten van fysiek of seksueel geweld, zoals aan-
randingen, verkrachting, intrafamiliaal geweld, terreur 
van straatbendes, gewelddadige overvallen enzovoort. Het 
elektronisch toezicht van Turtelboom is ook helemaal geen 
huisarrest: zowel in de week als tijdens het weekend mag men 
gedurende een groot gedeelte van de dag de woning verlaten.  
 
De enige beperking die wordt gehandhaafd, is dat de dader 
niet illegaal in het land mag zijn en dat het niet mag gaan om 
zwaar fysiek of seksueel geweld ten aanzien van minderjarigen 
(indien de effectieve celstraf meer dan één jaar bedraagt). En 
zelfs dan bestaat de mogelijkheid dat het elektronisch toezicht 
wordt toegekend door de administratie van het gevangenis-
wezen. 

Op het einde van haar ambtsperiode roemde Turtelboom 
haar beleid omdat ze een einde zou gesteld hebben aan de 
straffeloosheid, doordat ze het aantal enkelbanden heeft uit-
gebreid. De waarheid is helemaal anders: dank zij Turtelboom 
ondergaan veroordeelden tot drie jaar effectief vandaag min-
der dan ooit hun celstraf waar dit zou moeten, namelijk in de 
gevangenis. Zelfs plegers van zeer zware feiten kunnen hun 
‘straf ’ knus bij het haardvuur uitzitten. De straffeloosheid 
is dus nog verder toegenomen. De laksheid is nu zelfs tot 
norm verheven. 

Turtelboom is overigens niet te beroerd om haar aversie voor 
de gevangenisstraf openlijk te etaleren. In De Morgen van 16 
oktober 2013 verklaart ze letterlijk: “Het leidt tot niets om 
een gevangenisstraf van een jaar uit te voeren. Ik vind niet 
dat straffen noodzakelijk in de gevangenis moeten plaatsvinden. 
Strafdifferentiatie is voor ons een belangrijke prioriteit.” 

Turtelboom gaat met haar pleidooi tegen korte gevangenis-
straffen regelrecht in tegen de strafrechters, die volgens haar 
blijkbaar voortdurend verkeerde beslissingen nemen. Noch-
tans pleiten zelfs magistraten die als uitgesproken progressief 
bekend staan voor de uitvoering van korte straffen. We kon-

den uit een dubbelinterview in Knack met de Gentse magis-
traten Alain Bloch en Roland Tack volgende citaten opteke-
nen: 

Tack: “Wij zitten in onze raadkamer dus te discussiëren over drie 
of vier jaar gevangenisstraf, terwijl het in principe gaat over ne-
gen of twaalf maanden. Bovendien is er te weinig plaats in de 
gevangenissen waardoor mensen met straffen van minder dan zes 
maand nooit meer achter de tralies moeten. Jammer, want juist 
die straffen van drie of vier maanden hebben nog dat her-
opvoedend karakter.”

Bloch: “Als korte straffen niet meer worden uitgevoerd en boetes 
niet meer worden geïnd, heeft het dan eigenlijk nog zin dat we 
hier straffen zitten uit te spreken? De zin van een straf wordt ook 
bepaald door de manier waarop ze uitgevoerd wordt, nietwaar?”

De omzendbrieven van de opeenvolgende ministers worden 
ook door voormalig strafrechter Freddy Troch zeer zwaar op 
de korrel genomen en terecht als ongrondwettelijk bestem-
peld. Voor hem was de totale mislukking van het strafuitvoe-
ringsbeleid overigens dé aanleiding om op zijn 61ste zijn ver-
vroegd pensioen aan te vragen. In een interview hierover in het 
weekblad Knack stelde hij: “Het is ongrondwettelijk om straffen 
die door een rechtbank zijn uitgesproken via rondzendbrieven in 
andere straffen om te zetten. Iedereen weet dat er een wettelijk 
draagvlak is vereist, wil men de straffen van een rechter verande-
ren. De rechter moet in alle onafhankelijkheid kunnen beslissen 
over de meest aangepaste straf die hij zal opleggen, hetzij in het 
kader van preventie, van repressie of om recidive te vermijden. Het 
is niet aan de uitvoerende macht om die vervolgens via rondzend-
brieven nog om te buigen.” (Interview in Knack, 4 januari 2012)

Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat een daadwerke-
lijk uitgevoerde gevangenisstraf véél meer ontradend werkt 
dan een enkelbandregime. Wij zijn van oordeel dat alle 
gevangenisstraffen moeten uitgevoerd worden zoals ze zijn 
opgelegd, ook alle korte straffen. 

We moeten niet verder kijken dan Nederland, waar een hele 
ommekeer tot stand kwam toen in de jaren ’80 beslist werd 



47

om tot de systematische uitvoering van korte gevangenissen 
over te gaan. Peter Van der Sande, de directeur-generaal van 
het Nederlandse gevangeniswezen verklaarde hierover aan De 
Standaard van 26 oktober 2010: “In 1984 telden we slechts 
4.000 cellen. Door een groot investeringsprogramma in de jaren 
’90 hadden we in 2004 al 20.000 cellen. Die capaciteit stelde 
ons in staat om alle straffen ook effectief uit te voeren. Het gaf het 
signaal dat straffeloosheid niet meer bestond. Vooral veelplegers 
van kleine delicten worden sindsdien intensief aangepakt. Zestig 
procent van de gedetineerden heeft een straf van minder dan drie 
maanden? Die zitten ze ook uit. Dat werkt preventief. Daardoor 
is de criminaliteit gedaald en zitten we nu met een overcapaci-
teit.” 

Het is die richting van het gezond verstand die ook wij uit 
moeten. 

Koninklijke gratie: uit 
de tijd

Een andere manier waarop sommigen 
zich proberen te onttrekken aan de 
strafuitvoering is de weg van de ko-
ninklijke gratie. Het vorstenhuis voelt 
zich blijkbaar nog altijd geroepen om 
op een aantal van deze gratieverzoe-
ken in te gaan. Blijkbaar betrof het de 
jongste jaren vooral verkeersmisdrij-
ven. Opvallend en ongetwijfeld geheel 
toevallig is dat Koning Albert zich 
blijkbaar veel guller opstelt tegenover 
Franstalige verzoeken dan tegenover 
Nederlandstalige. In 2010 werden 6 
Nederlandstalige verzoeken ingewilligd 
(op een totaal van 624 aanvragen) en 
69 Franstalige (632 aanvragen). Tussen 
2007 en 2010 werden 513 Franstalige 
verzoeken ingewilligd versus 109 Ne-
derlandstalige. Bij de omzetting van 
een straf naar een proeftermijn is de 

wanverhouding nog groter: er waren 208 Franstalige omzet-
tingen versus 5 Nederlandstalige. 

Het is dan ook niet erg verwonderlijk dat de Franstalige partij-
en voorstander zijn van het behoud van dit archaïsche systeem. 
De meeste Vlaamse partijen zijn vandaag voor de afschaffing. 
Het Vlaams Belang diende reeds in 2009 in de Kamer een 
voorstel in tot afschaffing, maar dit werd toen door nagenoeg 
alle andere partijen weggestemd. Andermaal bleken wij dus de 
voorloper te zijn. 

De Justitieministers De Clerck en Turtelboom verdedigden 
het systeem. De koning beslist in deze dossiers volkomen au-
tonoom. Zoiets is niet meer van deze tijd en druist over-
duidelijk in tegen de scheiding der machten. Er zijn intus-

sen mechanismen genoeg die de rol 
van het koningshuis ter zake kunnen 
vervangen. Wanneer in uitzonderlijke 
omstandigheden de gevolgen van een 
bepaalde uitspraak totaal onredelijk of 
buitenproportioneel zouden zijn, dan 
zou een strafuitvoeringsrechtbank 
hierover moeten kunnen oordelen. 

Heel anders is de discussie over de 
mogelijke herziening van een straf-
proces, wanneer na verloop van tijd 
nieuwe elementen opduiken waaruit 
blijkt dat de strafrechter zich manifest 
vergist heeft. Gerechtelijke dwalingen 
zijn uiteraard niet uit te sluiten. Daar-
om moeten deze dwalingen kunnen 
worden rechtgezet. Vandaag kan dit 
enkel via een initiatief van de minister 
van Justitie, die dit verzoek willekeurig 
naast zich kan neerleggen, wat bete-
kent dat enkel via goed politiek lobby-
werk vooruitgang kan worden geboekt. 

Net zoals de Hoge Raad voor Justitie 
verkiezen wij ter zake het Nederlands 



48

systeem, waar een onafhankelijke instantie het dossier bestu-
deert en moet vaststellen of er fundamentele fouten zijn ge-
maakt. Het is ten zeerste gewenst dat een dergelijk objectief 
systeem ook bij ons wordt ingevoerd. 

Alternatieve bestraffing en geldboetes: 
snel uitvoeren!

Het Vlaams Belang heeft zich nooit gekant tegen het bestaan 
van alternatieve straffen of werkstraffen. Bij een eerste, lichte 
aanvaring met Justitie kan een alternatieve straf zelfs veel nut-
tiger zijn dan een - toch meestal voorwaardelijke - celstraf. Wel 
vinden wij dat het plafond van 300 uren (of minder dan 40 
werkdagen) veel te laag is. Net zoals dat in het buitenland kan, 
moet ook bij ons in bepaalde gevallen een werkstraf van meer 
dan 750 uur kunnen uitgesproken worden.
 
Sinds de invoering van dit systeem heeft de werkstraf een hoge 
vlucht genomen: jaarlijks worden zo’n 10.000 werkstraffen 
uitgesproken. Toch blijkt dat nauwelijks de helft ervan (53 
procent in 2012) binnen het jaar na het vonnis wordt uitge-
voerd. Zo’n 20 procent blijft zelfs helemaal onuitgevoerd. De 
regering stelt dat bij weigering vandaag in principe steeds een 
vervangende gevangenisstraf wordt uitgevoerd, ook al is die 
korter dan 6 maand. Maar in de praktijk betekent dit een mild 
enkelbandregime van maximaal 15 dagen. Het Vlaams Belang 
dringt aan op een snellere uitvoering van de opgelegde werk-
straffen. Bij niet-uitvoering is een reductie van de straftijd uit 
den boze en moet de volledige vervangende gevangenisstraf 
in de cel worden uitgezeten. 

Ook moet een einde komen aan de onvoorstelbare straffeloos-
heid inzake het niet-betalen van geldboetes. In 2007 legde 
het Rekenhof bloot dat bijna één op twee veroordeelden zijn 
boete niet betaalde. Er werden toen door de paarse regering 
allerlei initiatieven aangekondigd om dit te verbeteren. Dat is 
dermate goed gelukt dat zeven jaar later, in januari 2014, het 
Rekenhof in een nieuw rapport naar buiten bracht waaruit 
een invorderingspercentage blijkt van nog amper 27 procent 
voor de politiestraffen en 14 procent voor de correctionele 

straffen. Opnieuw worden er door de minister van Justitie en 
Financiën allerlei maatregelen aangekondigd. Waarom zouden 
we ze ditmaal wél geloven? 

Opmerkelijk, maar niet verwonderlijk, is dat de Walen de 
grootste wanbetalers zijn. In 2009 bleek dat in Wallonië 72 
procent van de door de rechter opgelegde boetes niet werd ge-
ind. In Vlaanderen was dit 44 procent. Een hemelsbreed ver-
schil en tegelijkertijd een zoveelste bewijs dat Vlaanderen en 
Wallonië ook op financieel en justitieel vlak autonoom moeten 
worden en hun eigen verantwoordelijkheid moeten opnemen. 

Respect en schadevergoeding voor de 
slachtoffers

Hoewel de aandacht voor de slachtoffers de voorbije jaren 
is toegenomen, blijft hun rol binnen de fase van de strafuit-
voering te beperkt. De meeste aandacht gaat momenteel nog 
altijd naar de rechten van de dader en hoe die zich opnieuw 
(erg snel) kan reïntegreren in de maatschappij. 

Respect voor de slachtoffers betekent in de eerste plaats dat 
de straf die werd opgelegd door de strafrechter ook wordt 
uitgevoerd op de wijze zoals die door de strafrechter is 
bepaald. Eigenlijk is het stuitend dat het slachtoffer keer op 
keer moet aandringen op een correcte strafuitvoering, terwijl 
dat de evidentie zelf zou moeten zijn. 

Hoe dan ook moet het informatierecht van het slachtoffer 
verder worden vereenvoudigd en uitgebreid. Meteen na de 
veroordeling moet het slachtoffer alle informatie krijgen over 
de verschillende fasen van de strafuitvoering en over de in-
spraakmogelijkheden. Tevens moeten er dan heldere afspra-
ken gemaakt worden over de wijze waarop er bij elk van deze 
fasen met het slachtoffer zal gecommuniceerd worden. Er 
dient een beknopt digitaal dossier te worden aangemaakt, 
zodat hij de evolutie van de strafuitvoering zonder kosten en 
verplaatsing kan volgen. Slachtoffers moeten uiteraard ook 
te allen tijde kunnen afzien van verdere informatie, bijvoor-
beeld omdat zij liever niet aan de feiten worden herinnerd.
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Bij elke nieuwe fase in de strafuitvoering (bv. aanvraag 
penitentiair verlofregeling, beperkte detentie, enkelbandregi-
me of vrijlating) moet het slachtoffer gehoord worden, zijn 
opmerkingen kunnen meedelen en moet rekening gehou-
den worden met de mate waarin hij werd vergoed. Wan-
neer deze rechten geschonden worden of wanneer op deze 
opmerkingen niet wordt geantwoord, moet het slachtoffer 
Cassatieberoep kunnen aantekenen tegen de beslissing van 
de strafuitvoeringsrechtbank. Uit respect voor het slachtof-
fer moet het aantal beslissingsmomenten van de strafuitvoe-
ringsrechtbank zo beperkt mogelijk gehouden worden.

Het Vlaams Belang wil dat het slachtoffer daarnaast indien 
nodig beroep kan doen op de medewerking van het Open-
baar Ministerie voor het bekomen van de schadevergoe-
ding die hem tijdens een strafprocedure is toegekend. Want 
al te vaak gebeurt het dat criminelen een deel van de buit 

achterhouden of hun vermogen verduisteren waardoor de 
slachtoffers in de kou blijven staan. Begin 2014 trad een 
nieuwe procedure in voege, met name het strafrechtelijk 
uitvoeringsonderzoek, waarmee het Openbaar Ministerie 
boetes en gerechtskosten kan recupereren bij de veroordeel-
den. Daarbij werd helaas enkel rekening gehouden met de 
financiële belangen van de staat en niet met deze van de 
slachtoffers. 

Vanzelfsprekend moeten slachtoffers in de eerste plaats een 
beroep doen op een gerechtsdeurwaarder, maar wanneer er 
duidelijke aanwijzingen zijn dat de daders op een bedrieglij-
ke manier belangrijke middelen verduisteren, dan ligt hier 
een taak voor het Openbaar Ministerie en de politie om de 
slachtoffer bij te staan. 

Onze voorstellen:
• afschaffing van de zogenaamde wet-Lejeune: vrijlating enkel mogelijk op moment dat de strafrechter dit voorzien heeft

• in afwachting daarvan: afschaffing van het carrouselsysteem bij langgestraften: strafuitvoeringsrechtbank moet vrijla-
tingsprocedure 10 jaar kunnen opschorten

• uitvoering van alle celstraffen, ook de korte; geen omzetting van gevangenisstraf naar elektronisch toezicht of werkstraf, 
tenzij dit door de rechter werd voorzien

• afschaffing illegale omzendbrief Onkelinx die alle ‘korte’ straffen automatisch omzet naar een verkort enkelbandregime; 
strafuitvoeringsrechtbank moet voor alle lopende korte celstraffen bevoegd worden

• veel intensievere opvolging van wie is vrijgelaten door speciale en voldoende bemande dienst federale politie of gespeci-
aliseerde penitentiaire diensten 

• systematisch informeren van alle slachtoffers over verlof, enkelband en vrijlating

• snellere uitvoering van werkstraffen en geen enkelband of inkorting vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering

• professionele en actieve invordering van alle opgelegde geldboetes in alle arrondissementen

• bijstand van de slachtoffers door Openbaar Ministerie inzake recuperatie schadevergoeding bij verduistering geldmid-
delen

• afschaffing koninklijke gratie; moderne herzieningsprocedure bij gerechtelijke dwalingen
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7. Gevangenisbeleid:  
veiligheid belangrijker dan comfort
Het strafbeleid van de jongste kwarteeuw is gekenmerkt door 
een diepe aversie voor de gevangenisstraf, die in het beste 
geval mag beschouwd worden als een “ultimum remedium”. 
Om zogenaamde “detentieschade” te voorkomen, is het beleid 
gericht op de stelselmatige reductie of inkorting van de opge-
legde straf (het zogeheten reductionisme) en op het zo massaal 
mogelijk vervangen ervan door thuisdetentie. 
Dat men op die manier fundamenteel afbreuk doet aan de wil 
van de strafrechter en aldus de fundamenten van de rechts-
staat onderuit haalt, was voor de opeenvolgde justitieministers 
blijkbaar nooit een punt. En dat de veiligheid van onze sa-
menleving met deze straffeloosheid meer dan ooit ondermijnd 
wordt, was en is voor hen blijkbaar een bijkomstigheid. 

Het Vlaams Belang wenst met deze perverse mentaliteit te 
breken. Wij geloven in de noodzaak en de doeltreffend-
heid van de vrijheidsstraf. Niet alleen voor de gedetineerde 
zelf, maar ook en zeker voor de hele samenleving. Vooreerst 
omwille van het beveiligingskarakter van de straf, maar uiter-
aard ook omwille van de voorbeeldfunctie ervan: criminelen 
die zich aan ernstige misdrijven te buiten gaan, moeten weten 
dat een zware inperking van hun vrijheid de onvermijdelijke 
prijs is. Naar Nederlands voorbeeld moet de gevangenisstraf 
geherwaardeerd worden en moet zij worden uitgevoerd in de 
gevangenis, waardoor zij opnieuw haar ontradend effect krijgt. 
Enkel op die manier kan onze Justitie haar geloofwaardigheid 
herwinnen en kunnen onze strafrechters opnieuw het respect 
verwerven dat ze verdienen.

Het Vlaams Belang bestrijdt overigens met klem de perfide 
leugen dat men een gevangenis altijd als slechter mens verlaat 
en dat deze straf bijgevolg contraproductief is. Met dergelijke 
fabels miskent men de realiteit dat vele gedetineerden na hun 
gevangenschap gelouterd aan een geslaagd tweede leven begin-
nen. Ook doet men hiermee afbreuk aan het nuttige werk dat 
vandaag reeds in de gevangenissen gebeurt om gedetineerden 

voor te bereiden op hun reïntegratie. De duizenden mensen 
die vandaag in de gevangenissen tewerkgesteld zijn, leveren 
nuttig werk en verdienen onze waardering. 

Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek kan geleverd worden 
op de leefomstandigheden in de gevangenissen. In een aan-
tal instellingen, bijvoorbeeld de overbevolkte arresthuizen van 
Antwerpen en Vorst, is de situatie echt wel problematisch. 
De meest deerniswekkende toestand is die van de geïnterneer-
den. Ondanks herhaalde en vernietigende internationale kri-
tiek krijgen deze mensen vandaag nog steeds geen behoorlijke 
behandeling. Het Vlaams Belang heeft deze inhumane situatie 
in het parlement veelvuldig aangeklaagd. Geïnterneerden zijn 
ontoerekeningsvatbaar en horen dus eigenlijk niet thuis in een 
klassieke gevangenis, ook al vormen ze een gevaar voor zichzelf 
en de samenleving. Door in meer gespecialiseerde instellingen 
te voorzien, komt er meteen meer plaats vrij in gevangenissen 
voor degenen die er wel thuishoren, met name de criminelen.

We zijn verheugd dat er met de aangekondigde psychiatrische 
gesloten instellingen van Gent en Antwerpen eindelijk per-
spectief is voor deze mensen. Toch zijn deze 450 nieuwe plaat-
sen ruim onvoldoende, gezien er in Vlaanderen bijna 800 ge-
interneerden in de gevangenissen zitten. Ook in de toekomst 
zullen er dus enkele honderden geïnterneerden noodgedwon-
gen in de gevangenis moeten blijven. 

Snelle toename gevangenisbevolking

Ondanks het uiterst lakse vrijlatingsbeleid en de systematisch 
omzetting van zogeheten ‘korte’ straffen tot drie jaar in enkel-
banddetentie, is de gevangenisbevolking sinds begin de jaren 
’90 onophoudelijk blijven stijgen. In 22 jaar verdubbelde de 
bevolking van 5.963 in 1991 naar 11.649 gedetineerden in 
2013, de 1.650 enkelbandgedetineerden niet inbegrepen. Op 
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2 juli 2013 werd een piek genoteerd van 11.886 gedetineer-
den. Door de toegenomen criminaliteit steeg het aantal gedeti-
neerden de jongste vijf jaar zelfs aan een ritme van 400 per jaar 
(van ruim 9.800 in 2008 naar ruim 11.800 in 2013). Om de 
prangende groei het hoofd te bieden werd de gevangenis van 
het Nederlandse Tilburg afgehuurd, waar vandaag maar liefst 
750 gedetineerden (vooral buitenlanders) verblijven. Normaal 
gezien had dit peperduur huurcontract reeds lang afgelopen 
moeten zijn, maar wegens het enorme plaatstekort werd het 
telkens verlengd.

Evolutie gevangenisbevolking 1991 – 2013*

 Beklaagden Veroordeelden Anderen Totaal Elektr Toez

1991 1.726 3.014 1.223 5.963 -   
1995 2.864 3.661 953 7.478 -
1999 2.554 4.580 755 7.889 10
2003 3.680 4.807 821 9.308 286
2007 3.473 5.407 1.128 10.008 612
2008 3.527 5.193 1.138 9.858 557 
2009 3.557 5.433 1.169 10.159 609
2010 3.712 5.606 1.243 10.561 928
2011 3.907 6.027 1.189 11.123 840
2012 3.607 6.396 1.239 11.242 993
2013 3.688 6.699 1.262 11.649 1.650

*Deze (officiële) cijfers dateren ieder jaar van maart of april. 

Opmerkelijk aan deze cijfers is het hoge aantal beklaagden 
(mensen in voorlopige hechtenis, waartegen een onderzoek 
loopt of die wachten op hun proces), in vergelijking met het 
aantal veroordeelden. Voortdurend wordt gezegd dat dit hoge 
aantal te maken heeft met een hardvochtig beleid van de on-
derzoeksrechters, maar dat is manifest onjuist. De verhouding 
is enkel scheefgetrokken omdat er veel te veel veroordeelden 
NIET in de cel zitten. De wetgeving op de voorlopige hech-
tenis is de voorbije jaren immers zodanig aangepast, dat het 
erg moeilijk is geworden om verdachten lang vast te houden, 
bijvoorbeeld om bekentenissen af te dwingen. Ontelbare poli-
tiemensen klagen overigens dat verdachten, zelfs bij heterdaad 
en bij zeer ernstige misdrijven, veel te snel worden losgelaten 

op de samenleving. Er zijn dus zeker niet te veel verdachten in 
de gevangenis, wel integendeel. En er vertoeven hoe dan ook 
te weinig veroordeelden in de cel.

Gevangeniscapaciteit uitbreiden; geen 
instellingen sluiten

Om budgettaire en ideologische redenen (met de plafonne-
ring van het aantal cellen op 8.000 door Stefaan De Clerck in 
1996) werd jarenlang verzuimd om de celcapaciteit ernstig uit 
te breiden, ondanks de onophoudelijke stijging van het aantal 
gevangenen. De regering Leterme pakte uit met het ‘Master-
plan 2008-2012’, waarmee de realisatie van ongeveer 2.000 
cellen werd aangekondigd (van 8.300 naar 10.300) en 450 
plaatsen voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen. Een deel 
daarvan zat voordien reeds in de pijplijn. Daarnaast zouden 
op termijn een aantal oudere gevangenissen vervangen worden 
door nieuwbouw, waaronder de drie gevangenissen in Brussel 
en de gevangenis van Antwerpen. 

Het Vlaams Belang heeft altijd gesteld dat dit bouwprogram-
ma ruim onvoldoende was en zeker niet bedoeld was als 
antwoord op de vele noodmaatregelen om de gevangenissen 
te ontvolken. De ministers Van Deurzen en De Clerck ver-
klaarden openlijk dat de uitbreiding van het aantal cellen in 
de eerste plaats bedoeld was voor een beter comfort van de 
gedetineerden, zodat men kon voldoen aan het principe ‘één 
man, één cel’. Dit is een zeer vreemd principe dat in de buur-
landen geen navolging krijgt (in Nederland bijvoorbeeld heeft 
men er enige jaren geleden bewust voor gekozen om in een cel 
in principe twee gedetineerden op te sluiten). 

In een lijvige studie heeft het Rekenhof in december 2011 
vastgesteld dat er nog steeds een ernstig structureel tekort bleef 
bestaan. Daarop is de regering koortsachtig gaan zoeken naar 
nieuwe locaties. In een nieuw hoofdstuk van het Masterplan 
is nu sprake van een gevangenis in Oostende (bij vice-pre-
mier Vande Lanotte) en Leopoldsburg (bij CD&V-voorzitter 
Beke), maar de definitieve beslissing hiertoe zal pas door de 
volgende regering genomen worden. 
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Voor het Vlaams Belang volstaan deze plannen absoluut niet. 
Een geloofwaardige strafuitvoering vereist dat de gevange-
niscapaciteit wordt uitgebreid naar minstens 15.000 plaat-
sen. In afwachting daarvan kan een beroep gedaan worden 
op gevangenisboten en op bijkomende, maar tijdelijke huur 
in Nederland. De bestaande gevangenissen van Antwerpen, 
Dendermonde en Brussel moeten gerenoveerd worden en 
open blijven. 

Het actuele gevangenisbeleid in Brussel is overigens zon-
der overdrijving hallucinant te noemen. De gevangenis van 
Sint-Gillis werd pas grondig gerenoveerd voor een bedrag van 
ruim 10 miljoen euro. Toch wil de regering deze gemoderni-
seerde gevangenis, samen met de oude gevangenis van Vorst, 
sluiten van zodra de (veel te luxueuze) supergevangenis van 
Haren (1.190 plaatsen) voltooid is. In april 2013 zaten er in 
de gevangenis van Sint-Gillis, Vorst en de vrouwengevangenis 
van Berkendael samen 1.590 gedetineerden. Het is absurd om 
dit aantal te verminderen tot 1.190. Het Vlaams Belang is van 
oordeel dat een sterk groeiende stad als Brussel, waar veel te 

veel criminaliteit ongemoeid gelaten wordt, nood heeft aan 
een capaciteit van minstens 2.500 plaatsen. Niet alleen de 
gevangenis van Sint-Gillis moet open blijven, ook deze van 
Vorst moet (na de noodzakelijke renovatie) worden gehand-
haafd. 

Het is ronduit stuitend dat Staatssecretaris Verherstraeten, 
verantwoordelijk voor de regie der gebouwen en dus ook 
voor de gevangenisinfrastructuur, op 6 september 2013 in 
Het Nieuwsblad aankondigde dat het aantal gedetineerden 
in Brussel tegen de ingebruikname van de nieuwe gevangenis 
fors moet gedaald zijn: “Tegen dan moet de overbevolking terug-
gedrongen zijn door alternatieve straffen.” Het is totaal onaan-
vaardbaar dat de ondergrens voor het aantal cellen in Brussel 
nog verder naar beneden zou worden gehaald. 

Vreemdelingen en illegalen buitenpro-
portioneel vertegenwoordigd

Uit cijfers die senator Bart Laeremans in 2013 opvroeg bij mi-
nister Turtelboom en Staatssecretaris De Block, bleek dat in 
april van dat jaar maar liefst 5.247 van de 11.649 gedetineerden 
buitenlanders waren. Dit is een opmerkelijk record van 45 
procent buitenlanders. Begin 2010 bedroeg het aantal buiten-
landse gedetineerden nog 4.367 of 42,9 procent. Op drie jaar 
tijd is het aantal vreemdelingen in onze gevangenissen met 880 
gestegen, wat een toename betekent van 20 procent. In Vlaan-
deren ligt het buitenlands aandeel op 44 procent en in Brussel 
op 66,7 of twee derde. 

In deze cijfers is geen rekening gehouden met de vele gedeti-
neerden met Belgische nationaliteit die van buitenlandse her-
komst zijn. We schatten dat het totaal aantal buitenlanders en 
allochtonen in onze gevangenissen vandaag ver boven de 70 
procent ligt. 

Het globale cijfer van het aantal illegale gedetineerden ligt 
schrikbarend hoog: 3.477 op 11.649. Dit komt neer op twee 
derde (66,1 procent) van het aantal vreemdelingen en op bij-
na één derde (29,8 procent) van de totale gevangenisbevolking. 

Wet Dupont voor cipiers
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Uitgesplitst per gewest stellen we vast dat in Vlaanderen 31,5 
procent van de gedetineerden geen wettelijke verblijfplaats 
heeft. Maar liefst 78,8 procent van de buitenlandse ver-
oordeelden of bijna vier vijfde is illegaal in het land. Van 
alle veroordeelde vreemdelingen in de Vlaamse gevangenissen 
heeft dus slechts 21,2 procent recht op verblijf in België.

De illegalen nemen een zodanig buitenproportioneel aandeel 
in beslag van de gevangenispopulatie, dat een normaal gevan-
genisbeleid in dit land onmogelijk is geworden. Het is mee 
door het gebrek aan een kordaat terugstuurbeleid, dat de 
strafuitvoering helemaal ontwricht is geraakt en dat het 
gros van de ‘korte’ straffen tegenwoordig buiten de gevan-
genis wordt uitgevoerd via elektronisch toezicht. Hierdoor 
valt het ontradend karakter van de gevangenisstraf in belang-
rijke mate weg. 

De inspanningen die gebeuren om buitenlanders hun straf in 
hun herkomstland te laten uitzitten, zijn lachwekkend. Ne-
men we het voorbeeld van Marokko. Op 1 januari 2012 had-
den 1.132 van de 4.860 buitenlandse gedetineerden de Ma-
rokkaanse nationaliteit (antwoord van minister Turtelboom 

op een schriftelijke vraag van kamerlid Peter Logghe). 626 
van hen waren illegaal in het land. Met dit land bestaat een 
terugnameverdrag waardoor Marokkanen verplicht kunnen 
worden (dus ook tegen hun wil) hun gevangenisstraf in hun 
herkomstland uit te zitten. Toch slaagde minister Turtelboom 
er in 2013 amper in om zegge en schrijve 15 Marokkanen te 
laten overbrengen naar hun herkomstland. 

Ook na de detentieperiode blijft het gros van de illegalen 
‘plakken’ in ons land. Maggie De Block verklaarde stoer dat 
er in 2013, na hun detentie, 625 illegalen na hun detentie 
werden overgebracht naar hun herkomstland. Dit cijfer ligt 
nog altijd veel te laag, vermits het aantal illegalen dat jaarlijks 
wordt vrijgelaten ruim driemaal hoger ligt! In plaats van deze 
illegalen meteen na hun straftijd op te sluiten in een gesloten 
terugkeercentrum, moeten we dus vaststellen dat de regering 
elk jaar meer dan duizend van hen zomaar vrijlaat! 

Het Vlaams Belang eist een veel krachtiger terugstuurbeleid. 
Met de herkomstlanden moeten sluitende afspraken gemaakt 
worden, zodat illegalen meteen kunnen teruggestuurd worden, 
net als alle buitenlanders die hier een gevangenisstraf oplopen 

GEDETINEERDEN (BEKLAAGDEN + VEROORDEELDEN)
Maart-april 2013 aantal gedetineerden aantal vreemdelingen aandeel vreemdelingen aandeel Belgen aantal illegalen aandeel illegalen aandeel illegalen

in de inrichting in de inrichting tov aantal gedetineerden tov aantal gedetineerden in de inrichting tov vreemdelingen tov aantal gedetineerden

BELGIE 11649 5247 45,04% 54,96% 3468 66,09% 29,77%
VLAANDEREN 5674 2510 44,23% 55,77% 1789 71,27% 31,53%
BRUSSEL 1590 1060 66,66% 33,34% 681 64,25% 42,83%
WALLONIE 4385 1677 38,24% 61,76% 998 59,51% 22,76%

BEKLAAGDEN
aantal beklaagden aantal bekl. vreemdelingen aandeel vreemdelingen aandeel Belgen aantal bekl. illegalen aandeel illegalen aandeel bekl. illegalen

in de inrichting in de inrichting tov aantal beklaagden tov aantal beklaagden in de inrichting tov vreemdelingen tov aantal beklaagden

BELGIE 3688 2155 58,43% 41,57% 1434 66,54% 38,88%
VLAANDEREN 1710 1031 60,29% 39,71% 703 68,19% 41,11%
BRUSSEL 815 595 73,00% 27,00% 387 65,04% 47,48%
WALLONIE 1163 529 45,49% 54,51% 344 65,03% 29,58%

VEROORDEELDEN
aantal veroordeelden aantal ver. vreemdelingen aandeel vreemdelingen aandeel Belgen aantal ver. illegalen aandeel illegalen aandeel ver. illegalen

in de inrichting in de inrichting tov aantal veroordeelden tov aantal veroordeelden in de inrichting tov vreemdelingen tov aantal veroordeelden

BELGIE 6699 2851 42,56% 57,44% 2034 71,34% 30,36%
VLAANDEREN 3181 1378 43,32% 56,68% 1086 78,80% 34,14%
BRUSSEL 656 411 62,65% 37,35% 294 71,53% 44,81%
WALLONIE 2862 1062 37,11% 62,89% 654 61,58% 22,85%

Buitenlandse en illegale gedetineerden per gewest
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van meer dan zes maand effectief. Deze terugnameplicht moet 
gekoppeld worden aan het al dan niet uitkeren van ontwikke-
lingshulp en aan de uitvoering van de handelsakkoorden, zo-
dat de herkomstlanden ter zake niet langer geneigd zijn tegen 
te werken. Marokko bijvoorbeeld is een partnerland dat royaal 
van onze ontwikkelingshulp geniet. Het is daarom onbegrijpe-
lijk dat dit land tot op heden niet veel krachtiger onder druk 
werd gezet. 

Wij zijn er alvast geen tegenstander van dat met het geld 
van onze ontwikkelingshulp 
Marokkaanse gevangenissen 
gebouwd of gemoderniseerd 
zouden worden, op voorwaar-
de uiteraard dat deze bij voor-
rang worden ingezet voor ge-
detineerden die bij ons werden 
veroordeeld. Daarnaast wil het 
Vlaams Belang dat de vreemde-
lingenwet wordt aangepast en 
dat vreemdelingen die zich hier 
te buiten gaan aan ernstig cri-
mineel gedrag, zelfs al wonen ze 
hier al lange tijd, steeds kunnen 
teruggezonden worden naar 
hun herkomstland (zie verder). 

Graag onderstrepen we de 
noodzaak van een kordater ge-
vangenisbeleid met een citaat van Luc Van der Kelen, hoofdre-
dacteur van Het Laatste Nieuws, dd. 23 oktober 2006: “Van-
daag is de gevangenis een vreemdelingenlegioen geworden. Ze zit 
vol mensen die uit delen van de wereld komen waar geweld in alle 
vormen haast doodgewoon is en waar de schaamte om ontdekt te 
worden belangrijker is dan de gewetensnood om wat men heeft 
gedaan. Er lopen er zo te veel op straat die als ze ooit in de gevan-
genis komen, niet verbeterbaar meer zijn. Geweld om te krijgen 
wat ze willen, is hun manier van leven geworden, zonder dat ze 
nog enig menselijk gevoel en begrip hebben voor het lijden van 
een ander.”

Gevangenissen zijn geen internaten

Voor het Vlaams Belang zijn gevangenissen geen vergeetput-
ten waarin verdachten en veroordeelden moeten wegrotten. 
Het overgrote deel van de gevangenen komt na het uitzitten 
van de straf ooit weer vrij en moet voorbereid worden op 
de reïntegratie in de samenleving. Het Vlaams Belang pleit 
daarom voor een humane en zinvolle strafuitvoering. De 
gevangenissen moeten een elementair comfort bieden, maar 

het kan niet de bedoeling zijn 
ze om te vormen tot veredelde 
internaten, want dan verliezen 
ze uiteraard hun afschrikwek-
kend karakter. 

Met de ‘basiswet gevangenis-
wezen en de rechtspositie van 
de gedetineerden’, waarvan 
nog niet alle onderdelen in 
werking zijn getreden, is de 
slinger veel te ver doorgesla-
gen. De gevangenisstraf werd 
herleid tot de loutere vrijheids-
beneming. Voor het overige 
moet het leven in de gevange-
nis volgens deze basiswet zoveel 
mogelijk identiek zijn aan het 
leven daarbuiten. Zonder enig 
onderscheid krijgen de gede-

tineerden hierdoor onder andere het recht om eigen kledij 
te dragen, recht op allerlei soorten vorming, ontspanning en 
sport, recht op arbeid en een zeer ruim bezoekrecht, waaron-
der het ‘ongestoord’ bezoek. 

In de basiswet staat de ‘vermijdbare detentieschade’ cen-
traal. Dit vage begrip is veel te ruim te interpreteren en kan 
misbruikt worden in tal van schadeclaims. De gedetineerden 
krijgen op die manier een machtspositie tegenover de cipiers. 
Met alle gevolgen van dien voor wat betreft de werkomstan-
digheden en de veiligheid van deze laatsten. De basiswet 
moet voor het Vlaams Belang op dit vlak dan ook drin-
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gend worden gewijzigd zodat het evenwicht wordt her-
steld. 

In elk geval vinden wij het volkomen onaanvaardbaar en 
zelfs immoreel dat op basis van deze wetgeving of van de 
gebrekkige uitvoering ervan zomaar schadevergoedingen 
kunnen worden toegekend aan gedetineerden. Op 24 
maart 2014 raakt bekend dat een van de moordenaars van 
politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen een schadevergoe-
ding toegewezen kreeg van 5.000 euro omdat er nog steeds 
geen procedure is om een bepaald gevangenisregime aan te 
vechten. Pikant detail: deze schadevergoeding werd afge-
dwongen door Marc ‘meneer Onkelinx’ Uyttendaele. Hij en 
zijn cliënteel profiteren dus schaamteloos van het falen van 
de regering van zijn echtgenote. Het strafste van al was dat 
de minister van Justitie niet eens de moeite had gedaan om 
tegen dit weerzinwekkende vonnis in beroep te gaan. Daar-
door zet Turtelboom de poort open naar een eindeloze reeks 
gelijkaardige procedures. 

De filosofie van de basiswet luidt dat de gevangenisstraf lou-
ter dient te worden gericht op rehabilitatie en reïntegratie 
van de veroordeelde en op herstel van slachtoffers, zonder 
rekening te houden met de aspecten van boetedoening en 
vergelding.

Natuurlijk vinden ook wij dat herstelbetalingen aan de 
slachtoffers belangrijk zijn, maar men dient ook voldoende 
oog te hebben voor gedetineerden die hun schuld blijven 
ontkennen, geen boodschap hebben aan de belangen van 
de slachtoffers of hun eigen reïntegratie. Dit soort gedeti-
neerden heeft lak aan allerhande dure en arbeidsintensieve 
begeleidingsprojecten, maar wordt er wel mee verwend.

De problemen stellen zich ter zake het meest met buitenlandse 
gedetineerden. Zij vergelijken het Belgisch systeem natuurlijk 
met het strafregime in hun herkomstland en spotten met ci-
piers en de steeds zachtere aanpak. Of zwaaien met racisme-
klachten als hen iets in de weg wordt gelegd. Getuige daarvan 
een reportage in De Standaard na de ophefmakende ontsnap-
ping van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermon-

de: “De cipiers vertellen hoe ze bedreigd worden, keukenmessen 
voor de neus gezwaaid krijgen, slaag krijgen. ‘Als we hen over-
meesteren, zijn wij het die ter verantwoording worden geroepen. 
Dan zij we racisten.’ De frustratie zit duidelijk diep.”(De Stan-
daard, 22 augustus 2006) 

De situatie is voor de cipiers intussen niet verbeterd, wel in-
tegendeel. Het debat kwam opnieuw in de aandacht na het 
rollenspel van een aantal brave magistraten die zich begin 
maart 2014 bij wijze van proef lieten opsluiten in de nieuwe 
gevangenis van Beveren en zoals gewone gedetineerden onder-
worpen werden aan een gevangenisregime, met inbegrip van 
individuele opsluiting, fouilles en celdoorzoeking. 

Zij reageerden nadien vrij emotioneel en pleitten meteen voor 
minder opsluitingen en een humanere aanpak, maar werden 
meteen terecht op hun plaats gezet door de Gentse crimi-
noloog Brice de Ruyver: “Voor sommige mensen die ons veel 
kopbrekers bezorgen, denk aan de Oost-Europese rondtrekkende 
inbrekersbendes, zijn onze gevangenissen bijna luxe-oorden. Wat 
heb je aan al dat getheoretiseer over reïntegratie: dit zijn beroep-
scriminelen die een kosten-batenanalyse maken. Die lachen daar 
eens goed mee. Die zien België als the place to be. Dat mooie intel-
lectuele verhaal over een compleet ander strafsysteem staat ver van 
de realiteit, van de hedendaagse criminaliteit, die alsmaar harder, 
internationaler, mobieler wordt. Die mensen gaan niet mee als je 
afkomt met bemiddeling, contacten met slachtoffers, integratie… 
En néé, het gaat hier niet over een klein deel van de gevangenisbe-
volking. 45 procent van onze gevangenen zijn pure buitenlanders. 
Dat betekent dat we criminaliteit importeren. We zijn wel-
varend, we zijn een klein land, waar je snel in en uit bent 
én ons systeem is te weinig ontradend en afschrikwekkend.” 
(Gazet van Antwerpen, 8 maart 2014)

Voor het Vlaams Belang kan het absoluut niet dat alle gedeti-
neerden dezelfde verregaande rechten en gunsten krijgen. Wij 
zijn voorstander van een gedifferentieerde aanpak, met een 
streng basisregime bij aanvang van de detentie. Dit regime 
kan geleidelijk aan versoepeld worden via het stapsgewijs toe-
kennen van rechten, rekening houdend met de ernst van de 
feiten en de recidive, met het berouw en het gedrag van de 
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gedetineerde, maar eveneens met de vergoeding aan de slacht-
offers. Verscheidene ‘rechten’ die nu automatisch worden toe-
gekend, moeten opnieuw gunsten worden. Die kunnen enkel 
toegekend worden aan gedetineerden voor wie reïntegratie 
nuttig is. Er zijn immers gedetineerden waarvan het Vlaams 
Belang vindt dat ze nooit nog zouden mogen vrijkomen. Het 
is onverantwoord dat misdadigers van het genre Dutroux en 
Fourniret dezelfde rechten zouden mogen genieten als gedeti-
neerden die een eerste misstap hebben begaan. En daarnaast 
zijn er natuurlijk ook een hele grote groep illegalen in onze 
gevangenissen die helemaal niet moeten integreren in onze sa-
menleving, maar na hun straftijd stante pede het land moeten 
uitgezet worden. 

Voor het Vlaams Belang hangen deze rechten ook samen met 
het gedrag van gedetineerden inzake druggebruik. Het feit 
dat ongeveer een op drie gedetineerden binnen de gevange-
nissen drugs gebruikt, weegt zwaar op het klimaat binnen deze 
inrichtingen en ondermijnt er de veiligheid. We zijn ter zake 
onverbiddelijk: drugs horen niet thuis in een gevangenis en 
zowel het gebruik als de handel ervan moeten keihard aange-
pakt worden. Wij nemen geen genoegen met de creatie van zo-
genaamde drugvrije afdelingen binnen de gevangenissen. Elke 
gevangene moet regelmatig een urinetest en een celinspectie 
ondergaan. Positieve tests moeten gevolgd worden door de af-
name van gunstregimes en door de intrekking van penitentiair 
verlof, gekoppeld aan een doordacht ontwenningsbeleid.

Met het regelmatig inzetten van drugshonden in gevange-
nissen, een voorstel van het Vlaams Belang nota bene, is een 
schuchter begin gemaakt met de vereiste repressieve aanpak 
van het drugsprobleem in gevangenissen. Uit het antwoord 
op een vraag van kamerlid Bert Schoofs bleek dat er tussen 1 
januari en 31 augustus 2013 in de 35 gevangenissen in totaal 
53 controles met drughonden werden gehouden, terwijl het 
streefdoel is om in elke gevangenis maandelijks een controle te 
houden. Dit streefdoel is dus nog lang niet bereikt. 

Daarnaast blijft er nood aan gesofisticeerde scanners in elke 
gevangenis. Bovendien valt het te betreuren dat het Grond-
wettelijk Hof de verstrenging van de naaktfouilleringen van 
gedetineerden intussen reeds terug naar af heeft verwezen. 
Daarvoor moet dringend een oplossing gevonden worden, 
vermits naaktfouilleringen essentieel zijn voor een elemen-
tair drugsbeleid. Als druggebruik in de gevangenis wordt vast-
gesteld, zou dit automatisch moeten leiden tot bijkomende 
straftijd en het intrekken van gunsten, penitentiair verlof en 
recht op vervroegde vrijlating…

Gezien de zeer hoge kost van het gevangenisregime is het 
Vlaams Belang van oordeel dat van de gedetineerden en van 
de enkelbandgedetineerden een persoonlijke bijdrage mag ver-
wacht worden. Uiteraard mag deze niet ten koste gaan van de 
vergoeding van de slachtoffers. We stellen voor dat deze bij-
drage zou overeenkomen met de kostprijs van het enkelband-

Gevangeniskostuum
vroeger en nu
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Onze voorstellen:
• uitvoering van alle opgelegde gevangenisstraffen naar Nederlands voorbeeld

• geen verdere inperking van de voorhechtenis 

• uitbreiding van de capaciteit naar minstens 15.000 cellen, waarvan 2.500 cellen in Brussel

• behoud van de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst, Antwerpen en Dendermonde

• in afwachting: inzetten van detentieboten, huur extra capaciteit in Nederland en waar mogelijk verscheidene gedetineer-
den per cel

• terugzending van elke buitenlandse veroordeelde met een effectieve celstraf van meer dan zes maanden

• dwingende afspraken met herkomstlanden voor opname van buitenlandse veroordeelden, gekoppeld aan ontwikkelings-
hulp en uitvoering handelsakkoorden

• onmiddellijke opsluiting na straftijd van iedere illegale gedetineerde in terugkeercentrum, gevolgd door een snelle terug-
zending

• afname nationaliteit en verblijfsrecht van elke ‘nieuwe Belg’ die binnen de 10 jaar na nationaliteitsverwerving veroordeeld 
wordt tot een effectieve celstraf van een jaar of meer

• bijkomende behandelingsplaatsen voor geïnterneerden in gespecialiseerde instelling 

• grondige bijsturing van de basiswet gevangeniswezen: streng basisregime, met mogelijk stapsgewijze toekenning van 
bijkomende rechten in functie van vergoeding van slachtoffers, oprecht berouw en goed gedrag 

• keiharde aanpak van druggebruik binnen de gevangenis: regelmatige urinetests, celinspectie en naaktfouillering met 
afname van gunstregime en intrekking penitentiair verlof als sanctie 

• bijdrage in de onkosten door alle gedetineerden van 30 euro per dag

regime, wat neerkomt op ongeveer 30 euro per dag. De echte 
kostprijs van een gedetineerde in de gevangenis bedraagt ruim 
vier keer meer (130 euro per dag in 2013, exclusief kosten van 
gebouwen en pensioenlasten personeel).

Een privatisering van het gevangeniswezen is voor het Vlaams 
Belang niet aan de orde: het bewaken van gedetineerden be-
schouwen wij als een onvervreemdbare kerntaak van de over-
heid. Wel kunnen een aantal ondersteunende diensten zoals 
schoonmaak, wasserij en catering worden uitbesteed. Dit kan 
uitdraaien op een win-winsituatie voor iedereen, vermits gede-
tineerden voor dit werk aan een erg concurrentieel tarief kun-
nen ingeschakeld worden.

Omwille van het ondoordacht gevangenisbeleid kan het 
Vlaams Belang begrip tonen voor de acties en stakingen die 
door het gevangenispersoneel worden georganiseerd. Toch 
pleiten we voor een minimumdienstverlening, zoals dit in na-
genoeg elk ander Europees land bestaat. Het is immers verre 
van wenselijk dat politiemensen worden ingeschakeld om ge-
vangenen te bewaken. Wel eist het Vlaams Belang dat eerst de 
‘basiswet rechtspositie gedetineerden’ zodanig is aangepast dat 
de functie van het gevangenispersoneel ernstig geherwaardeerd 
wordt. 
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8. Jeugdcriminaliteit: samenleving beschermen en 
jonge criminelen eindelijk straffen 
Steeds jonger op verkeerde pad

De leefbaarheid van onze steden wordt zeer zwaar in het ge-
drang gebracht door de aanhoudende criminaliteit van jon-
geren en stadsbendes. Diefstal, zakkenrollerij en geweldscri-
minaliteit door jongeren blijven grote delen van onze steden 
geselen en dragen bij tot de stadsvlucht. 
 
Over het aandeel van de minderjarigen in de criminaliteit 
wordt niet op een systematische wijze bericht. Wanneer dit 
wel gebeurt, zijn de cijfers vaak selectief of is er een duidelijke 
achterliggende politieke bedoeling. Zo bracht Evelyne Huy-
tebroeck, de groene Franstalige minister van Jeugd, in januari 
2014 triomfantelijk naar buiten dat de jeugdcriminaliteit in 
Wallonië en Brussel tussen 2011 en 2012 met 20 procent ge-
daald zou zijn. Volgens de Ecolominister was dit te wijten aan 
de verhoging van de politiecapaciteit en extra plaatsen in de 
Franstalige gemeenschapsvoorzieningen. 

Dit fabeltje werd al in september 2013 doorprikt bij de voor-
stelling van de Antwerpse cijfers door de Antwerpse Procu-
reur-Generaal Liégeois, die een daling van 23 procent had 
vastgesteld. De kranten brachten toen naar buiten dat de op-
merkelijke daling te verklaren is door de invoering van de Sal-
duz-wetgeving in 2012. Die verplicht de aanwezigheid van een 
advocaat bij ieder eerste verhoor. Daardoor is de politie veel 
selectiever in haar aanhoudingsbeleid en wordt er veel minder 
vlug een proces-verbaal opgesteld. Zelfs de minister van Jus-
titie erkende in haar antwoord op een mondelinge vraag van 
kamerlid Bert Schoofs op 22 oktober 2013 dat “de invloed van 
de Salduz-verplichtingen een factor kan zijn die meespeelt.” 
De Salduz-wetgeving was dus ook om deze reden nefast. 

Opmerkelijk is dat de gevatte criminelen steeds jonger wor-
den. Zo bracht Filip Dewinter in december 2011 naar buiten 

dat volgens Antwerpse politiecijfers het aandeel van de boefjes 
tussen 12 en 14 jaar van 4 naar 6 procent was gestegen (van 
het totaal aantal feiten gepleegd door minderjarigen) en het 
aandeel van de 14 tot 16-jarigen was gestegen van 41 naar 
43 procent. Ook bleek dat minderjarigen vooral bij bepaalde 
misdrijven betrokken zijn. Bij de handtasroven bleek bijna de 
helft van de daders minderjarig en bij de diefstallen met ge-
weld ging het om 36 procent, bij woninginbraken 23 procent. 

Uit een iets oudere analyse van de Antwerpse politie bleek 
eveneens een daling van de leeftijd: tussen 2000 en 2007 daal-
de de gemiddelde leeftijd van de gevatte minderjarige dieven 
van 15 naar 14 jaar. Gewapende diefstallen werden in 2007 
dan weer voor bijna een derde gepleegd door 15- en 16-jari-
gen. Deze cijfers stroken met een studie van de Gentse cri-
minoloog Pauwels, die na diepgaand onderzoek bij minder-
jarigen in de stad Antwerpen (meer dan 3.000 deelnemers) 
constateerde dat van de ondervraagde deelnemers amper 53 
procent geen misdrijf had gepleegd in het afgelopen jaar. 
Een op drie leerlingen had het voorbije jaar iemand geslagen. 
Een zesde van deze groep had zelfs meer dan 10 keer iemand 
geslagen. Bij de allochtone jongens was 12,6 procent betrok-
ken bij geweld in groep, versus 4,2 procent bij de autochtone. 
Bij de winkeldieven was een derde al begonnen voor de leeftijd 
van 10 jaar. 

Ook in Gent werd een sterke toename vastgesteld van zeer 
jonge criminelen. Van de 331 minderjarigen die in 2012 be-
trapt waren op diefstal, slagen of verboden wapens waren er 60 
(bijna een op vijf dus) die 14 jaar waren of jonger. Sommigen 
waren amper 10 jaar. De verontrustende cijfers waren voor 
de Gentse burgemeester een aanleiding om te pleiten voor 
GAS-boetes vanaf 10 jaar. 
 
Uit cijfers van de federale gerechtelijke politie blijkt dat een 
op de drie internationaal opererende dievenbendes systema-
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tisch gebruik maakt van minderjarigen bij het inbreken in 
woningen. Soms zijn de jongeren maar 14 of zelfs 12 jaar oud. 
“Justitie kan tegen zulke jeugdige delinquenten maar weinig on-
dernemen. Net om die redenen schakelen de Oost-Europese inbre-
kersbendes die jongeren in. De ‘rondtrekkende dadergroepen’ zoals 
criminologen ze noemen, blijven daardoor vandaag nog te vaak 
buiten schot. Volgens Paul van Thielen, de chef van de federale 
gerechtelijke politie, zijn de rondtrekkers verantwoordelijk voor 
vier op de tien inbraken.” (De Standaard, 11 december 2009) 

Ook uit andere cijfers blijkt een toename van de jeugdcrimi-
naliteit. Volgens een rapport van het Kinderrechtencommis-
sariaat van eind 2011, gebaseerd op de bevraging van 2.000 
jongeren, komt drie kwart van de jongeren tussen 12 en 18 
jaar in aanraking met fysiek geweld op school. Vier op de 
tien spreken zelfs van zwaar fysiek geweld. In 2005 werden 
er in de scholen van de drie gewesten 2.026 feiten van zwaar 
fysiek geweld geregistreerd, in 2010 was dit al opgelopen tot 
2.707, zo bleek uit het antwoord van de minister van Bin-
nenlandse Zaken op een vraag van kamerlid Peter Logghe. In 
de eerste helft van 2011 spanden de Waalse scholen de kroon 

met 700 op 1.529 geweldsdelicten versus 603 in Vlaanderen. 
In 2012 waren er in de Waalse en Brusselse Franstalige scho-
len maar liefst 300 leerkrachten een tijd werkonbekwaam ten 
gevolge van geweld, een stijging met 30 procent tegenover vijf 
jaar voordien (239 leerkrachten in 2007). 

Uit een Masterproef van 2012, verschenen eind 2012 in 
Panopticon, blijkt dat een derde van de jongeren geconfron-
teerd wordt met geweld tijdens hun dagelijkse bus- of tram-
route. De meisjes zijn de grootste slachtoffers van diefstal, be-
dreigingen en pesterijen. De helft van hen geeft aan dat hun 
onveiligheidsgevoelens ‘hoog’ tot ‘zeer hoog’ zijn. Bij de jon-
gens gaat het om een kleine 40 procent.

Sommige criminologen en beleidsmakers ontkennen deze ten-
dens en grijpen naar cijfers die aantonen dat in 2013 de jeugd-
parketten 13 procent minder dossiers hebben behandeld dan 
in 2010. Maar daarbij houden ze geen rekening met het feit 
dat er nu meer GAS-boetes worden opgelegd en dat onder-
zoekers door de Salduz-wet veel voorzichtiger zijn geworden 
alvorens een dossier aan te vatten. Topmagistraten waarschu-

wen dan ook dat ‘voor conclusies als zou onze jeugd 
braver worden, het veel te vroeg is’ (De Standaard, 
28 maart 2014).

Allochtone stadsbendes

Zeer kenmerkend voor de jeugdcriminaliteit in de 
steden is het fenomeen van de stadsbendes. Zeker 
in Brussel neemt de problematiek nog steeds in 
omvang toe en hangt ze nauw samen met de enor-
me toestroom van Afrikaanse immigranten in de 
hoofdstad. Deze jeugdbendes zijn etnisch en geo-
grafisch afgebakend. De grote meerderheid is van 
Congolese origine. Uit het antwoord van minister 
Milquet op een interpellatie van senator Bart Laere-
mans in februari 2013 bleek dat het aantal bendes 
was opgelopen tot 31, met meer dan 560 gekende 
bendeleden. Alleen al voor in de periode 2006-2011 
werden 4.467 strafbare feiten aan dergelijke bendes 
toegeschreven (Knack, 16 januari 2013). De gemid-

Jeugdcriminaliteit in dalende lijn
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delde leeftijd van de opgepakte daders zou 18 jaar zijn, wat be-
tekent dat er heel wat minderjarigen in actief zijn. De jongste 
dader zou amper 11 jaar zijn. De misdrijven horen vooral tot 
de categorie diefstallen en afpersingen (31 procent), geweld 
(23 procent) en drugs (15 procent). 

Veel van de bendes staan 
gekend voor hun extre-
me gewelddadigheid. Tus-
sen 2005 en 2012 werden 
maar liefst 16 moorden aan 
deze bendes toegeschreven, 
waarvan 5 in 2012 alleen 
al. Vaak gaat het om interne 
of onderlinge afrekeningen. 
Maar daarom zijn de fei-
ten niet minder gruwelijk. 
De bendes worden gevolgd 
door de lokale Brusselse re-
cherche, met zo’n 25 men-
sen. Niettemin is het over-
duidelijk dat de overheid 
deze bendes in belangrijke 
mate hun gang laat gaan 
en veel van deze jeugdige 
criminelen ongemoeid laat 
of met fluwelen handschoe-
nen aanpakt.

Op 28 april 2010 was er over het fenomeen van de allochtone 
jeugdcriminaliteit in Brussel een zeer interessant gesprek op 
Terzake tussen interviewer Kathleen Cools en voorzitter Jan 
Schonkeren van de politievakbond VSOA. 
Cools: “Het is duidelijk niet alleen een juridisch en een poli-
tiek probleem meer. Onlangs waarschuwde onder meer Brice De 
Ruyver er nog voor: dit is een volledig verloren generatie jonge 
allochtonen.” 
Schonkeren: “Absoluut: ik ben het daar volledig mee eens. Ik hui-
ver als ik criminologen en sociologen bezig hoor dat je dit soort 
dingen multidisciplinair moet aanpakken. Met dit soort jongeren 
- en we spreken echt maar over een contingent van 400, 500 jon-

geren in de Brusselse regio - die moet je eigenlijk – ik weet dat dit 
niet sympathiek klinkt – die moet je gewoon van de straat afvegen. 
Je moet die toevoer tussen de heel jongeren en de georganiseerde 
criminaliteit de pas trachten af te snijden. Hier helpt lief bemoe-
deren absoluut niet meer. Dit zijn mensen die er een soort van 
sport van gemaakt hebben om politiemensen en andere hulpdien-

sten uit te dagen, in hinder-
lagen te lokken, gewoon voor 
de fun in mekaar te slagen. 
Hier helpt maar één aanpak 
en dat is de absoluut harde 
aanpak.”

Het fenomeen van de 
buitenlandse jeugdige cri-
minelen zorgt in Vlaande-
ren alvast voor radeloosheid 
bij de hulpverleners: “Er is 
een groep getraumatiseerde 
nieuwe migrantenjonge-
ren waar we totaal geen vat 
op hebben. Sommigen zijn 
eigenlijk total loss,” aldus 
jeugdpsychiater Sarah Van 
Grieken, die in De Morgen 
van 11 mei 2011 aan de 
alarmbel trok. ”Hun gewe-
ten is heel beperkt ontwik-
keld. Je kunt amper met hen 

werken aan hun gedrag. Omdat ze niets meer te verliezen hebben. 
Ze zijn al alles kwijt. Ze zagen familieleden voor hun ogen ver-
moord worden. Anderen groeiden in hun land van herkomst op in 
straatbendes. Ze komen uit Oost-Europese landen en voormalige 
oorlogsgebieden als Tsjetsjenië, ex-Joegoslavië maar evengoed uit 
Amerikaanse getto’s en zijn hier doorgaans alleen.” Van Grieken 
spreekt van een “tikkende tijdbom” en stelde: “Ik vrees dat die 
groep door de migratie alleen maar zal toenemen.” 

Maar ook de stedelijke jeugdrechters zelf trekken aan de alarm-
bel over de onhoudbare demografische situatie. In Antwerpen 
bijvoorbeeld hebben zij per magistraat gemiddeld 600 jonge-
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ren onder toezicht, wat een zodanig hoge werkdruk geeft dat 
de rechters zich te vaak moeten beperken tot brandjes blussen. 
“Een op de vijf kinderen in Antwerpen wordt vandaag in een 
kansarm gezin geboren. Daarbij komt de exponentiële groei van 
het aantal jongeren in onze stad. Alleen groeit de jeugdrechtbank 
niet mee,” aldus jeugdrechter Goedele Franssens in De Morgen 
van 15 april 2011. 

Uiterst lakse aanpak van Justitie

Ondanks de zware vormen van jeugdcriminaliteit waarmee de 
samenleving wordt geconfronteerd, moeten we vaststellen dat 
de beleidsmakers binnen Justitie er nog altijd niet in slagen 
om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zelfs bij ernstige 
misdrijven worden jonge criminelen vaak meteen na hun arres-
tatie weer losgelaten, al dan niet omwille van plaatsgebrek in 
de gesloten jeugdinstellingen. Gevolg is dat er in onze steden 
jonge recidivisten rondlopen die gekend staan voor 70 en meer 
misdrijven en die niettemin, wegens het enorme plaatsgebrek 
in de jeugdinstellingen, telkens opnieuw worden vrijgelaten. 
Dit moedigt hen natuurlijk aan om voort te gaan op het inge-
slagen pad. 

Zelfs bij vreselijk zware feiten met grote persaandacht treedt 
Justitie uiterst laks op. De zaak Simon Wijffels was daarvan een 
sprekend voorbeeld. In september 2007 werd de toen 14-jarige 
scholier door twee politieke vluchtelingen uit Oekraïne van 16 
en 15 jaar in de keel en de hals gestoken. De scholier moest 
dagenlang voor zijn leven vechten. Niet alleen konden beide 
jongeren na hun verblijf in een jeugdinstelling naar het buiten-
land vertrekken, bovendien werden ze bij verstek veroordeeld 
tot een … berisping. Nochtans waren ze schuldig bevonden 
aan poging tot moord. De rechter baseerde zich op het schul-
dinzicht en het verblijf van enkele maanden in een instelling. 

Zeer terecht schreef Gazet van Antwerpen hierover: “Het is een 
ronduit oerdomme maatregel. Wat voor effect moet dit hebben op 
jongeren die tot hetzelfde in staat zijn als de belagers van Simon 
Wijffels? Messteken die bijna fataal afliepen voor het slachtoffer? 
Pfff, een berisping, het zal dus allemaal wel niet zo erg zijn ze-
ker…” (Gazet van Antwerpen, 23 juni 2009). 

Deze uitspraak is geen uitzondering. In België bestaat er im-
mers nog altijd geen reëel sanctierecht voor minderjarigen. 
Jongeren worden door de volkomen achterhaalde jeugdbe-
schermingswet van 1965 niet gestraft, maar enkel beschermd. 
Totaal tegen elke realiteit in, worden minderjarigen er voorge-
steld als onverantwoordelijk. Men gaat zelfs uit van de fictie 
dat ze geen misdrijven kunnen plegen, maar hoogstens een “als 
misdrijf omschreven feit”. Dit zorgt voor de absurde situatie 
dat een 16-jarige wel voor de politierechter kan gestraft worden 
voor overdreven snelheid met zijn motorfiets, maar niet door 
de jeugdrechter voor het stelen van diezelfde motorfiets. 

In tegenstelling tot nagenoeg alle andere West-Europese landen 
kent ons jeugdrecht dus geen sancties, maar kunnen er enkel 
‘maatregelen’ getroffen worden om de minderjarige te bescher-
men of ‘ten laste te nemen’. Men kijkt hierbij enkel naar het 
belang en het inzicht van de dader en niet naar de zwaarte van 
de feiten. Er kunnen hierdoor geen straffen worden opgelegd 
die ontradend werken. Een tijdelijke plaatsing wordt ook niet 
beschouwd als een periode van afzondering, boete en inkeer, 
want er wordt meteen werk gemaakt van de reïntegratie in de 
samenleving. 

Het meest schrijnende voorbeeld hiervan was de behandeling 
van Mariusz O. Deze jonge Poolse zigeuner stak samen met 
Adam G. in april 2006 in het Brusselse Centraal Station de 
17-jarige Joe Van Holsbeeck neer, toen ze hem beroofden van 
een MP3-speler. De dood van de tiener beroerde het hele land 
en was de aanleiding voor een grote protestmars door Brussel 
tegen de onveiligheid, waaraan 80.000 mensen deelnamen. In 
de zomer van datzelfde jaar was er enorme verontwaardiging 
toen bleek dat Mariusz O. de gesloten jeugdinstelling van Kas-
teelbrakel mocht verlaten om in groep een voetbalmatch bij te 
wonen in het K. Boudewijnstadion. 

Pas toen werd voor velen duidelijk dat een sanctierecht voor 
minderjarigen in dit land gewoon niet bestaat. De arrogante 
reactie van de Franstalige jeugdbeschermingssector op de poli-
tieke protesten sprak boekdelen over de wereldvreemde sferen 
waarin deze mensen zich bevinden. De gesloten instelling van 
Kasteelbrakel wordt overigens helemaal niet als afschrikkend 
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ervaren. In 2011 ontstond er in Wallonië nog grote consterna-
tie toen een beruchte jonge gangster, Aubin B., deze instelling 
in een interview in La Dernière Heure bestempelde als ‘Club 
Med’. 

Bepaalde groepen maken overigens ongegeneerd misbruik van 
onze lakse wetgeving. Zo is het onmogelijk op te treden tegen 
jongeren onder de 12 jaar. Ze kunnen zelfs niet tijdelijk ge-
plaatst worden in een open instelling. Begin maart 2014 raak-
te het geval bekend van een zigeunerjongen van 11 jaar die 
al talloze keren werd opgepakt voor diefstal, maar iedere keer 
vrijuit mocht gaan wegens zijn leeftijd. Hij werd door oudere 
kompanen voortdurend ingezet en nam steeds bewust en trots 
alle schuld op zich. Dit soort kinderen wordt al van kleins af 
opgeleid om te stelen. Onze wetgeving is totaal niet berekend 
op dit soort situaties.

Het werd alleen maar erger

Het was uitermate hypocriet dat onmiddellijk na de moord 
op Joe Van Holsbeeck de aanpassingen van toenmalig Justi-
tieminister Onkelinx aan de lakse jeugdbeschermingswet van 
’65 werden voorgesteld als een nieuw en strenger jeugdsanctie-
recht. De aanpassingen leidden niet alleen tot een haast onlees-
bare draak van een wet, bovendien werd de aanpak nog lakser. 

Voor de jeugdrechter werd het nog moeilijker dan voorheen 
om jongeren tijdelijk in een open of gesloten instelling 
te plaatsen. Voordien hadden de jeugdrechters daartoe een 
ruime appreciatiemarge; sinds de wet-Onkelinx wordt iedere 
plaatsing aan strenge voorwaarden en een uitvoerige motive-
ringsplicht onderworpen. 

Jongeren (vanaf 12 jaar) kunnen in de regel pas geplaatst wor-
den in een open instelling wanneer ze feiten hebben gepleegd 
die in het volwassen strafrecht gestraft worden met minstens 
drie jaar cel of bij slagen en verwondingen. Diefstallen vallen 
hier bijvoorbeeld niet onder. 

In een gesloten instelling van de gemeenschappen kan men 
pas terecht vanaf 14 jaar en dit enkel wanneer men feiten heeft 

gepleegd die strafbaar zijn met minstens vijf jaar celstraf of 
bij slagen en verwondingen met voorbedachten rade. Jonge-
ren tussen 12 en 14 kunnen hier enkel bij grote uitzondering 
terecht, met name als ze een aanslag gepleegd hebben op het 
leven of de gezondheid van een persoon. 

Ook de Everbergwet werd in slechte zin aangepast. Vroeger 
kon men in deze federale instelling terecht voor feiten die 
(voor volwassenen) strafbaar zijn met één jaar celstraf. Sinds 
de wet van 2006 is dit slechts mogelijk voor feiten waarop 
minstens vijf jaar celstraf staat. Bovendien zijn de rechters 
aan handen en voeten gebonden: ze moeten eerst allerlei alter-
natieven proberen en zich omstandig verantwoorden. 

Tegelijk verzwakte ook de armslag van het Openbaar Mi-
nisterie. Vóór de wet van 2007 kon het jeugdparket onmid-
dellijk maatregelen opleggen, zodat zogeheten ‘kleine crimi-
naliteit’ vrij snel bestraft kon worden, bijvoorbeeld met een 
werkstraf. Nu kan enkel een jeugdrechter daartoe beslissen. 
Maar omdat er in de stedelijke arrondissementen te weinig 
jeugdrechters zijn, geraken alleen de zwaarste dossiers bij hen 
en is de straffeloosheid ten aanzien van ‘kleinere’ vergrijpen 
sterk toegenomen. Getuige daarvan ook de onthutsende cij-
fers uit de politiezone Ukkel-Bosvoorde-Oudergem uit 2009, 
waaruit bleek dat van de 23 minderjarigen die diefstal met 
geweld of bedreigingen pleegden, er slechts één werd aange-
houden; bij diefstallen in woningen of auto’s werden slechts 
3 van de 47 minderjarigen aangehouden. Al de anderen wer-
den meteen door het parket vrijgelaten. Dit is een houding die 
symptomatisch is voor het Brussels parket.

Met de wet van 2006 werd ook de procedure tot uithanden-
geving zwaarder (dit is de mogelijkheid om minderjarige 
delinquenten vanaf 16 jaar door te verwijzen naar de volwas-
senenrechter). Door deze verzwaring van de procedure lopen 
nog minder jonge misdadigers het ‘risico’ dat op hen het ge-
wone strafrecht wordt toegepast. Vooraleer men kan uit han-
den gegeven worden, moet men in de regel eerst het voorwerp 
geweest zijn van een beschermingsmaatregel. Bovendien werd 
bepaald dat deze jonge, uit handen gegeven criminelen niet 
meer in een gewone gevangenis terechtkomen, maar enkel in 
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een speciale instelling voor jonge volwassenen, waar een veel 
lichter regime geldt. Ook kan een minderjarige in geen geval 
worden veroordeeld tot een levenslange opsluiting, zelfs al zou 
hij een gruwelijke, meervoudige moord of een terroristische 
aanslag gepleegd hebben. 

Er werd tenslotte geen enkele garantie ingevoerd dat jeug-
dige criminelen, zelfs al plegen ze ernstige feiten of gaat het 
om onverbeterlijke veelplegers, voldoende lang kunnen wor-
den afgezonderd van de samenleving zodat op een ernstige 
wijze kan worden gewerkt aan de heropvoeding. De beslis-
singen dienen namelijk altijd te gebeuren in functie van de 
beschikbare capaciteit en dus veel minder in functie van de 
maatschappelijk risico of de recidive. Ook dit is weer een groot 
onderscheid met het gewoon strafrecht. 

De weerzin voor de bestraffing van criminele jongeren wordt 
nog altijd met een onbegrijpelijk fanatisme ingelepeld aan de 
universiteit. Getuige daarvan het interview in De Morgen met 
VUB-criminologe Jenneke Christiaens die letterlijk stelde: “Ik 
zeg altijd tegen mijn studenten dat straffen overrated zijn. Ze los-
sen vaak niets op. Integendeel, ze kunnen de zaak verergeren.” 
(De Morgen, 26 januari 2013)

Dit soort wereldvreemde criminologen (haar collega Lode 
Walgrave van de KULeuven is in hetzelfde bedje ziek) hebben 
met hun linkse indoctrinatiepolitiek in heel grote mate bijge-
dragen tot de straffeloosheid en bijgevolg tot de onbeheersba-
re onveiligheidssituatie in onze steden, waar de jeugdbendes 
haast ongemoeid hun gang kunnen gaan en het ene drama na 
het andere veroorzaken. 

Nederland toont de weg

De lakse aanpak van bij ons staat in schril contract met de 
realistische en veel kordatere aanpak van jeugdcriminaliteit 
in Nederland. Daar is het wel perfect mogelijk om jongeren 
onder de 16 jaar een celstraf te geven met een concrete duur. 
Jongeren onder de zestien kunnen daar tot 12 maanden cel-
straf krijgen; tussen 16 en 18 kan men gaan tot 24 maanden. 
Bovendien kunnen jongeren bij een ontwikkelingsstoornis 

of een psychische aandoening en bij ernstige misdrijven een 
plaatsingsmaatregel tot 7 jaar opgelegd krijgen. Gemiddeld 
duren deze maatregelen 3,5 jaar. 

In Nederland heeft men trouwens naast een circuit van ge-
sloten jeugdopvang ook een netwerk van echte jeugddeten-
tiecentra waar deze straffen kunnen worden uitgezeten. Mo-
menteel zijn er zo’n 683 plaatsen. Zo’n 46 procent van deze 
plaatsen worden ingenomen door jongeren onder voorlopige 
hechtenis, 45 procent betreft jongeren met een langdurige 
plaatsingsmaatregel en 8 procent kreeg een gewone detentie 
opgelegd. Een verblijf in zo’n jeugdgevangenis wordt vaak na-
dien nog gevolgd door een verblijf in een gesloten instelling. 
Precies door deze kordate aanpak is de jeugdcriminaliteit de 
voorbije jaren fors gedaald in Nederland, waardoor men in-
stellingen kon sluiten. Waarmee bewezen is dat van duidelijke 
celstraffen een ontradend en dus preventief effect uitgaat. 

Het verschil in aanpak tussen de lakse Belgische methode en 
de kordate Nederlandse kwam op een zeer pijnlijke manier 
uit de verf nadat een bende van acht Vlaamse en Nederland-
se jongeren na een nachtje stappen in Eindhoven in januari 
2013 een toevallige passant zwaar molesteerden. Vrijgegeven 
camerabeelden lieten zien hoe de ‘hoofdschopper’ onophou-
delijk en hard bleef schoppen tegen het hoofd van het liggende 
en weerloze slachtoffer. De beelden vonden snel hun weg via 
internet en media, waardoor de daders alsnog aangehouden 
konden worden. 

De aanpak van het Nederlandse gerecht was kordaat. Drie Ne-
derlandse mededaders, die slechts een beperkte verantwoorde-
lijkheid droegen, werden onmiddellijk opgesloten op verden-
king van poging tot doodslag’. De vijf Vlamingen daarentegen, 
waaronder de ‘hoofdschopper’, werden na een kort gesprek 
met de onderzoeksrechter meteen weer op vrije voeten gesteld. 
Deze lakse aanpak van het Turnhoutse gerecht leidde tot grote 
consternatie en zeer begrijpelijke woede bij de Nederlandse 
politiediensten. Uiteindelijk werden de Vlaamse jongeren, on-
danks hun verzet, toch aan Nederland uitgeleverd, waar ze een 
effectieve celstraf kregen en deze ook moesten ondergaan. Bij 
ons is een celstraf van een bepaalde duur niet eens mogelijk. 
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Een stevige aanpak naar Nederlands model wordt bij ons al 
jaar en dag tegengehouden door de Franstaligen en met name 
de Parti Socialiste, die zich hardnekkig blijft verzetten tegen 
de invoering van een echt jeugdsanctierecht. Nochtans zijn de 
Vlaamse jeugdrechters al lang vragende partij voor de invoe-
ring van een sanctiestelsel. Bij de mislukte hervorming van 
2006 klaagde de Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten 
openlijk aan dat de regering met haar wetsontwerp “krampach-
tig bleef vasthouden aan het jeugdbeschermingsmodel,” maar zij 
kregen geen gehoor. 

Naar een Vlaams jeugdstrafrecht

Het is duidelijk dat er zich onder minderjarigen ernstig ge-
boefte bevindt en dat er zware criminele jongerenbendes be-
staan die een samenleving echt kunnen terroriseren. Ook moet 
worden vastgesteld dat heel wat jongeren veelvuldig criminele 
feiten plegen en blijven recidiveren, ook na een confrontatie 
met politie of jeugdrechtbank. Voor deze en andere jongeren 
die al dan niet in bendeverband het criminele pad blijven vol-
gen, dient er volgens het Vlaams Belang een voldoende uit-
gewerkt en afschrikwekkend jeugdstrafrecht te worden in-
gevoerd, naar het voorbeeld van de buurlanden. Essentieel 
is een billijke en vooral zeer snelle rechtsprocedure; snelrecht 
dient zo veel mogelijk de regel te zijn. 

Daarbij dient de nadruk niet langer te liggen op de bescher-
ming van de minderjarige, maar wel op diens daden en indi-
viduele verantwoordelijkheid. Een samenleving van vrije men-
sen veronderstelt mensen met verantwoordelijkheidszin. Dat 
gevoel voor verantwoordelijkheid wordt volledig weggenomen 
wanneer de samenleving al te laks en zachtmoedig reageert op 
minderjarigen die criminele feiten plegen. 

Wij zeggen geenszins dat de gevangenisstraf altijd de beste straf 
is voor een minderjarige, maar het kan niet langer dat jonge-
ren met alle ordehandhavers en gezagsdragers (politieambte-
naren, parketmagistraten, jeugdrechters) in onze samenleving 
kunnen blijven lachen omdat die over onvoldoende wettelijke 
middelen beschikken om, wanneer nodig, streng en dus be-
straffend op te treden. 

Bij de jongste staatshervorming in het najaar van 2013 werd 
aan de gemeenschappen extra bevoegdheden inzake jeugd-
recht toegekend. Zo mogen zij binnenkort zelf de maatregelen 
opgeven ten aanzien van minderjarigen die ‘een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd.’ Ook al blijft het federaal 
niveau nog steeds een zeer stevige vinger in de pap houden 
(onder meer wat de procedure voor de jeugdrechter betreft), 
toch moet Vlaanderen onmiddellijk van de gelegenheid ge-
bruik maken om meteen voor een stevige ommekeer te zor-
gen. 

Concreet moet de jeugdrechter de mogelijkheid krijgen om 
naast werkstraffen, huisarrest en tijdelijke plaatsingen ook 
(langdurige) effectieve celstraffen op te leggen aan kinderen 
vanaf 12 jaar. Uitzonderlijk moet dit zelfs mogelijk zijn voor 
kinderen die jonger zijn dan 12. Bij bendecriminaliteit moe-
ten collectieve straffen mogelijk zijn. Bij de bestraffing dient 
steeds rekening gehouden te worden met de zwaarte van de 
feiten en het recidivekarakter. De Everbergwet moet worden 
aangepast, zodat deze instelling, net zoals de Waalse tegenhan-
ger van Saint-Hubert kan omgevormd naar een volwaardige 
jeugdgevangenis, waar jongeren veel langer kunnen worden 
vastgehouden dan de huidige 65 dagen. 

Via deze weg kunnen zwaar criminele jongeren of onver-
beterlijke recidivisten voor lange tijd uit de samenleving 
worden gebannen, zodat ze ernstig kunnen nadenken over 
hun wangedrag en intussen geen gevaar meer betekenen voor 
de maatschappij. Ook eisen we dat extreme gewelddaden, wa-
penfeiten, drugshandel en seksuele misdrijven altijd geduren-
de een voldoende ruime periode op het strafregister vermeld 
worden, zodat magistraten er ook na de meerderjarigheid ken-
nis van kunnen nemen. 

Anderzijds zijn wij wel van oordeel dat de jeugdrechter de jon-
gere bij een aantal vergrijpen de mogelijkheid moet kunnen 
geven zijn straf in te korten of te voorkomen via de deelname 
aan speciale tuchtstages of heropvoedingskampen, naar Ne-
derlands model. Een vorm van militaire dril kan voor nogal 
wat jongeren een gepast middel zijn om het leven weer op de 
rails te krijgen. 
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Daarnaast willen wij een forse uitbreiding van het aan-
tal jeugdmagistraten, zodat er meer strafzaken voor de 
jeugdrechtbank kunnen komen. Ook willen we een aanzien-
lijke versterking van de jeugdparketten, zodat deze in staat 
gesteld worden om op alle jeugdmisdrijven te reageren en een 
kordaat lik-op-stuk-beleid te voeren. Met strafbemiddeling 
bij een eerste of een klein vergrijp en systematische vervolging 
bij zwaardere feiten of recidive. Ook ouders willen we meer 
responsabiliseren. Zij moeten actief betrokken worden bij een 
anti-spijbelbeleid en bij de naleving van opgelegde maatrege-
len zoals huisarrest. Intrekking van het kindergeld moet hier-
bij gebruikt worden als stok achter de deur.

Tenslotte wil het Vlaams Belang 
ook ruimere mogelijkheden 
voor de rechters of de jury bij 
uithandengeving. Bij uitzon-
derlijk zware misdaden of bij 
daden van terrorisme moet het 
opnieuw mogelijk zijn om 16- 
of 17-jarige daders tot levens-
lang te veroordelen, zelfs bij een 
eerste misdrijf. In uitzonderlijke 
gevallen moet men uit handen 
gegeven jongeren kunnen on-
derbrengen in een gewone ge-
vangenis. 

Het Vlaams Belang is geen 
voorstander van de ruimere be-
voegdheden voor de Franse Ge-
meenschap en de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie 
(GGC) in Brussel inzake Jeugd-
bescherming. Door haar extreem lakse aanpak en haar weige-
ring om in voldoende opvangplaatsen te voorzien, draagt de 
Franse Gemeenschap een uitermate grote verantwoordelijk-
heid voor de toestand van wetteloosheid en straffeloosheid in 
vele Brusselse wijken. Het is de uitdrukkelijke betrachting van 
de Franse Gemeenschap om het beleid van de GGC zoveel 
mogelijk op Waalse leest te schoeien, zodat Vlaanderen op dit 

terrein nauwelijks zijn stempel zal kunnen drukken in Brussel. 
Zolang België bestaat, willen wij het veiligheidsbeleid in 
Brussel-19 onder federale controle houden en dus zo veel 
mogelijk weghalen bij de Franse Gemeenschap. 

Meer plaatsen in gesloten instellingen 
en jeugdgevangenissen

Een beter strafbeleid vereist in ieder geval een toename van 
het aantal plaatsen in gesloten instellingen. De voorbije jaren 
was er slechts een beperkte toename van het aantal plaatsen 

in gemeenschapsinstellingen in 
Vlaanderen van 222 in 2009 
naar 248 in 2014 (112 geslo-
ten en 136 open plaatsen). In 
Wallonië was er een stijging van 
203 plaatsen in 2009 naar 227 
(83 gesloten en 144 open) in 
2014. In Brussel is er geen en-
kele opvangplaats en de plannen 
daartoe werden in 2013 door de 
Franse Gemeenschap geschrapt.

In de federale instelling van 
Everberg werd het aantal Ne-
derlandstalige plaatsen verruimd 
van 24 naar 40. Daarnaast werd 
de gevangenis van Tongeren 
deels omgevormd naar een in-
stelling voor uit handen gegeven 
jongeren (20). De Franstalige 
afdeling van Everberg verhuisde 
naar Saint-Hubert (37 plaatsen 

voor jeugddelinquenten, 13 voor uit handen gegeven jonge-
ren). Maar deze 110 plaatsen vormen nog maar een fractie 
(amper één derde!) van hetgeen in 2008 was aangekondigd. 

Toen was er immers een ondertekend akkoord tussen de fe-
derale overheid en de gemeenschappen waarin tegen uiterlijk 
2012 280 nieuwe plaatsen in de federale jeugdinstellingen 
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werden beloofd, bovenop de toen al bestaande 50 plaatsen 
van Everberg. De instelling van Everberg zou uitbreiden naar 
126 plaatsen voor Nederlandstaligen (+ 76). Naast Tonge-
ren (34) en Saint-Hubert (50) zouden er ook nog eens 120 
plaatsen voor Franstalige en Duitstalig jongeren komen in het 
Waalse Achêne. Dit plan werd inmiddels onder druk van de 
Franse Gemeenschap (met jeugdminister Huytebroeck) ge-
schrapt. Van de aangekondigde uitbreiding van Everberg naar 
124 plaatsen hoort men vandaag niets meer. En ook de plan-
nen van de stad Mechelen voor een eigen gesloten jeugdinstel-
ling blijven tot op heden dode letter. 

Het Vlaams Belang wil in de eerste plaats een grote geslo-
ten jeugdinstelling van 150 plaatsen in Brussel. Vermits 
de Franse Gemeenschap zeer bewust nalaat haar verantwoor-
delijkheid te nemen in Brussel (er is momenteel geen enkele 
opvangplaats!) moet het federale niveau deze noodzakelijke 
projecten naar zich toetrekken. Er was trouwens een jeugdge-
vangenis gepland in het nieuwe complex van Haren, maar ook 
dit project werd geschrapt. In deze instellingen kan gezorgd 
worden voor een gedifferentieerde aanpak, met lichtere en 
zwaardere regimes. De twee gemeenschappen dienen betrok-
ken te worden bij de programma’s van onderwijs en opleiding. 

In Vlaanderen wil het Vlaams Belang de instelling van Ever-
berg, die overgeheveld wordt naar Vlaanderen, omvormen 
tot een jeugdgevangenis van 150 plaatsen naar Nederlands 

model. Zwaar delinquente jongeren vanaf 12 jaar moeten er 
in voorlopige hechtenis geplaatst kunnen worden en straffen 
moeten er onder een relatief streng regime kunnen worden 
uitgezeten. De gevangenis van Tongeren kan verder gebruikt 
worden voor minderjarigen die uit handen zijn gegeven en 
voor meerderjarigen die nog een deel van hun straf als min-
derjarigen moeten uitzitten.

Daarnaast willen we dat het aantal plaatsen in gewone half-
open en gesloten gemeenschapsinstellingen in Vlaande-
ren zou worden opgetrokken van 248 naar minstens 400. 
Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om jongeren voor 
een langere termijn te begeleiden dan vandaag. Ook kinderen 
onder de 12 jaar moeten daarin langdurig geplaatst kunnen 
worden, wanneer blijkt dat er een ernstig recidiveprobleem is 
of wanneer dit nodig is voor hun veiligheid of deze van de 
samenleving. Al te vaak moeten we immers vaststellen dat 
kinderen onder de 12 en zelfs onder de 10 jaar door bendes 
misbruikt worden voor het plegen van criminele feiten zoals 
inbraken, precies omdat kinderen van deze leeftijd altijd weer 
vrijuit mogen gaan. 

Wel pleit het Vlaams Belang voor een gedifferentieerd plaat-
singsbeleid, zodat jongeren met karakteriële, psychische of 
drugproblemen niet langer geplaatst zouden worden bij jon-
geren die ernstige criminele feiten hebben gepleegd.
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Onze voorstellen:
• afstappen van het achterhaalde Belgische beschermingsmodel naar een model dat beroep doet op de eigen verantwoor-

delijkheid van jonge mensen 

• invoering van een hedendaags jeugdstrafrecht naar het voorbeeld van de buurlanden, waarbij daadwerkelijke opsluiting 
gedurende een bepaalde termijn in een jeugdgevangenis mogelijk wordt voor jongeren vanaf 12 jaar 

• inkorting van straffen mogelijk via deelname aan tuchtstages of heropvoedingskampen 

• wanneer zij een gevaar zijn voor zichzelf of de samenleving moeten ook jongeren onder de 12 gestraft en in een gesloten 
instelling geplaatst kunnen worden 

• invoering van collectieve straffen bij bende-gerelateerd geweld 

• invoering van een strafregister voor jongeren, waarbij extreme gewelddaden, wapenfeiten, drugshandel en seksuele mis-
drijven ook gedurende een ruime periode na de minderjarigheid op het strafregister vermeld blijven 

• forse uitbreiding van het aantal jeugdmagistraten en aanzienlijke versterking van de jeugdparketten, zodat met een 
kordaat lik-op-stuk-beleid op alle jeugdmisdrijven kan gereageerd worden 

• systematisch intrekking kinderbijslag als sanctie voor de ouders bij hardnekkig spijbelen of niet-naleven huisarrest 

• veiligheidsbeleid in Brussel moet zoveel mogelijk weggehaald worden bij de Franse Gemeenschap; Brussel onder federale 
voogdij 

• een gesloten federale jeugdinstelling van 150 bedden én een federale jeugdgevangenis van 150 plaatsen in Brussel 

• uitbreiding en omvorming van Everberg naar een volwaardige Vlaamse jeugdgevangenis van 150 plaatsen 

• snel optrekken van het aantal plaatsen voor delinquente jongeren in de Vlaamse halfopen en gesloten gemeenschapsin-
stellingen van 248 naar 400



68

9. Drugs: vergif voor mens en samenleving
Een jointje kan toch geen kwaad?

Het Vlaams Belang heeft zich altijd afgezet tegen de vergoelij-
kende praatjes over zogeheten ‘softdrugs’, die nauwelijks scha-
delijker zouden zijn dan de klassieke, sociaal aanvaarde drugs 
als alcohol en tabak. Uiteraard hebben we oog voor de maat-
schappijverstorende en vaak verslavende gevolgen van overma-
tig drank- en tabakgebruik, toch is het gebruik van cannabis 
van een heel andere orde. 

Zeer terecht stelde de Dendermondse strafrechter Freddy Troch 
in een opmerkelijk vonnis van 2 januari 2007 dat de canna-
bis die vandaag wordt gebruikt veel sterker en gevaarlijker is 
dan de jointjes van de jaren ’60. En hij vervolgde: “Cannabis 
wordt ten onrechte als weinig 
schadelijk beschouwd, maar 
voor de zwaar cocaïne- en her-
oïneverslaafden die hier voor 
de rechter verschijnen, is het 
bijna altijd begonnen met die 
zogezegd onschuldige joint.” 
Het gebruik van cannabis is 
inderdaad in vele gevallen 
de stapsteen naar zwaardere 
drugs en dat is voor ons al 
een eerste reden om een lega-
lisering te verwerpen.

Maar laten we vooral het 
gezondheidsaspect niet ver-
geten. De term ‘soft drugs’ 
is zwaar misleidend. Zo 
verklaarde de Antwerpse 
strafrechter Ilse De Ridder: 
“Cannabis verkopen is niet 
minder ernstig dan harddrugs 
verhandelen. Zeker omwil-
le van het hoge gehalte THC 

(tetrahydrocannabinol, het verslavend bestanddeel van cannabis). 
Daarom verleen ik niemand de gunst van een werkstraf en krijgt 
iedereen, naargelang zijn functie in de bende, een effectieve straf.” 
(Gazet van Antwerpen, 26 september 2010)

Antwerps parketmagistraat Paul Van Tigchelt zit op deze golf-
lengte: “Wat cannabis betreft, kunnen we nauwelijks nog spre-
ken van softdrugs. Daar is iedereen het over eens: justitie, politie, 
maar ook wetenschappers. Dat heeft te maken met het hoge aan-
deel THC in de drugs en juist dat bestanddeel zorgt ervoor dat 
je verslaafd geraakt. Dat het actief bestanddeeld, THC, sterker is 
geworden, is typisch voor de cannabis die bij ons en in Nederland 
wordt geteeld.” (Gazet van Antwerpen, 26/9/2010)

Een en ander wordt beves-
tigd door toxicoloog Jan Ty-
tgat: “Cannabis zit vandaag 
vol schadelijke rommel en is 
té sterk geworden. Oorspron-
kelijk zat er in cannabis maar 
een paar procenten THC. 
Vandaag is dat soms al 15 tot 
16 procent, met alle risico’s 
voor de gezondheid: psychoses, 
paranoïde gedachten en der-
gelijke.” (De Standaard, 19 
november 2013) 

Tytgat trekt hieruit evenwel 
compleet verkeerde conclu-
sies: cannabis zou volgens 
hem dan maar beter onder 
de supervisie van de over-
heid geteeld en verhandeld 
worden. Met zulke legalise-
ring zou het probleem alleen 
maar groter worden. Want 
de criminele bendes zouden 

Onkelinx pleit voor kwaliteitslabel voor drugs
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daarmee niet van het terrein verdwijnen. De Nederlandse 
minister van Justitie Opstelten verklaarde daarover op 18 de-
cember 2013 dat het gros van de hennep die in Nederland 
en Vlaanderen geteeld wordt, bestemd is voor de export, zo-
dat een ‘verstaatsing’ van de eigen markt weinig verschil zou 
maken. De bendes zouden zich voor de binnenlandse markt 
toeleggen op sterkere teelten of andere vormen van drugs. 

Bovendien zouden hoe dan ook veel meer mensen aangezet 
worden om cannabis te gebruiken, gezien de drug toch het 
keurmerk heeft van de overheid. De sociale aanvaarding zou 
drastisch toenemen. Op die manier zou de overheid recht-
streeks aanzetten tot druggebruik én er bovendien financieel 
baat bij hebben, wat volstrekt immoreel en onethisch zou zijn. 
Het Vlaams Belang blijft dan ook fel gekant tegen de verdere 
legalisering van cannabis. 

Professor en criminoloog Brice De Ruyver zit eveneens op 
dezelfde golflengte en haalde zijn inspiratie bij de legalisering 
in Colorado: “Het aanbod wordt groter, de prijs gaat dalen, de 
vraag zal stijgen. Is dat de bedoeling? De illegale markt verschuift 
trouwens naar de groep die buiten het gereguleerd distributiesy-
steem valt, de minderjarigen. Dus ja, ik sta negatief tegenover 
legalisering.” (De Zondag, 2 februari 2014)

An Van Duyse, medisch directeur bij het drugspreventiecen-
trum De Sleutel en psychiater is op haar beurt zeer duidelijk: 
“Als je cannabis legaliseert, haal je alle kracht van de preventie-
campagne onderuit. Veel opvoeders zullen dan met de rug tegen 
de muur staan en het nog moeilijker hebben om jongeren ervan 
te overtuigen dat het niet kan. Het ontradend effect zal verder 
afbrokkelen. Ik denk dat je als maatschappij in de discussie het 
best de keuze maakt om de niet-gebruiker voorrang te geven en 
het belang van preventie laat primeren.” Van Duyse voegt eraan 
toe: “Zeventig procent van de experimenteerders gebruikt canna-
bis voor het eerst voor hun 18 jaar. De grootste groep gebruikers 
zijn dus jongeren en bij hen zijn de gezondheidsrisico’s nog een 
stuk ernstiger. Die risico’s, zeker bij ernstig gebruik, zijn niet min: 
depressie, psychose, een verstoorde ontwikkeling van de hersenen, 
maatschappelijke achterstelling…” (De Morgen, 24 februari 
2014)

Eenzelfde geluid horen we bij professor en psychiater Ruud 
van Winkel van de KUL, dé autoriteit inzake cannabis in 
Knack van 5 maart 2014: “Het verhoogt het risico van psycho-
sen en schizofrenie, en ook de verslaving eraan wordt onderschat. 
Cannabis is op dit moment een van de meest verslavende midde-
len waar jongeren mee in contact komen.”

Uit recente cijfers die kamerlid Peter Logghe opvroeg bij de 
minister van Volksgezondheid bleek dat in 2011 niet minder 
dan 77.000 mensen op een jaar tijd aan de alarmbel had-
den getrokken om te worden opgenomen. Dat is bijna de 
volledige bevolking van een stad zoals Mechelen. Het kan niet 
de bedoeling zijn dat deze aantallen nog verder groeien, wel 
integendeel. 

Helaas beschikken we niet over gedetailleerde cijfers inzake het 
aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van druggebruik. De 
band met druggebruik is overigens voor de vaststeller van een 
overlijden niet altijd duidelijk. Wel antwoordde de minister 
van Volksgezondheid op een vraag van kamerlid Peter Logghe 
in december 2013 dat er in 2009 en 2010 respectievelijk 92 
en 118 personen in algemene en psychiatrische ziekenhuizen 
overleden zijn met druggebruik als hoofddiagnose. Uit een 
antwoord van de minister aan kamerlid Logghe van maart 
2014 blijkt dat het totaal aantal druggerelateerde overlijdens 
was gestegen van 70 in 2004 naar 132 in 2009. Vanaf 2010 
zijn er blijkbaar geen cijfers meer voorhanden, wat toch wijst 
op het gebrek aan ernst waarmee deze problematiek wordt op-
gevolgd. 

Onrustwekkend is ook de instroom van drugsdelicten bij de 
jeugdparketten. In 2013 ging het om 6.601 drugdossiers waar-
bij minderjarigen waren betrokken, een stijging van twaalf 
procent ten opzichte van 2012. 
 

Gedoogbeleid

De sp.a maakte op zijn congres van 22 februari 2014 onder 
impuls van haar jongerenbeweging een forse zwenking naar 
links door zich onvoorwaardelijk achter de legalisering van 
cannabis te scharen. Ook de Groenen zitten op deze lijn en 
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zelfs de VLD-jongeren zijn gezwicht voor de cannabislobby. 
Grote waakzaamheid is absoluut geboden, want in het verle-
den werden er onder CD&V-minister Vandeurzen en onder 
paars-groen reeds belangrijke stappen gezet naar een gedoog-
beleid voor cannabis. 

De drugwet die in 2003 onder Verhofstadt I tot stand kwam, 
regelde slechts op wettelijke wijze het voordien reeds inge-
voerde gedoogbeleid van de regering-Dehaene. In theorie 
bleef cannabis een illegaal product. Aan cannabisbezit en/of 
-gebruik kan altijd een straf vasthangen, zowel voor minderja-
rigen als voor meerderjarigen, luidde de officiële versie. Maar 
in de praktijk kwam de paarse wet er op neer dat het gebruik 
van cannabis wordt ‘gedecriminaliseerd’. Het bezit en gebruik 
van cannabis werd onder een aantal omstandigheden toegela-
ten, waardoor naar de buitenwereld - en in het bijzonder naar 
minderjarigen – het signaal werd gegeven dat cannabis door 
de overheid wordt getolereerd. Door deze wetswijziging is het 
gebruik van cannabis toegenomen. 

Dat bleek onder meer uit het Belgian Monitoring Center for 
Drugs and Drug Addiction (BMCDDA) van het Wetenschap-
pelijk Instituut Volksgezondheid. Op basis van de laatste en-
quête tot en met 2008 werd een duidelijke stijging waarge-
nomen van het percentage van de bevolking dat zelf aangeeft 
ooit cannabis te hebben gebruikt. In 2001 ging het om 10,7 
procent van de bevolking, in 2004 was dit al 13,0 procent en 
in 2008 14,3 procent. (Volgens het Europees Waarnemingscen-
trum voor Drugs en Drugverslaving blijft het cannabisgebruik 
bij de Belgische bevolking (15-64 jaar) stijgen.)

Volgens een studie van het Onderzoeks- en Informatiecentrum 
van de Verbruikersorganisaties (geciteerd in Het Nieuwsblad 
van 21.11.2008) gebeurt het eerste contact met cannabis niet 
zelden reeds op 13-jarige leeftijd. De gemiddelde startleeftijd 
bedroeg toen 14 jaar, maar er waren dus heel wat jongeren die 
al op 13 jaar voor het eerst van een joint hadden geproefd. 
Uit dat rapport bleek ook dat het aantal jongeren dat al met 
cannabis had geëxperimenteerd, sterk was toegenomen na de 
wetswijziging. 

Uit het Belgisch Jaarrapport over de drugproblematiek van 2012 
blijkt dat maar liefst 39,4 procent van de Vlaamse en 44,3 
procent van de Franstalige schoolgaande jeugd rapporteer-
de ooit cannabis te hebben gebruikt (gegevens 2010). 43 
procent van de hogeschoolstudenten van Gent en Antwerpen 
zegde ooit cannabis gebruikt te hebben. 

Cannabis is de populairste illegale drug in het uitgaansleven. 
Onderzoek uit 2009 over het Vlaamse uitgaansleven toont aan 
dat 41 procent van de bevraagde uitgaanders tijdens het laatste 
jaar cannabis had gebruikt. 7 procent deed het dagelijks. 10 
procent gebruikte het voorbije jaar XTC, 13 procent cocaïne 
en 7 procent speed. Op 13 maart 2014 werden door De Mor-
gen de resultaten naar buiten gebracht van de Global Drug 
Survey, waaraan wereldwijd bijna 80.000 mensen deelnamen, 
onder wie 2.670 Belgen. Maar liefst twee op de drie Belgische 
deelnemers (allemaal mensen uit het uitgaansmilieu) hadden 
het voorbije jaar minstens één illegale drug gebruikt. Van de 
respondenten had 43 procent cannabis gebruikt, 26 procent 
MDMA (de werkzame stof van XTC), 21 procent cocaïne en 
9 procent amfetamines. 

Volgens de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen 
(VAD) komt 79 procent van de 17 à 18-jarigen wel eens op 
plaatsen waar cannabis gebruikt wordt. Volgens het VAD be-
perkt het illegale druggebruik zich in het secundair onderwijs 
voornamelijk tot cannabisgebruik en behoort cannabis on-
danks de illegale status tot de leefwereld van de jongere. 

Het Vlaams Belang is het oneens met de manier waarop der-
gelijke cijfers geïnterpreteerd worden, zelfs door een toon-
aangevende organisatie als de VAD. Deze cijfers zijn ronduit 
alarmerend en ze zouden een aansporing moeten zijn tot een 
versterkt antidrugsbeleid. Maar ze worden integendeel ge-
bruikt om te suggereren dat cannabis algemeen aanvaard is en 
om de gevaren ervan te banaliseren. Cannabis behoort niet tot 
de ‘normale’ leefwereld van een gezonde, verantwoordelijke 
jongere en moet er zo veel mogelijk uit geweerd worden. 

Een aantal scholen voeren vandaag reeds een antidrugbeleid, 
maar hun aantal blijft beperkt tot ongeveer een derde van de 
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middelbare scholen. Wij zijn van oordeel dat drugbezit overal 
in Vlaanderen en vooral op of nabij de school kordaat moet 
worden bestreden met stevige sancties. Hierbij zijn politiecon-
troles op school meer dan wenselijk. Ook moet er reeds vanaf 
de lagere school een strikt ontradingsbeleid gevoerd worden 
met degelijke, grondige voorlichting over de gevolgen voor de 
gezondheid en de trucs van dealers en met assertiviteitstrai-
ningen. Heel wat gemeenten doen dit vandaag reeds en hun 
voorbeeld moet verder navolging krijgen in heel Vlaanderen. 

In dit land wordt niet enkel een gedoogbeleid gevoerd tegen-
over gebruik en bezit van cannabis, ook de verkoop ervan 
wordt niet altijd krachtig aangepakt. Dit blijkt onder meer 
uit een brief van het Luikse parket-generaal aan de minister 
van Justitie n.a.v. een schriftelijke vraag van senator Bart Laere-
mans. Die had de minister ondervraagd over de vrijlating van 
een cannabisverkoper aan een middelbare school in Sint-Ge-
nesius-Rode. Uit een richtlijn van de minister van Justitie van 
2003 blijkt nu dat dealers enkel repressief worden aangepakt 
wanneer ze uit winstbejag verkopen, niet wanneer dit dient 
om het ‘eigen gebruik’ te financieren. In dat geval mag een be-
trapte drugverkoper dus meteen weer worden losgelaten. Dit 
is uiteraard een vrijgeleide om te mogen voortdoen, zelfs in 
de buurt van scholen. Minister van Justitie Turtelboom beves-
tigde op 26 maart 2014 in de Senaat dat de drugrichtlijn nog 
steeds onverkort van toepassing is en ziet blijkbaar geen graten 
in de verkoop van drugs aan minderjarigen.
 

Drugs als generator van criminaliteit 
en overlast

Uit de zogeheten Foresightstudie blijkt dat in de Britse steden 
32 procent van de gearresteerden sporen van heroïne in het 
bloed heeft. In België zijn daarover geen gegevens bekend. Wel 
is duidelijk dat drugs zwaar op het werk van politie en Jus-
titie wegen. In België stellen we een sterke stijging vast van 
bijvoorbeeld drugbezit en fabricatie. Ondanks de gedoogwet-
geving voor een persoonlijke hoeveelheid cannabis, steeg het 
aantal strafdossiers voor drugbezit tussen 2005 en 2012 met 
50 procent (van 20.000 naar 30.000). Het aantal strafdossiers 

voor fabricatie van drugs steeg in diezelfde periode met meer 
dan 100 procent: van 593 dossiers in 2005 naar 1.357 in 2012, 
waarvan alleen al 939 in Vlaanderen. In 2008 werden er 666 
cannabisplantages ontdekt in België (495 in Vlaanderen), in 
2012 was dit al gestegen naar 1.111 (757 in Vlaanderen) en 
in 2013 naar 1.212. De teeltcapaciteit verdubbelde bijna op 
4 jaar tijd: van 177.190 planten tot 330.675 in 2012. In dat 
jaar werden 1.826 mensen aangehouden die betrokken waren 
bij deze plantages. Men krijgt het probleem dus alles behalve 
onder controle. 

Op 19 maart 2014 maakte minister van Binnenlandse Zaken 
Milquet in antwoord op een vraag van Kamerlid Peter Logghe 
bekend dat het probleem verschuift van de noordelijke grens-
streek naar heel het Belgische grondgebied, “in het bijzonder 
rond grote steden als Brussel, Charleroi en Luik”. 

De recentste cijfers bevestigen een toename, ook in 2014. 
Met 45 ontdekte plantages in Limburg tijdens de eerste 10 
weken van 2014 zal het jaarrecord van 2013 (200 Limburgse 
plantages) allicht gebroken worden. Volgens de politie heeft 
de toename te maken met de strengere aanpak van kwekers in 
Nederland (zogeheten ‘afpakteams’ plukken de opgerolde ben-
des helemaal kaal) en de lakse bestraffing bij ons: “De gangbare 
straf voor telers is een jaar cel en een boete van 6.000 euro. De 
veroordeelde met enkelband is niet onder de indruk. Hij kan bij 
wijze van spreken met zijn enkelband door een nieuwe plantage 
kuieren met zijn gietertje.” (Het Belang van Limburg, 14 maart 
2014) 

De klassieke drugdelicten hebben een ingrijpende invloed op 
de leefbaarheid van onze wijken. Deze delicten (dealen, koe-
rieren, aanzetten tot andere aanverwante activiteiten die tot 
doel hebben kopers en verkopers samen te brengen) hebben 
gemeen dat ze een inbreuk vormen op de drugwetgeving en op 
internationale verdragen inzake verdovende middelen. 

Naast deze geregistreerde drugdelicten, onderscheiden we nog 
andere vormen van druggerelateerde criminaliteit die meestal 
niet als zodanig geregistreerd worden en dus sterk onderbelicht 
zijn, maar niettemin een desastreuze impact hebben op de sa-
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menleving. Het gaat dan om delicten die worden gepleegd on-
der invloed van zowel legale als illegale drugs. Voornamelijk 
geweldmisdrijven en verkeerscriminaliteit behoren hiertoe. In 
het verkeer wordt en duidelijke toename vastgesteld van het 
aantal mensen dat onder invloed van drugs achter het stuur 
kruipt. Er werd een stijging vastgesteld van het aantal PV’s van 
2.262 in 2010 over 2.288 in 2011 naar 2.554 in 2012, wat 
neerkomt op een stijging van meer dan 10 procent op amper 
2 jaar tijd. Uit bloedstalen van 325 zwaargewonde bestuur-
ders bleek dat 7,6 procent van hen 
onder invloed was van cannabis en 
3,8 procent onder invloed van co-
caïne (vraag van Peter Logghe aan 
minister Milquet van 23 oktober 
2013).

Tenslotte zijn er veel voorkomende 
vermogensmisdrijven: onder meer 
inbraak, diefstallen en overvallen, 
die worden gepleegd om te kun-
nen voldoen aan de drugbehoefte. 
Betrouwbare statistieken hierover 
zijn er evenwel niet voorhanden, 
zo bleek uit een antwoord van mi-
nister Turtelboom van 21 decem-
ber 2012 aan kamerlid Logghe. 
Uit een studie van socioloog Sa-
muel Deltenre en de administratie 
van Justitie blijkt dat 3 op de 10 
gevangenen in België opgesloten 
zitten wegens drugsdelicten. Op 
1 maart 2012 ging het om 3.437 
van de 11.109 gedetineerden of 
30,9 procent. In 2003 ging het 
nog om 28,5 procent. 

De evolutie is gelijklopend in Europa. Uit het rapport 2012 
van het Europees Observatorium van de Drugs en de Drug-
verslaving blijkt dat de drughandel in Europa in het recente 
verleden sterk is gestegen, onder meer ten gevolge van de eco-
nomische crisis. Bijna alle terroristische groeperingen maken 

gebruik van georganiseerde criminaliteit - vooral drughandel 
- om financiële middelen te verkrijgen voor het uitvoeren van 
acties. Druggeld is een belangrijke inkomstenbron voor ter-
reurbewegingen. Het gebruiken van drugs is ook daardoor 
nauw aan criminaliteit gerelateerd. 

Drugs wegen niet alleen zwaar op het werk van politie en 
Justitie maar ook op de leefgemeenschap in zijn geheel. Met 
drugs gaat immers een omvangrijke overlast gepaard, zoals de 

hinderlijke inname van openba-
re ruimten, het wegwerpen van 
spuiten, vechtpartijen, ruzies, 
onaangepast gedrag en verloede-
ring van woonbuurten. Kortom, 
druggebruik leidt ontegenspre-
kelijk tot onveiligheid en tast de 
leefbaarheid van onze steden en 
gemeenten aan. Deze vormen 
van overlast concentreren zich al-
lang niet meer enkel in de grote 
steden. Nagenoeg elke gemeente 
heeft er vandaag mee te maken. 
Bepaalde steden en gemeenten 
hebben dan weer te kampen met 
de specifieke problematiek van de 
drugtoeristen. Het Vlaams Belang 
stelt vast dat zowel Justitie als po-
litie ten gevolge van het opgelegde 
gedoogbeleid veel te weinig aan-
dacht besteden aan de druggere-
lateerde criminaliteit. Nochtans 
gaat het in vele steden om de kern 
van het onveiligheidsprobleem.

België als draaischijf 

In het ‘Rapport 2013’ van Europol en het Europees Cen-
trum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) dat door 
Europese commissaris Cecilia Malmström werd besteld, komt 
België naar voren als een draaischijf voor drugshandel én als 
een paradijs voor drugsgebruikers. Nergens in Europa zijn de 
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illegale drugs zo goedkoop en zo zuiver als in België. Her-
oïne, cocaïne, cannabis én amfetamines hebben hier blijkbaar 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

De voorbije jaren evolueerden we tot een echt distributie-
centrum voor heroïne en tegelijk wordt de rol van België als 
belangrijk invoerpunt voor cocaïne in Europa bevestigd. Na 
Spanje en Portugal zijn Nederland en België de belangrijkste 
verdeelpunten. Met 23 ton onderschepte cocaïne in de peri-
ode 2009-2011 staan we op de 4de plaats in Europa. In 2012 
liep de onderschepte hoeveelheid cocaïne op tot 19 ton! Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt intussen ook dat Antwer-
pen de ‘cocaïnehoofdstad’ van Europa is: het gebruik ligt er 
drie keer hoger dan in andere Europese steden.

In een uitgebreid artikel schetste het weekblad Knack in haar 
editie van 21 november 2012 een ontluisterend beeld over 
Antwerpen als cocaïnehaven van Europa. Het artikel beschrijft 
hoe de haven van Antwerpen door het gebrek aan controle 
verworden is tot “the place to be voor drugstrafikanten uit Ne-
derland”. Gewoon “omdat hier alles kan: de open haven is een 
kippenhok waar iedereen in en uitvliegt. De uithalers lopen elkaar 
voor de voeten,” aldus een gewezen advocate van tal van grote 
en kleine drughandelaars. Het artikel gaat in op de corruptie 
in de haven en maakt de vergelijking met de haven van Rot-
terdam, waar er zelfs in het weekend 100 douaniers constant 
patrouilleren. Bij ons daarentegen “is het zicht op het terrein 
door de douane onbestaande. Zeker in het weekend is er geen kat 
in de haven.” De Antwerpse douane zou “te veel rekening hou-
den met de economische kosten van de controles”. Mede daardoor 
liep het aantal scans van containers fel terug (van ruim 30.000 
in 2011 naar amper 22.500 de eerste 10 maanden van 2012). 
Slechts 0,67 procent van de containers in de Antwerpse haven 
wordt gescand!

In het ‘Rapport 2013’ van Europol wordt de sterke stijging 
van de cannabisteelt in ons land bevestigd. De illegale telers 
maken nu vooral gebruik van kleine plantages die moeilijker 
op te sporen zijn en bovendien, omwille van hun beperkte 
omvang (tot 250 plantjes), minder hard gestraft worden. De 
groeiende aantrekkingskracht van België voor cannabis heeft 

volgens Europol te maken met de strengere Nederlandse wet-
geving ter zake, waar de coffeeshops enkel nog aan Nederlan-
ders mogen verkopen. Europol vreest dan ook voor een ver-
dere stijging van de druggerelateerde criminaliteit en dus 
van gewelddadige afrekeningen, chantage en afpersing. 

België is het land waar de meeste Apaan (een wezenlijk be-
standdeel voor de aanmaak van amfetamine) in beslag werd 
genomen: 1 ton in 2010. Na Nederland is België het land 
waar het meest amfetamine wordt geproduceerd. Dat maakt 
dat België bij de landen hoort waar deze drug het zuiverst is. 
België en Nederland zijn ook de landen waar het meeste XTC 
wordt geproduceerd, soms zelfs op industriële schaal. Uit jaar-
rapporten van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs 
en Drugsverslaving (EWDD) was reeds gebleken dat 75 pro-
cent van de ontmantelde XTC-labo’s in Europa zich in Neder-
land bevinden en 14 procent in België.

Daarnaast is er ook de problematiek van de nieuwe synthe-
tische drugs of NSP’en (nieuwe psychoactieve stoffen). Ook 
op dit vlak vormt België helaas een draaischijf. Deze drugs 
zijn voor de volksgezondheid even desastreus als de klassie-
ke illegale drugs (er vielen in het buitenland reeds dodelijke 
slachtoffers), maar worden gefabriceerd met producten die vrij 
te verkrijgen zijn. Het gaat soms over ingrediënten die ontdekt 
werden tijdens de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, 
maar die door drughandelaars van hun doel worden afgewend. 
Illegale laboratoria wijzigen de samenstelling van deze produc-
ten razendsnel om op die manier alle risico’s op gerechtelijke 
vervolging te ontlopen. Volgens het EWDD waren er tussen 
2005 en 2011 zo maar even 164 nieuwe synthetische drugs 
bijgekomen. Voor het jaar 2012 wordt dit aantal op 60 tot 70 
geschat. 

Augustus 2011: kentering in Antwerpen 

Het Vlaams Belang klaagt al jaren de verziekte situatie van 
buitensporige criminaliteit aan in een reeks Antwerpse wijken, 
zoals bijvoorbeeld in de Seefhoek en wijk ‘2060’ (Antwerpen 
Noord). Criminaliteit en (massale) illegaliteit gaan er hand 
in hand. Het Antwerpse stadsbestuur stak jarenlang de kop 
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in het zand, zodat de problemen er schrikbarende proporties 
aannamen. 

In een opmerkelijk artikel in De Morgen van 11 augustus 
2011 beschrijft criminoloog Brice De Ruyver de gevolgen 
van het lakse strafbeleid en de lakse aanpak van illegalen voor 
oude wijken als de Seefhoek in Antwerpen: “Het bestrijden van 
sluikstorten en verkrotting moet hand in hand gaan met aanpak 
van drugtoerisme en –handel. En daar is het lokaal beleid gehan-
dicapt: ons systeem biedt geen serieus antwoord op het probleem 
van illegaliteit. Zolang je de illegalen niet kwijtraakt, voer je een 
non-beleid. Daar zijn het niet politie en parket, maar Buiten-
landse Zaken, dat veel meer inspanningen moet doen om illegalen 
terug te sturen, en om mensen hun straf te laten uitzitten in eigen 
land.” De Ruyver heeft het ook over de zwakke bestraffing en 
de afwezige strafuitvoering in dit land. “Als straffen onder drie 
jaar niet uitgevoerd worden en de maximumstraf op dealen op 
drie jaar staat, schrik je drughandel niet af. Het beleid is maar 
zo sterk als de zwakste schakel. En die zit overduidelijk bij de 
strafuitvoering.” De nagel op de kop.

De reactie kwam snel. Eind augustus 2011 kondigde de Ant-
werpse procureur Herman Dams een kentering aan in het 
beleid. Hij kondigde het ‘Saturn’-project aan, dat drugs in 
de wijk 2060 “naar de planeet Saturnus” wil schieten. De pro-
cureur heeft het over een drietrapsraket: kandidaat-kopers 
krijgen van de stad een administratieve boete tot maximum 
250 euro (eerste trap), kleine drughandelaars die voor de eerste 
keer gevat worden, komen binnen de 14 dagen voor de snel-
rechter (tweede trap), grote drugdealers worden aangehouden 
(derde trap). Dams pleitte tegelijk voor een vierde trap: het 
aanhouden van kleine drughandelaars die illegaal in het land 
zijn. 

Op dit laatste voorstel na (lang niet alle illegale criminelen 
worden vandaag opgepakt en teruggezonden, zelfs niet na een 
verblijf in de gevangenis), werd het Saturnus-project van Her-
man Dams in praktijk gebracht. De nieuwe Antwerpse burge-
meester De Wever probeert de pluimen op zijn hoed te steken, 
maar de echte kentering was duidelijk voordien al gemaakt, 
eind 2011, en zou geleidelijk aan door het Antwerps parket, 

in samenwerking met de politie, in beleid worden vertaald. 
Een belangrijk eisenpakket van het Vlaams Belang werd dus 
door het Antwerpse gerecht omgezet in beleid. Door jarenlang 
de situatie aan te klagen en voorstellen voor een ommekeer te 
lanceren, heeft het Vlaams Belang in dit verhaal een belangrijk 
aandeel gehad. 

Maar het beleid hogerop wil nog altijd niet mee: straffen onder 
de drie jaar worden nog steeds omgezet in een bijzonder mild 
enkelbandregime; illegale criminelen worden nog steeds niet 
systematisch teruggestuurd maar in heel veel gevallen onmid-
dellijk na hun aanhouding of detentie weer de straten inge-
stuurd. 

Op 27 januari 2014 maakten procureur Herman Dams en 
substituut Van Tigchelt een evaluatie in Gazet van Antwer-
pen inzake de aanpak van druggebruikers. Begin januari wa-
ren er al 564 onmiddellijke schikkingen uitgeschreven door 
het Antwerps parket. De helft van de betrapte kopers betaalt 
meteen, maar de overigen worden blijkbaar niet allemaal ge-
dagvaard. Het parket voert ter zake dus een tweesporenbeleid: 
drugtoeristen van buiten de stad worden meteen gedagvaard, 
niet-betalers uit de stad worden dan weer verwezen naar straf-
bemiddeling of therapie. Beide magistraten geven ook toe dat 
sommige gevallen van niet-betaling gewoon geseponeerd wor-
den. Het systeem staat dus zeker nog niet op punt en is niet 
waterdicht. 

De magistraten stellen wel vast dat door hun acties de han-
delsmarkt grondig verstoord is: “Als er nu een dealer wordt op-
gepakt, duurt het geen uren, maar een paar dagen voor er een 
nieuwe staat.” Tegelijk waarschuwen ze voor een verschuiving 
naar buitenzones zoals Schoten en Brasschaat en naar steden 
zoals Lokeren en Dendermonde. 

De kentering in Antwerpen betekent dus nog geen kentering 
voor heel het land. Het is nog maar een voorzichtig begin. 
Overal, in heel het land, is een ommekeer nodig. 
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Kordate aanpak van drugs in heel het 
land noodzakelijk

Het Vlaams Belang stapt dus niet mee in de sprookjes van 
legalisering en decriminalisering. Wij blijven bovendien plei-
ten voor de onmiddellijke en integrale intrekking van de 
paars-groene druggedoogwet. In plaats daarvan moet er een 
geloofwaardig en efficiënt ontradings- en sanctiebeleid komen, 
waarbij de werkwijze van het Antwerps parket verder moet uit-
gebouwd en veralgemeend worden. Tegelijk moeten de wetge-
ving inzake bestraffing, de strafuitvoering en het beleid inzake 
illegalen strenger worden gemaakt.

Het is duidelijk dat in de eerste plaats de strafwetgeving moet 
gewijzigd worden. Op het dealen van drugs moeten zwaarde-
re, sterk ontradende celstraffen komen, zodat de strafrechter, 
zeker bij recidive, de handelaars langdurig achter de tralies kan 
draaien. Een enkelbandregime is voor ons volstrekt onaan-
vaardbaar. Hun criminele opdrachtgevers moeten tot 20 jaar 
en desnoods voorgoed uit de samenleving verbannen kunnen 
worden; de strafrechter moet een veel ruimer straffenarsenaal 
ter beschikking krijgen. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de producenten en telers van 
drugs. De zoektocht naar labo’s en plantages moet nog syste-
matischer gebeuren. Zo willen we plantages niet enkel opspo-
ren via de klassieke manier (na interceptie, verklikking,…), 
maar tegelijk ook vanuit de lucht, met behulp van warmte-
camera’s. Productie en teelt moeten bedacht worden met de 
zwaarst mogelijke straffen en met de automatische inbeslag-
name van alle eigendommen van de bendeleden waarvan de 
eerlijke verwerving niet kan worden aangetoond. We moeten 
ons in de grensregio’s bovendien veel assertiever opstellen. Het 
aantal controles moet er drastisch verhoogd worden. 

In de havens moeten er een veel strenger detectiebeleid komen 
in onderling overleg en in nauwe samenwerking met en min-
stens even streng als in de buurlanden. De douanediensten 
moeten er drastisch versterkt worden.

Bij verkoop op straat of in openbare gelegenheden moet 
niet alleen de dealer aangepakt worden, maar ook de koper. 
Het Antwerps systeem moet dus veralgemeend worden, met 
een concrete reactie van parket of gerecht bij iedere vaststel-
ling. Dit kan vanzelfsprekend ook het opleggen van therapie 
omvatten. Druggebruikers en -verslaafden dienen voor het 
Vlaams Belang in de eerste plaats behandeld te worden. De 
‘kleine gebruiker’ is voor het Vlaams Belang geen crimineel 
die achter de tralies moet. Maar we moeten druggebruik in 
elk geval ontmoedigen. Daarom moet het aanbod op het vlak 
van ontwenningstherapie dringend omhoog. Uiteraard is vrij-
willige therapie in veel omstandigheden de beste oplossing, 
maar bij hardnekkige verslaving moeten gedwongen opname 
en ontwenning mogelijk zijn. 

Naast aanhoudende preventiecampagnes vanaf de lagere 
school wil het Vlaams Belang dringend meer en efficiënte 
drugcontroles in het verkeer, in scholen en in discotheken. 
Jeugdhuizen en discotheken waar drugs verhandeld worden, 
moeten gemakkelijker gesloten kunnen worden. Instellingen 
die drugs promoten of banaliseren, mogen niet langer gesub-
sidieerd worden. 

Enkel een strenge, volgehouden, intensieve en grensoverschrij-
dende aanpak van de aanbodzijde, met daarnaast een goed uit-

43 procent van de studenten gebruikte cannabis
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gebouwd opvangnetwerk voor drugverslaafden met inbegrip 
van voldoende crisisopvangcentra en ontwenningscentra en 
anderzijds een grote aandacht voor preventie, kunnen het tij 
doen keren. 

Aangezien drugopvang handen vol geld kost, is het noodza-
kelijk om enkel de hulpverleningsvormen die hun effectiviteit 
bewezen hebben, uit te werken. Spuitenruil, voorschrijven van 
(al dan niet gratis) methadon en heroïne, gebruikersruimtes en 
andere ‘harm-reduction initiatieven’ die druggebruik aanmoe-
digen, horen niet in dit zorgcircuit thuis. Vervangproducten 
kunnen enkel toegediend worden in het kader van verplichte 
ontwenning. 

Druggebruik in de gevangenis moet worden tegengegaan door 
verplichte ontwenning in een speciale afdeling. 

Ook stads- en gemeentebesturen moeten meer inspanningen 
leveren. De strijd tegen verdovende middelen moet bovenaan 
het prioriteitenlijstje staan van de lokale veiligheidsplannen. In 
veel steden en gemeenten staat het aantal aanhoudingen in de 
verste verte niet in verhouding met het reële lokale handel. De 
rechercheactiviteiten moeten worden opgevoerd. Elke politie-
zone dient te beschikken over een eigen drugpreventieteam. Er 
dient een samenwerking te worden opgezet rond drugpreven-
tie met alle lagere en middelbare scholen van de zone. 

Onze voorstellen:
• de bestaande drugwetgeving moet volledig worden herzien en er moet een einde komen aan het gedoogbeleid rond 

cannabis -kordate aanpak van drugs door de bestraffing, de strafuitvoering en het uitwijzingsbeleid strenger te maken 

• vooral drugtrafiek en -handel moeten drastisch worden aangepakt, zowel in onze lucht- en zeehavens, maar ook op straat. 
In de havens moet intensiever worden gecontroleerd, en dus moet het douanepersoneel er worden versterkt 

• op straat komt er een geloofwaardig sanctiebeleid, naar het voorbeeld van het Antwerpse parket 

• voor drugdealers, -telers en -fabrikanten moeten de rechters een ruimer straffenarsenaal krijgen, met strenge celstraffen; 
er moet veel meer ingezet worden op de inbeslagname van al hun eigendommen waarvan geen rechtmatige oorsprong 
kan worden aangetoond 

• meer drugcontroles op scholen, in het uitgaansleven en in het verkeer 

• ‘harm reduction’ initiatieven, zoals spuitenruil, gebruikersruimten, die druggebruik (kunnen) aanmoedigen moeten wor-
den stopgezet 

• er moet ook veel meer worden ingezet op drugpreventie. Campagnes tegen drugs moeten een vast onderdeel worden van 
het lager en middelbaar onderwijs 

• elke politiezone moet beschikken over een eigen drugpreventieteam 

• drugverslaafden dienen behandeld te worden en moeten desnoods gedwongen in therapie gaan. De ontwenningscentra 
dienen uitgebreid te worden en moeten beter worden ondersteund



77

10. Immigratie en criminaliteit hand in hand 
Vreemdelingencriminaliteit op alle 
terreinen

Het lakse immigratiebeleid van de opeenvolgende regeringen 
heeft vooral de jongste drie decennia geleid tot een explosie 
van het aantal vreemdelingen in dit land. Deze demografische 
revolutie ging gepaard met een explosie van de criminaliteit. 
De toename betreft zowel de grote criminaliteit (georgani-
seerde misdaad) als de zogeheten ‘kleinere’ criminaliteit in de 
steden. Daarnaast namen de inbreuken op het vreemdelin-
genrecht zelf exponentieel toe. Het gebruik van valse docu-
menten, schijnhuwelijken, misbruik van visa en van de na-
tionaliteitswet, mensensmokkel en mensenhandel nemen 
buitensporige proporties aan net als huisjesmelkerij en 
frauduleuze tewerkstelling van illegalen. 

De EU-uitbreiding zorgde volgens Europol 
voor een duidelijke groei van illegale immigra-
tie en versterkt de misdaadbendes in Europa 
en verschillende criminaliteitsvormen (per-
soonsdelicten, drugsdelicten, eigendomsdelic-
ten, …) Uit de activiteitenverslagen van 
de federale politie en de ‘Jaarrappor-
ten georganiseerde criminaliteit’ van 
Europol blijkt dat nieuwe etnische 
groepen (o.a. Roemenen en Bul-
garen) in toenemende mate in de 
misdaad actief zijn. Slechts een der-
de van de leden van de misdaadbendes in 
ons land is van Belgische origine en dat aantal daalt nog. Ma-
rokkanen, Albanezen en Roemenen zijn in belangrijke mate 
vertegenwoordigd in de misdaadbendes. 

Sinds de jaren ’90 kan worden vastgesteld dat veel Oost- en 
Centraal-Europese bendes verantwoordelijk zijn voor zijn voor 
systematische inbraken in woningen, voertuigen, winkels en 
bedrijven. Vooral de jongste jaren nam het ‘marktaandeel’ van 

de bendes fors toe. Volgens hoofdcommissaris Eddy De Raedt, 
directeur goederencriminaliteit bij de federale politie, zou in-
middels 40 tot 50 procent van de inbraken toe te schrijven 
zijn aan rondtrekkende daders. (Belga, 24 januari 2014)

Deze bendes maken vaak deel uit van erg brede en gespecia-
liseerde criminele netwerken. Op een persconferentie op 25 
mei 2011 over inbraken gaven advocaat-generaal Frank Schu-
ermans van Gent en Paul Van Thielen, commissaris-generaal 
van de federale politie een overzicht van de gevatte inbrekers-
bendes. Daaruit bleek dat ongeveer 80 procent van de die-
venbendes uit Oost-Europa komt. De Roemenen nemen 28 
procent daarvan voor hun rekening. (Het Nieuwsblad, 26 mei 
2011) 

Uit de cijfers die minister Milquet op 22 ja-
nuari 2014 ter beschikking stelde van kamer-
lid Peter Logghe, bleek dat het aandeel van de 

Roemenen nog gestegen was: een studie 
van 341 dossiers van ‘rondtrekkende da-
ders’ in 2013 met 1.423 verdachten gaf 
aan dat 73 procent van de plegers met 
gekende nationaliteit afkomstig was uit 
het voormalige Oostblok; 39,4 procent 
of meer dan de helft daarvan kwam uit 
Roemenië. 

Het plegen van winkeldiefstallen 
en het kopiëren van bankkaartge-

gevens staan eveneens op het ‘palmares’ van 
dergelijke bendes. Het financieel verlies door winkeldiefstallen 
gepleegd door rondtrekkende dadergroepen wordt in Europa 
op jaarlijks 7,6 miljard euro geschat. Volgens het rapport ‘De 
aanpak van rondtrekkende dadergroepen’ van Justitie en Bin-
nenlandse Zaken uit 2010 zou in ons land de winkelcriminali-
teit, gepleegd door rondtrekkende bendes, jaarlijks een verlies 
van 250 miljoen euro betekenen voor de kleinhandel.
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Uit onderzoek blijkt ook dat een belangrijk deel van deze da-
ders al criminele intenties heeft op het moment dat ze ons land 
binnenkomen. Ze verblijven hier korte periodes, slaan hun 
slag en trekken verder naar een ander Europees land om daar 
opnieuw misdrijven te plegen. Door de weggevallen binnen-
grenzen voelt zo’n bende zich bij ons als een vis in het water.

Hoger, in hoofdstuk 7, hebben we reeds ten overvloede aan-
getoond welke gevolgen dit open-grenzen-beleid heeft voor de 
samenstelling van de gevangenisbevolking: in april 2013 wa-
ren maar liefst 45 procent van de gedetineerden (en in Brussel 
67 procent) buitenlanders, nieuwe Belgen niet meegerekend. 
Twee derde daarvan zijn illegalen. In Vlaanderen is bijna 80 
procent van de buitenlandse veroordeelden illegaal in het land. 

Maar het aandeel van de vreemdelingen in de gevangenisbe-
volking geeft ons slechts een beeld van de activiteit van vreem-
delingen in de zwaardere criminaliteit. Daarnaast hebben de 
vreemdelingen een aanzienlijk aandeel in de zogenaamde ‘klei-
ne criminaliteit’, gaande van vandalisme tot auto-inbraken, 
winkel- en handtasdiefstallen. Voor dit soort feiten belandt 
men doorgaans niet eens meer in de cel. Er wordt niet meer 
bestraft of er worden alternatieve sancties opgelegd. 

Vooral in een aantal Brusselse wijken – maar in 2013 kregen 
we dit zelfs te zien in Houthalen-worden zware rellen uitgelokt 
wanneer de politie iemand oppakt uit een bepaalde gemeen-
schap. In een mum van tijd verzamelen zich tientallen jonge-
ren die urenlang een kat- en muisspelletje spelen met de poli-
tie, politievoertuigen en –secretariaten met stenen bekogelen, 
auto’s in brand steken, bushokjes vernielen en winkelruiten 
inslaan. Deze zeer verregaande ‘solidariteit’ met leden van de 
eigen gemeenschap, ook al gaat het om zware gangsters, bete-
kent een ernstige belemmering voor de ordediensten. 

Volgens de politievakbonden is het in sommige wijken zo 
moeilijk werken dat het in praktijk ‘no go-zones’ zijn ge-
worden: wijkagenten durven niet meer de straat op, combi’s 
mogen niet meer achtergelaten worden, enzovoort. Maar niet 
alleen de politiediensten moeten het ontgelden. In sommige 
wijken met een hoge concentratie aan allochtonen, durven 

ambulances of de brandweer niet meer zonder politiebegelei-
ding uitrukken omdat ze door ‘jongeren’ worden aangevallen. 
Zelfs de openbare vervoersmaatschappijen vallen veelvuldig 
ten prooi aan zinloze en drieste gewelddaden. 

Stigmatisering?

Op 12 januari 2013 kondigde de Antwerpse procureur Her-
man Dams in De Standaard een stevig offensief aan tegen de 
bendecriminaliteit in een aantal Antwerpse wijken. Zijn par-
ket viseert er sinds enige tijd de jonge delinquenten die er met 
opvallend dure wagens rondparaderen die ze onmogelijk op 
een eerlijke manier kunnen verdiend hebben. Op de vraag of 
zulke controles in wijken zoals Borgerhout niet naar discrimi-
natie ruiken was zijn antwoord erg duidelijk: “Wij viseren geen 
groepen van mensen, maar het zijn nu eenmaal vooral allochtone 
jongeren die de zucht voelen naar zulke auto’s als statussymbool. 
Het kan niet meer zijn dat politie en parket niet meer mogen op-
treden omdat ze daarbij mogelijk tegen de schenen kunnen stam-
pen van een of andere minderheidsgroep. Bij de minsten controle 
roept men al dat wij een minderheid viseren. Ofwel zijn het de 
allochtonen, ofwel de werklozen, of de jongeren, of de andersgelo-
vigen enzovoort. Als we hen niet meer mogen controleren, moeten 
we de boeken sluiten.”

Over de leefbaarheid van deze wijken vervolgt Dams: “De 
maatschappij heeft vreemd genoeg een soort aanvaardingsproces 
tegenover kleine criminaliteit doorgemaakt. Een winkeldiefstal, 
druggebruik, een vechtpartij… Ach, dat moet kunnen want die 
kleine crimineeltjes zijn zelf het slachtoffer van de maatschappij. 
Maar het is net dat normafwijkend gedrag dat een zware tol eist. 
Daar moet Justitie, en wij met zijn allen, meer in investeren. Zo 
geef je de mensen het gevoel weer in een leefbare maatschappij te 
wonen.” 

Dams besloot met een opmerkelijke oproep: “Ik pleit voor meer 
sociale controle. Ik ben op zoek naar de burger die veel ziet. De 
man die ’s avonds zijn hondje uitlaat en een bestelwagen met 
vreemde nummerplaat ziet. Die moet de politie bellen. Gedaan 
met het adagium ‘horen, zien en zwijgen’. Ik wil ‘horen, zien en 
spreken’.”
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Deze oproep om een ‘vreemde nummerplaat te signaleren’ 
veroorzaakte bij de linkerzijde een storm van protest. Alom 
klonk dat het parket bepaalde bevolkingsgroepen zou stigma-
tiseren. Groen-voorzitter Van Besien had het over “je reinste 
discriminatie tegenover vreemdelingen” en sp.a-voorzitter 
Tobback stelde kwaadwillig dat het Antwerps parket de grote 
criminaliteit links zou laten liggen. 

Het is duidelijk dat we nog maar aan het prille begin staan 
van een kentering. Als het over vreemdelingencriminaliteit 
gaat, durven de meesten man en paard nog altijd niet noe-
men, omdat men het gevaar loopt voor racist versleten te 
worden. Reeds jaren houden de opeenvolgende regeringen 
de ware aard van de criminaliteit in dit land verborgen voor 
de bevolking. Criminaliteitscijfers en conclusies van onder-
zoeken naar bepaalde facetten van de criminaliteit worden 
achtergehouden of gemanipuleerd. Op sommige interessante 
onderwerpen zoals de relatie tussen vreemdelingen en crimi-
naliteit rust immers nog altijd een taboe.

Herkomst in criminaliteitsstatistieken

In 1999 heeft toenmalig Justitieminister Marc Verwilghen dit 
taboe willen doorbreken door de Nederlandse criminologe 
Marion Van San aan te stellen voor een onderzoeksopdracht 
over het verband tussen buitenlanders en criminaliteit. Van 
San had hierover in Nederland baanbrekend onderzoekswerk 
verricht en pleit ervoor dat bij de opmaak van criminaliteits-
statistieken niet alleen de nationaliteit, maar ook de afkomst 
van de daders wordt vermeld. Dat is in Nederlands reeds 
geruime tijd een gangbare praktijk en deze gegevens zorgen 
uiteraard voor nuttige inzichten voor de beleidsverantwoor-
delijken. 

Begin 2001 stelde Van San haar uitgebalanceerd rapport voor. 
Daaruit bleek dat 4,5 procent van de jongeren met een Ma-
rokkaanse nationaliteit in 1999 verdacht werden van een mis-
drijf en zelfs 8 procent van de Marokkaanse jongens. Bij 
de jongeren met Belgische nationaliteit ging het slechts om 
1,25 procent. Bij de nieuwe groepen Oost-Europese inwij-
kelingen lagen de percentages nog veel hoger: 11,5 procent 

van de jongeren waren verdacht en 20 tot 25 procent van de 
jongens. Toch waren deze cijfers onvolledig, omdat enkel re-
kening werd gehouden met de nationaliteit en niet met de et-
niciteit. Daarom stelde Van San in haar beleidsaanbevelingen 
meteen voor om naar Nederlands voorbeeld naast de nationa-
liteit ook de afkomst (geboorteland of geboorteland ouders) 
in rekening te brengen. Ze verwees ook naar Engeland en de 
Verenigde Staten, waar aan de mensen zelf gevraagd wordt tot 
welke bevolkingsgroep men zich rekent. 

Het fel besproken rapport van Van San verdween helaas met-
een in de pullenmand. De dienst voor strafrechtelijk beleid en 
de regering blokten het voorstel voor statistieken op basis van 
afkomst kordaat af omdat dit zou leiden tot ‘etnisering van 
de samenleving’ en tot een ‘aantasting van de privacy’. Een 
vreemde en al te doorzichtige redenering. De praktijk in Ne-
derland bewijst immers dat dit soort statistieken niet tot een 
etnisering leiden en bovendien bijzonder nuttig zijn. 

Toch bleef het rapport Van San nog lang nazinderen. Op 7 
december 2010 schreef de uiterst-linkse hoogleraar Jan Blom-
maert in een striemende tribune in De Standaard ‘Het ant-
woord op Van San’ dat blijkens een studie van Marc Hooghe 
het verband tussen etniciteit en criminaliteit van de “weten-
schappelijke beginneling Van San” van de hand moet worden 
gewezen. Blijkbaar is de criminaliteit enkel te verklaren vanuit 
sociaal-economische achterstelling en werkloosheid. “Maar 
het heeft wel tien jaar geduurd vooraleer de volledig gediscredi-
teerde stelling van Van San ten grave kon worden gedragen.” 

Blommaert kon zijn zware en hatelijke aanval evenwel niet 
staven en werd meteen keihard van repliek gediend door Van 
San zelf. Zij stelt dat Hooghe onmogelijk tot de conclusie kan 
komen van de afwezigheid van enig verband, vermits daar-
voor veel te weinig concrete parameters werden onderzocht. 
“Hooghe en zijn collegae komen op basis van een veel te grove 
analyse tot vergaande uitspraken die, toeval of niet, hen blijkbaar 
welgevallig zijn. Dit versterkt het vermoeden dat hun conclusies, 
zoals zij die in de media hebben geventileerd, eerder ingegeven 
zijn door ideologische overwegingen dan door empirisch bewijs. 
In het bewuste artikel wordt namelijk geen enkel empirisch feit 
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aangedragen, maar wordt alleen gescholden op onderzoekers.” 
(De Standaard, 8 december 2010)

Enige tijd voordien had Van San nog in een uitgebreide studie 
aangetoond dat maar liefst 55 procent van de Marokkaanse 
jongeren uit Rotterdam tussen 18 en 24 jaar de zeven jaar 
voordien in aanraking gekomen waren met de politie op 
verdenking van een criminele feiten. Van San beklemtoonde 
stellig dat deze cijfers evengoed op België toepasbaar waren. 
(Het Nieuwsblad, 5 juni 2009) 

Uit een meer recente wetenschap-
pelijke studie van Blokland e.a. uit 
2010 blijkt dat in heel Nederland 
de helft van de Marokkaanse jon-
gens uit 1984 op zijn tweeëntwin-
tigste met de politie in aanraking is 
gekomen voor een misdrijf. Een op 
de drie in deze groep (ongeveer 17 
procent van alle jongens dus) was 
een veelpleger met meer dan vijf 
feiten op zijn kerfstok. Bij de Ne-
derlandse mannelijke daders was 
slechts 13 procent een veelpleger. 
Marokkaanse meisjes blijken dan 
weer bijna vier keer zoveel criminele 
feiten te plegen als meisjes met Ne-
derlandse roots. In een studie van 
Van Acker uit datzelfde jaar blijkt 
zelfs dat 65 procent van alle jongens 
van Marokkaanse herkomst tussen 
zijn twaalfde en drieëntwintigste levensjaar minstens een keer 
werd aangehouden. 

In eigen land kiest men helaas nog altijd voor het ontkennen, 
minimaliseren en doodzwijgen van deze realiteit. “In Neder-
land mag men de etnische afkomst van daders en verdachten regi-
streren, databanken koppelen en over dit thema wetenschappelijk 
onderzoek doen, in België – vooral onder druk van de PS en de 
Privacycommissie - vooralsnog niet. In België is louter en alleen 
het registreren van iemands etnische afkomst voor sommige groe-

pen al ‘racistisch’,” aldus John de Wit op zijn Gazet van Antwer-
pen-expertenpagina van 24 juni 2010. 

Senator Anke Van dermeersch ondervroeg toenmalig 
CD&V-minister van justitie Stefaan de Clerck hierover op 24 
november 2011. De minister antwoordde “in principe niet te-
gen” zulk een registratie te zijn. “Meten is weten, wordt dikwijls 
gesteld,” aldus de minister en hij gaf toe dat dit “vanuit weten-
schappelijk oogpunt interessant zou kunnen zijn om hierover meer 

te weten te komen.” De Clerck leek 
dus op het einde van zijn bewind 
open te staan voor een ommezwaai.

Justitieminister Annemie Turtel-
boom daarentegen verklaarde zich 
tijdens een debat met kamerlid Pe-
ter Logghe in de Kamer op 11 janu-
ari 2012 uitdrukkelijk tegenstander 
van een dergelijke registratie, “om-
dat de resultaten van zo’n onderzoe-
ken bepaalde vooroordelen kunnen 
versterken wanneer de cijfers niet juist 
geduid worden”. Bovendien blij-
ken er ook juridische beperkingen: 
registratie van iemands etnische 
herkomst kan volgens Turtelboom 
alleen met “de nadrukkelijke toestem-
ming van de betrokkene”.

Die politiek brengt ons vanzelfspre-
kend geen stap dichter bij concrete 

oplossingen. Het zou een dwaasheid zijn te beweren dat elke 
vreemdeling een crimineel is of elke crimineel een vreemdeling. 
Maar het volstaat niet het hoofd in het zand te steken en te 
denken dat het probleem wel vanzelf zal overwaaien, want dat 
is volslagen onzin. De overheid en een aantal toonaangeven-
de linkse academici blijven criminele allochtonen als een ‘bij-
zondere’ categorie van criminelen beschouwen. Hun afwijkend 
gedrag wordt vergoelijkt door een aantal verklaringsmodellen 
waarin de politie en het gerecht vreemdelingen zouden viseren, 
doordat vreemdelingen zouden gediscrimineerd worden, enzo-

Opvoeding zorgt ervoor dat sommige 
kinderen later ontsporen
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voort. Hun excessen en asociaal gedrag wordt met andere woor-
den goedgepraat omwille van het slechte sociaal-economische 
perspectief van deze bevolkingsgroepen. In Nederland werd 
voldoende bewezen dat deze inzichten totaal achterhaald zijn. 

Tegenover dit Belgisch excuusmodel plaatsen wij het verant-
woordelijkheidsprincipe voorop: daders (ook minderjarigen) 
moeten voor hun verantwoordelijkheid geplaatst worden, on-
geacht hun sociaal-economische positie of etnische afkomst. 
De individuele verantwoordelijkheid en het losmaken van de 
allochtone criminele jongere uit zijn slachtofferrol staan voor 
ons centraal. 

Voor ons is het in ieder geval overduidelijk dat de culture-
le factor een belangrijke rol speelt in de oververtegenwoor-
diging van bijvoorbeeld Marokkaanse en (in mindere mate) 
Turkse jongens in bepaalde vormen van criminaliteit. Het is 
bovendien niet zo dat een langere verblijfsduur in ons land 
leidt tot een daling van de criminaliteitsgraad: net de meeste 
“geïntegreerde” Marokkanen, hebben een hoger criminaliteit-
saandeel dan de minste geïntegreerde eerste arbeidsmigranten. 
Verder onderzoek naar de impact van integratie op criminali-
teit is ten zeerste aangewezen.

Het Vlaams Belang eist dat gestopt wordt met het verband 
tussen etniciteit en criminaliteit gelijk te stellen aan discrimi-
natie en racisme. Concreet eisen wij dat de herkomst van ver-
oordeelde criminelen nauwgezet en op alle niveaus (parket, 
straftoemeting en strafuitvoering) naar Nederlands model als 
variabele zou worden geregistreerd. 

Het Vlaams Belang meent daarentegen dat deze informatie de 
speurders net in staat kan stellen beter op te treden tegen be-
paalde vormen van criminaliteit. Op basis van deze registratie 
kunnen bijvoorbeeld etnische daderprofielen worden opge-
steld en is men beter in staat is gericht onderzoek te voeren. 
Wanneer men bijvoorbeeld weet dat Noord-Afrikanen verant-
woordelijk zijn voor 32 procent van de drughandel en Tur-
ken slechts 0,2 procent van de drughandel voor hun rekening 
nemen, dan lijkt het ons logisch dat de Marokkaanse bevol-
kingsgroep strenger in het oog wordt gehouden. Ook kan op 

die manier zicht worden verkregen op de volledige allochtone 
gedetineerdenpopulatie en niet enkel op de gedetineerdenpo-
pulatie met een vreemde nationaliteit.  

Criminele vreemdelingen terugsturen
 
Vreemdelingen worden in dit land overbeschermd. Zelfs wan-
neer zij zich te buiten gaan aan ernstige vormen van crimina-
liteit, dan nog is het in vele gevallen uiterst moeilijk om hen 
terug te sturen naar hun land van herkomst. Sinds de paarse 
wet van 26 mei 2005 is het namelijk zo goed als onmogelijk 
geworden om grote categorieën vreemdelingen terug te sturen. 

Sindsdien mogen vreemdelingen die hier geboren zijn, voor 
hun 12 jaar hier kwamen wonen of die erkend werden als 
vluchteling NOOIT worden teruggestuurd, zelfs al hebben 
ze het vertrouwen van het land geschaad of zich te buiten ge-
gaan aan zware criminaliteit. Wanneer men hier 20 jaar verblijft 
of onderhoudsplichtig is tegenover een kind dat hier regelma-
tig verblijft, mag men enkel worden uitgezet bij een ernstige 
aanslag op de veiligheid van het land. Wie hier meer dan 10 
jaar verblijft of gehuwd is met een Belg mag al evenmin worden 
uitgezet, tenzij bij een ernstige aanslag op de openbare orde. 

Dit betekent dat er de overgrote meerderheid van de vreemde-
lingen die hier verblijven, beschermd worden door een nage-
noeg absoluut verbod tot terugzending.

Deze wet werd destijds ingevoerd onder zware druk van de 
Waalse socialisten. De PS-strategen zijn meesters in het treffen 
van electorale maatregelen. Concreet wilden zij de vreemde-
lingen die hier reeds enige tijd verblijven, extra gunsten geven 
en beschermen tegen wat zij de ‘double peine’ of ‘dubbele straf ’ 
noemden: de sanctie van de rechter zelf en nadien nog eens 
een terugkeermaatregel. Toch is dit beleid bijzonder onlogisch. 
Waar je ook elders in de wereld komt, zelfs al verblijf je er 
gedurende vele jaren, bij wangedrag volgt de onverbiddelijke 
uitwijzing. Gasten wordt immers in ieder normaal land de deur 
gewezen wanneer zij misbruik maken van de geboden gastvrij-
heid. Behalve bij ons dus. Het is een van de redenen waarom 
onze gevangenissen zo overvol zitten met buitenlanders. 
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Zo mogelijk nog straffer is dat zelfs criminele vreemdelingen 
die illegaal in ons land verblijven, nog steeds niet systema-
tisch worden teruggestuurd. Bij aanhouding krijgen zij na 
hun verhoor doorgaans een briefje van de Dienst Vreemde-
lingenzaken met het bevel om het grondgebied binnen de vijf 
dagen te verlaten. Sommigen grossieren in dit soort bevelen. 
Op 18 maart 2012 werd in Schaarbeek een illegale Algerijn 
opgepakt die bij de politie gekend was onder acht verschil-
lende namen voor 81 inbraken. Opnieuw werd de man de 
straat op gestuurd met het klassieke ‘bevel’. Maar het kan nog 
straffer. Op 15 november 2013 werd de Algerijn Karim B.A. 
opgepakt. Die had in 20 jaar illegaal verblijf (onder 17 alias-
sen) al 102 bevelen gekregen om het land te verlaten (webstek 
Het Laatste Nieuws).

Zelfs wanneer illegalen hier een tijd in de gevangenis hebben 
gezeten, is er nog steeds geen automatische terugzending, 
maar laat de Dienst Vreemdelingenzaken ze al te vaak weer 
‘in de natuur’ verdwijnen. In 2011 werd het zelfs de socialisti-
sche burgemeester van Antwerpen te machtig. In augustus van 
dat jaar had de politie allen al in de Antwerpse Seefhoek 200 
straatdealers opgepakt. Hoewel het merendeel daarvan illegaal 
in het land verbleef, werden zij systematisch weer vrijgelaten, 
amper enkele uren na hun arrestatie. “Je krijgt die straffeloosheid 
aan de bewoners en winkeliers niet uitgelegd. Voor onze agenten is 
het bovendien demotiverend,” aldus Janssens, die om een geslo-
ten terugkeercentrum voor illegalen vroeg. 

De reactie van toenmalig Justitieminister De Clerck was ont-
hutsend en getuigde van een ontzettende wereldvreemdheid: 
“Ik begrijp maar al te goed dat deze straatdealers voor overlast 
zorgen, maar mensen opsluiten en uitwijzen op basis van alleen 
maar een proces-verbaal van de politie, vind ik toch een brug te 
ver, een beetje gevaarlijk zelfs.” (Het Nieuwsblad, 17 augustus 
2011) Wel kondigde hij aan dat er werk zou gemaakt worden 
van de terugzending van de 1.500 illegalen die vandaag in de 
gewone gevangenissen, zodat er extra celcapaciteit zou komen. 
Vandaag is het aantal illegalen in de gewone gevangenissen op-
gelopen tot bijna 3.500 (3.477 in april 2013). In 2013 slaagde 
men erin om daarvan 625 na hun detentieperiode terug te 
sturen. De rest wordt gewoon vrijgelaten. Maggie De Block 

stelt dit voor als een grote verwezenlijking, omdat het er in 
2012 slechts 378 waren. Toch blijven de terugkeercijfers te-
leurstellend laag.

Veel van deze illegalen worden in voorhechtenis gehouden 
maar nadien veroordeeld tot een straf die overeenstemt met de 
periode van voorhechtenis. Zo komt het dat er absurd weinig 
veroordeelde Roemenen in de gevangenis verblijven. Blijkens 
een antwoord van minister Turtelboom op een vraag van ka-
merlid Peter Logghe op 17 juli 2013 waren er van de 307 
Roemenen in de gevangenis maar liefst 291 in voorhechtenis. 
“Zij komen niet in aanmerking voor overbrenging, omdat zij nog 
niet definitief veroordeeld zijn.”

De overbrenging van veroordeelde criminelen met het oog op 
de uitzitting van de straf in het herkomstland is tot op he-
den bijzonder pover gebleken. Nemen we het voorbeeld van 
Marokko. De Marokkanen vormen met ongeveer 1.200 ge-
detineerden (waarvan ruim de helft illegaal) veruit de groot-
ste groep buitenlanders in onze gevangenissen. Door de zeer 
beperkende verdragscriteria (uitsluiting van Marokkanen die 
hier geboren zijn, gehuwd zijn met een landgenoot, vijf jaar 
ononderbroken hier wonen,…) komt slechts een zeer kleine 
groep in aanmerking voor gedwongen overbrenging en dan 
nog laat men toe dat Marokko dit aantal verder reduceert. 

Het akkoord met Marokko tot gedwongen overbrenging da-
teert al van 7 juli 1997, maar toch duurde het tot mei 2012 
vooraleer een eerst groep van amper vijf veroordeelden naar 
Marokko werd teruggestuurd. In juni 2013 volgde een tweede 
groep van vier veroordeelden en in december 2013 zes (vraag 
van kamerlid Peter Logghe van 19 februari 2014). De lang-
durige onderhandelingen met Marokko hebben er dus tot op 
heden toe geleid dat amper 15 Marokkaanse veroordeelden 
werden overgebracht. Dit is dus niet meer dan een druppel 
op een hete plaat. 

Met andere niet-EU-landen worden momenteel besprekingen 
gevoerd, maar dit leverde tot op heden geen resultaten op. 
Naar Congo is een verplichte overbrenging voor strafuitzitting 
nog steeds onmogelijk. En andere landen weigeren gewoon 
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de akkoorden toe te passen en reageren niet op de aanvragen 
om een veroordeeld onderdaan over te nemen. Algerije neemt 
de meest schandalige houding aan. Met dat land is geen en-
kele overbrenging mogelijk, zelfs niet indien een veroordeelde 
Algerijn dit vrijwillig zou doen. Vandaar dat vele honderden 
criminele illegalen zich uitgeven voor Algerijn, terwijl ze in 
werkelijkheid een andere nationaliteit hebben. Ook de ge-
dwongen overbrenging van veroordeelden binnen de EU is tot 
op heden weinig succesvol. Sinds 2007 gaat het om slechts een 
tiental per jaar. 

Voor het Vlaams Belang moet er een echte ommekeer komen 
in dit lamentabele beleid. In de eerste plaats moet het gedoog-
beleid tegenover illegaal verblijf worden stopgezet en moet er 
een terugkeerbeleid op poten gezet vanuit gesloten centra. Il-
legaal verblijf leidt tot fraude en criminaliteit en moet actief 
worden opgespoord en bestreden. Illegalen die criminele 
feiten begaan, mogen onder geen enkel beding nog worden 
vrijgelaten, maar moeten hetzij vanuit de gevangenis, hetzij 
vanuit een gesloten terugkeercentrum hun repatriëring af-
wachten. Dit dient gekoppeld te worden aan een levenslang 
inreisverbod. 

De verregaande wettelijke bescherming van buitenlanders te-
gen terugzending moet dringend opgeheven worden. We wil-
len dat buitenlanders die veroordeeld worden tot zes maand 
effectieve celstraf zonder pardon uit het land worden gewe-
zen na het uitzitten van hun straf. Voor hen moet nadien een 
inreis- en verblijfsverbod gelden, dat moet uitgebreid worden 
naar alle Schengenlanden. 

We willen de nationaliteit koppelen aan een proefperiode. 
Van ‘Nieuwe Belgen’ met dubbele nationaliteit die binnen de 
10 jaar na hun nationaliteitsverwerving een misdrijf begaan 
waarvoor ze een effectieve gevangenisstraf van meer dan één 
jaar krijgen opgelegd, willen we de nationaliteit automatisch 
ontnemen. Het verblijfsrecht moet in dat geval kunnen wor-
den ingetrokken. Buitenlanders die een celstraf opliepen van 
3 maand effectief mogen 10 jaar lang geen toegang krijgen tot 
de nationaliteitsverwerving. 

Daarnaast willen we dat alles in het werk wordt gesteld op-
dat gevangenisstraffen maximaal worden uitgezeten in het 
land van herkomst. Dit moet de regel worden in plaats van 
de uitzondering. Met de herkomstlanden moeten er veel in-
tensievere gesprekken komen over de strafuitvoering in deze 
betrokken landen. De voorwaarden hiertoe dienen drastisch 
versoepeld te worden. Landen die weigeren mee te werken, 
moeten gesanctioneerd worden, bijvoorbeeld via handelsbe-
lemmeringen of door het schrappen van ontwikkelingssamen-
werking. Anderzijds heeft het Vlaams Belang geen bezwaar te-
gen financiële compensaties voor deze strafuitvoering of tegen 

Niet zelden wordt ook vastgesteld dat onderzoeksrechters 
getuigen van een ontstellende wereldvreemdheid wanneer 
het gaat om illegale vreemdelingen. Bijvoorbeeld in Brus-
sel, waar het voorkomt dat Franstalige onderzoeksrech-
ters Nederlandstalige dossiers behandelen en door gebrek 
aan voldoende kennis van het Nederlands (of is het uit 
misprijzen voor de Vlamingen?) tot de meest absurde 
vrijlatingsbeslissingen komen. Zo was er een bende van 
illegale Roemeense dieven, die eind januari 2011 in Hal-
le ’s nachts op heterdaad betrapt werd bij het stelen van 
grote koperbobijnen. De arrestatie was het resultaat van 
moeizaam recherchewerk en een gezamenlijke actie van 
vier politiezones. Toch werden de illegalen al enkele uren 
na hun arrestatie door de Franstalige onderzoeksrechter 
vrijgelaten omdat deze uit het dossier niet begrepen had 
dat het om ‘bendecriminaliteit’ ging. De media schonken 
uitgebreid aandacht aan de zeer begrijpelijke razernij bij 
de Halse politie. 

Hierover ondervraagd in de Senaat verklaarde De Clerck 
zonder te blozen: “De negen personen hebben de Roemeen-
se nationaliteit en slechts één van hen verblijft in België. 
Bijgevolg zullen de acht andere gedagvaard worden zonder 
gekende woon- en of verblijfplaats. Dat zal de procedure be-
moeilijken. Er zal moeten onderzocht hoe de dagvaarding 
kan worden betekend. Ik kan alleen maar hopen dat ze haar 
normale verloop krijgt.” (vraag van senator Bart Laeremans 
op 27 januari 2011)
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het subsidiëren van de bouw van gevangenissen. Dat is veel 
nuttiger dan het huren van gevangeniscapaciteit in Nederland.
 

Oprukkend islamradicalisme en  
islamterrorisme 

Jarenlang al waarschuwt het Vlaams Belang ervoor dat het 
lakse vreemdelingenbeleid leidt tot een volkomen ontwrich-
te samenleving, tot steden waar de autochtone bevolking uit 
wegvlucht en die op termijn helemaal door vreemdelingen zul-
len overgenomen worden. De razendsnelle demografische ont-
wikkelingen in Brussel en Antwerpen geven ons steeds duide-
lijker gelijk. Het feit dat het hier in grote mate om islamitische 
vreemdelingen gaat, maakt de problemen nog veel groter. On-
danks verwoede pogingen vanwege de verschillende overheden 
om een integratiebeleid te ontwikkelen, moeten steeds meer 
beleidsverantwoordelijken toegeven dat de zo geprezen ‘mul-
ticulturele samenleving’ mislukt is. Angela Merkel en Yves 
Leterme hebben dit met zoveel woorden openlijk toegegeven. 

De jongste jaren konden zelfs de meest rabiate tenoren van 
de linkerzijde niet langer de realiteit miskennen. Het groene 
parlementslid Luckas Vander Taelen begon plots columns en 
boeken te schrijven over zerotolerantie in de steden en over 
het universeel belang van onze westerse waarden. En het Vil-
voordse sp.a-kamerlid Hans Bonte, die in het verleden nooit 
kritiek had geleverd op het open-grenzen-beleid van zijn par-
tij, werd als kersvers Vilvoords burgemeester plots geconfron-
teerd met tientallen jonge Syriëstrijders vanuit zijn gemeente 
en nam schaamteloos het taalgebruik van het Vlaams Belang 
over: Bonte begon met veel ijver de verBrusseling van zijn ge-
meente aan te klagen en eiste van de federale regering een veel 
krachtiger optreden tegen het oprukkend moslimfundamen-
talisme. Nochtans hadden hijzelf en zijn partij actief de rode 
loper uitgerold voor de massieve zuiderse immigratiestromen 
en iedereen verketterd die daarop kritiek uitoefende. 

België is tot op heden gespaard gebleven van enorme aanslagen 
zoals we die hebben gekend in New York, Madrid, Londen 
en Boston, maar dat betekent niet dat het gewelddadig mos-

limradicalisme hier afwezig of onbeduidend zou zijn. Zo is er 
het hoogst merkwaardige dossier van Abdelkader Belliraj, de 
gewezen informant van de Staatsveiligheid uit Evergem, die 
nauwe banden had met Al Qaeda en die aan de Marokkaanse 
politiediensten zes politieke, islamistische moorden in België 
tot in de kleinste details bekend heeft aan de Marokkaanse 
inlichtingendiensten. Hij werd hiervoor in Marokko veroor-
deeld, maar in het voorjaar van 2014 raakte bekend dat het 
federaal parket bij ons de buitenvervolgingstelling wil vragen 
wegens ‘gebrek aan bewijs’. Hierdoor zouden alle medeplich-
tingen vrijuit gaan. Senator Bart Laeremans heeft de opeenvol-
gende minister van Justitie Vandeurzen, de Clerck en Turtel-
boom hierover talloze keren ondervraagd, maar er kwam nooit 
een afdoend antwoord over de houding van onze politie- en 
veiligheidsdiensten in dit dossier. Het lijkt er sterk op dat men 
vieze potjes heel bewust gesloten wil houden. 

Daarnaast is België de uitvalsbasis van de (inmiddels veroor-
deelde en opgesloten) Malika El Aroud, een Marokkaanse im-
migrante en internet-jihadiste die een spilfiguur kan genoemd 
worden van het Al Qaeda-netwerk in Europa. Het was haar 
echtgenoot, Abdessater Damane, die op 9 september 2001, 
twee dagen voor de aanslagen van New York, in opdracht van 
Al Qaeda de Afghaanse oppositieleider Ahmed Massoud met 
een zelfmoordaanslag vermoordde. Malika El Aroud zelf kreeg 
in 2010 acht jaar cel wegens het ronselen van islamitische strij-
ders voor Afghanistan.
 
Mede door het optreden van buitenlandse inlichtingendien-
sten konden andere aanslagen nadien in ons land (zoals deze 
die gepland was door de inmiddels aan de VS uitgeleverde 
oud-voetballer Trabelsi op Kleine Brogel) voorkomen worden. 
Maar tegelijk blijkt dat onze eigen inlichtingendiensten zeer 
nonchalant omspringen met terrorismedossiers. Zo bracht De 
Tijd op 11 mei 2012 naar buiten dat de Marokkaanse terro-
rist die in 2003 samen met Trabelsi werd veroordeeld (en deel 
uitmaakte van een radicaal islamistisch netwerk dat ronselde 
voor terreuropleidingen), nadien volkomen ongemoeid werd 
gelaten door de Staatsveiligheid, terwijl de Britse inlichtin-
gendienst MI5 hem ongehinderd naar Londen kon ontvoeren 
voor ondervraging. 
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Daarnaast zijn er heel wat ele-
menten die er op wijzen dat 
België fungeert als draaischijf 
voor geld van terroristen. Zo 
stelde de antiwitwascel CFI 
(Cel voor Financiële Informa-
tieverwerking) in 2011 vast 
dat verdachte geldstromen in 
onze financiële sector bestemd 
bleken voor militanten van het 
terreurnetwerk Al Qaeda. “De 
CFI stelt vast dat drie domeinen 
– witwassen van geld, maffia-ac-
tiviteiten en terrorisme - steeds 
meer in elkaar vloeien. Het geld 
om terroristische aanslagen mee te 
plegen, komt niet alleen meer uit 
cashtransacties of internationale geldtransfers van particulieren. 
Terreurorganisaties gebruiken almaar vaker vennootschappen 
als denkmantel. Terrorismefinanciering gaat zo hand in hand 
met witwasactiviteiten,” zo stelt de webstek van De Morgen 
op 4 mei 2012. 

Enkele maanden later verklaarde Jean-Claude Delepierre, 
voorzitter van de CFI, in verschillende media dat België nog 
nergens staat in de strijd tegen de financiering van terroris-
me. “Volgens Delepierre heeft het onderzoek naar terrorismegeld 
te lijden onder een gebrek aan coördinatie tussen de verschillen-
de diensten: de CFI, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtin-
gendienst ADIV, Financiën,” aldus de webstek van Het Laat-
ste Nieuws van 3 september 2012.

Sharia For Belgium

Het was Bart laeremans die op 18 maart 2010 als eerste par-
lementslid de minister van Justitie ondervroeg over de toen 
gloednieuwe organisatie “Sharia4Belgium”. Enkele dagen 
later volgde een strafklacht van Filip Dewinter wegens de 
bedreigende filmbeelden op haar website. Nadien volgden 
nog een reeks parlementaire vragen in Kamer en Senaat, on-

der meer naar aanleiding van de 
dreiging om het Atomium af te 
breken, maar het was duidelijk 
dat de haatboodschappen van 
deze islamisten aanvankelijk 
niet echt als bedreigend wer-
den gezien. Justitie banaliseerde 
de feiten en heeft daardoor erg 
lang geaarzeld om de organisatie 
aan te pakken. Totdat bleek dat 
de bende van Fouad Belkacem 
een actieve ronselpolitiek voer-
de voor hun Al Qaeda-vrien-
den in Syrië. Eind maart 2014 
dagvaardde het federaal parket 
uiteindelijk 46 verdachten van 
‘Sharia4Begium’ voor de straf-
rechtbank wegens lidmaatschap 

van een terroristische organisatie. Eindelijk. 

De Staatsveiligheid had reeds eerder ingezien dat de echte 
bedreiging van de democratie in de hoek van het moslim-ex-
tremisme moet gesitueerd worden. Dat bleek onder meer uit 
een interview van de krant De Morgen van 27 juli 2012 met 
Alain Winants, toenmalig administrateur-generaal van de 
Staatsveiligheid: “ ‘Sharia4Belgium’ is een van de uitingen 
van het salafisme en dat is voor ons momenteel de grootste 
bedreiging voor de democratie. Dan is het duidelijk dat we 
Belkacem en kompanen niet kunnen beschouwen als clowns.” 

Toch blijft de vraag of de veiligheidsdiensten de omvang van 
het probleem niet onderschatten. In datzelfde interview heeft 
Winants het over “een paar tientallen militante, potentieel 
gewelddadige salafisten. Daarnaast zijn er enkele honderden 
niet-gewelddadige salafisten.” In zijn meer dan boeiende 
boek ‘Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel’ trekt 
VUB-vorser Bilal Benyaich, na grondig terreinonderzoek, 
deze cijfers in twijfel (blz. 105): “Het hoofd van de Staatsveilig-
heid verklaarde dat er ‘enkele honderden’ militante salafisten in 
België zouden zijn. Volgens mij ligt het aantal militante salafis-
ten alleen in Brussel al op enkele honderden.”

Vooral vreemdelingen in gevangenis
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Uit een antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat Justi-
tieminister Turtelboom in januari 2014 op dezelfde golflengte 
zat: “Terwijl Salafistische centra initieel vooral actief waren in 
Brussel en in mindere mate in Antwerpen, zien we vandaag dat 
salafisten actief zijn in quasi alle centrumsteden van het land.”

Naar aanleiding van de lancering van zijn boek deed Benyaich 
in de media enkele opmerkelijke uitspraken: “Bepaalde wijken 
in Brussel zijn in de loop van de jaren volledig geïslamiseerd: 
mannen met lange baarden, zwaargesluierde vrouwen, patriar-
chale codes, overal halal. Er zijn elke dag tientallen militante 
salafisten aan het werk. Die vallen mannen, vrouwen en kinde-
ren lastig en verkondigen hun leer op elke hoek van de straat of 
op het internet. Veelal gaat het om geradicaliseerde jongeren, hier 
geboren en getogen, die iedereen met vuur willen bekeren.” (De 
Standaard, 29 mei 2013). “Steeds minder praktiserende gelovi-
gen durven tegen de salafisten in te gaan. Zo wordt het salafisme 
steeds meer de norm en er ligt voor kansarme jongeren een vlotte 
springplank naar jihadisme.”(Knack, 29 mei 2013). 

Benyaich waarschuwt n.a.v. de Syriëcrisis ook voor aanslagen: 
“Bovendien is de kans nooit groter geweest op aanslagen. 
Zeker als de oorlog de veerkracht van die jonge vechters niet ge-
broken heeft en ze wrok tegenover hun thuisland koesteren. In 
het verleden zijn dat soort extreme militanten door de Staatsvei-
ligheid op tijd onderschept. Maar die waren toen gelinkt aan be-
kende organisaties, die sinds jaren gemonitord werden. De gasten 
die nu vertrekken, zijn in toenemende mate niet gesocialiseerd in 
de klassieke salafistische milieus en ze zijn dus onbekend bij de 
Staatsveiligheid. Die kunnen makkelijk door de mazen van het 
net glippen.” 

Benyaich stelt ten slotte nog dat de Marokkaanse overheid al 
veel meer heeft gedaan tegen de radicalisering van de Brusselse 
Marokkanen dan de Belgische overheid. “De Belgische overheid 
staat erbij en kijkt ernaar.” Hij verwijst ook naar de oliesta-
ten Saoudi-Arabië en Qatar, die het salafisme bij ons volop 
financieren en verspreiden. Een deel van die vaststellingen zijn 
uiteraard niet nieuw, maar voor het eerst wordt de omvang van 
het probleem zo helder in kaart gebracht door iemand die zelf 
een Marokkaanse achtergrond heeft. Voor het eerst wordt van-

uit die hoek ook de onverantwoordelijkheid en de passiviteit 
van de Belgische overheid zo duidelijk gehekeld.

Syriëstrijders

Diezelfde passiviteit hebben we ook gedurende vele maanden 
moeten vaststellen inzake de aanpak van de meer dan twee-
honderd Jihad-strijders die vanuit ons land naar Syrië vertrok-
ken. Nochtans gaat het hier om een agressieve oorlog met de 
bedoeling om een streng islamistisch regime te vestigen in het 
betrokken land. De reactie van Binnenlandse Zaken bleef be-
perkt tot de organisatie van overleg, het uitwisselen van in-
formatie, het financieren van ‘deradicaliseringsambtenaren’ en 
het verspreiden van foldertjes. De ronselaars, haatpredikers en 
ophitsende websites bleven ongemoeid. In Nederland werd 
een veel actiever ontradingsbeleid gevoerd, onder meer via de 
intrekking van reispassen en identiteitskaarten, zodat het voor 
de Syriëstrijders veel moeilijker werd om het land te verlaten 
of hier opnieuw ongemerkt binnen te komen. 

Justitie bleef lange tijd erg passief, terwijl men van meet af aan 
volop gebruik had kunnen maken van de antiterrorismewetge-
ving. Justitie nam alle mogelijke initiatieven om te verhinde-
ren dat een 15-jarige jongen naar Indië zou trekken voor een 
opleiding in een boeddhistisch klooster, maar nergens zagen 
we met eenzelfde ijver het vertrek beletten van jongeren die 
oorlog wilden gaan voeren, vaak onder de vlag van Al Qaeda. 

Justitie stelt zich tevens veel te braaf en te zwak op tegenover 
de strijders die terugkomen. Ze worden immers lang niet alle-
maal aangehouden en de meesten van deze militair getrainde 
fundamentalisten worden na een korte tijd opnieuw vrijgela-
ten. Alsof ze enkel een banale vorm van kattenkwaad hadden 
bedreven. Er is zelfs een geval bekend van iemand die gruwel-
daden pleegde in Syrië en werd vrijgelaten met de mededeling 
“dat hij geen contact mocht hebben met andere strijders”. (De 
Morgen, 25 januari 2014) Vaak doet men niet eens de moeite 
om de burgemeester in te lichten omtrent terugkeer en vrijla-
ting. De lakse houding van Justitie staat in schril contrast met 
de ernst van de feiten en het extreem karakter van de groepen 
waarmee ‘onze’ Syriëstrijders verbonden zijn. Getuige daarvan 
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de uitspraak van minister van Buitenlandse Zaken Reynders: 
“De grote meerderheid van de Belgische Syriëstrijders is zo extreem 
islamistisch dat zelfs het Syrische vrijheidsleger hen weigert.” (Het 
Laatste Nieuws, 13 januari 2014)

Ondanks het feit dat men hier overduidelijk kan spreken van 
zware tekortkomingen inzake burgerzin, lijkt het voorlopig in 
geen enkel dossier de bedoeling om de nationaliteit van be-
trokkenen af te nemen. In Groot-Brittannië gaat het er heel 
anders aan toe. Begin april 2014 had de minister van Justitie 
er reeds van 45 Syriëstrijders de Britse nationaliteit laten af-
nemen. In Duitsland werd eenzelfde beleid aangekondigd en 
ook in Nederland werden er ter zake wettelijke maatregelen 
getroffen. 

Het Vlaams Belang is van oordeel dat onze veiligheidsdien-
sten en in het bijzonder Justitie veel krachtiger moet optre-
den tegen salafistische organisaties en sympathisanten en 
medeplichtigen van terreurnetwerken. Deze strijd moet in 
eerste instantie gericht zijn tegen de verspreiders van de an-
ti-Westerse haatboodschappen en de kanalen waarvan ze zich 
bedienen. Zowel nationaal als internationaal moet er veel meer 
worden ingezet op het opsporen en afsluiten of blokkeren van 
websites, radiozenders en tv-kanalen. Het spreekt voor zich 
dat Justitie en vooral de politiediensten daarvoor extra mensen 
en middelen moeten krijgen.

Salafistische moskeeën en opleidingscentra moeten gesloten 
worden en haatpredikers de deur gewezen. In de gevangenis-
sen dient salafistische propaganda krachtiger te worden bestre-
den. Gevangen die extremistische denkbeelden verspreiden, 
moeten worden geïsoleerd. Wie geweld verheerlijkt of het 
omverwerpen van de democratie bepleit, moet veel sneller de 
nationaliteit kunnen verliezen, zelfs los van een strafrechte-
lijke veroordeling, en nadien teruggestuurd worden naar het 
herkomstland. In de dossiers van de Syriëstrijders moet veel 
meer worden ingezet op het afnemen van de nationaliteit. Het 
Vlaams Belang eist dat een grondig onderzoek wordt gevoerd 
naar de betrokkenheid van elke teruggekeerde Syriëstrijder bij 
terreurorganisaties en bij gruweldaden.

De prioriteiten van de Staatsveiligheid moeten grondig bijge-
steld worden. Het is schandelijk en absoluut onaanvaardbaar 
dat deze dienst nog steeds energie steekt in het volgen van ge-
weldloze Vlaams-nationalisten. Deze dienst moet beter gecon-
troleerd kunnen worden en alle energie kunnen steken in de 
échte bedreigingen die op onze samenleving rusten. Het ter-
rorismebeleid dient gekoppeld te worden aan een doordachte 
immigratiestop, zeker ten aanzien van islamitische landen. An-
ders blijft het dweilen met de kraan open.
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Onze voorstellen:
• opname van herkomstcriteria in alle statistieken van strafrechtelijke keten, naar Nederlands model

• illegalen die zich te buiten gaan aan criminaliteit moeten systematisch worden opgesloten en uitgewezen. Illegaal verblijf 
dient actief te worden opgespoord en bestreden

• buitenlanders veroordeeld tot zes maand effectief moeten uitgewezen worden, ook wanneer zij hier al langere tijd verblij-
ven; de overbescherming in de vreemdelingenwet moet dus geschrapt worden 

• meer controles aan de Europese binnengrenzen

• proefperiode inzake nationaliteit gedurende 10 jaar, automatische afname bij veroordeling vanaf één jaar effectieve cel-
straf; snellere afname nationaliteit van allochtone extremisten door de rechter, zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling

• maximaal inzetten op het uitzetten van de straf in het herkomstland; grotere druk op de herkomstlanden

• veel krachtiger optreden tegen salafistische organisaties, moskeeën en opleidingscentra; prediking moet verplicht in het 
Nederlands

• meer middelen en mensen voor de aanpak van salafistische websites, radio- en TV-zenders 

• sluiting van salafistische moskeeën en opleidingscentra, uitzetting van haatimams en van leiders van extremistische mos-
limorganisaties 

• isolering van salafistische propagandisten in de gevangenis

• consequente toepassing van de terrorismewetgeving, ook op de Syriëstrijders en op de organisaties die ronselen, met 
inbegrip van afname van de nationaliteit

• grondige bijstelling van de prioriteiten van de Staatsveiligheid

• invoeren en handhaven van een doordachte immigratiestop
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11. Naar een Vlaamse Justitie en politie 
Al jarenlang eist het Vlaams Belang dat Vlaanderen auto-
noom zou worden op het vlak van Justitie. De verschillen in 
opvattingen tussen Vlaamse en Waalse partijen over het justi-
tie- en veiligheidsbeleid zijn zodanig groot, onder meer inzake 
de aanpak van jeugdcriminaliteit, de magistratenopleiding, 
de strafuitvoering en de organisatie van de rechtbanken, dat 
Vlaanderen en Wallonië dringend een autonoom beleid moe-
ten kunnen voeren. Dezelfde logica gaat op voor het politie-
beleid. Hoger (in hoofdstuk 3) hebben we reeds aangetoond 
dat Vlaanderen naar verhouding veel te weinig middelen te-
rugkrijgt, waardoor de Vlaamse politiezones te weinig politie-
mensen kunnen aanstellen. 

Bij de jongste staatshervorming zijn de Vlamingen op een on-
voorstelbare wijze bij de bok gezet op het vlak van Justitie. 
De weg naar een eigen Vlaamse Justitie werd meer dan ooit 
geblokkeerd en nog wel met een grondwettelijke meerderheid. 
Daardoor wordt het binnen een Belgische context zo goed als 
onmogelijk om nog een eigen Vlaamse Justitie tot stand te 
brengen op het volledige Vlaamse grondgebied.

De Franstalige partijen zijn er namelijk in geslaagd om de 
hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hal-
le-Vilvoorde op een extreme wijze in hun voordeel om te 
buigen. Aan Vlaamse kant zaten jonge, totaal onervaren on-
derhandelaars (Beke, De Croo, Van Besien, Genez) die dit 
dossier van geen kanten beheersten en de evenwichten niet 
kenden. Onkelinx, Milquet en Michel hebben van deze situa-
tie schaamteloos misbruik gemaakt om een hervorming door 
te drukken die overeenkwam met een oud imperialistisch 
voorstel van … het FDF. 

De Brusselse rechtbank is namelijk ‘ontdubbeld’ volgens het 
model-Maingain: er kwamen aparte Nederlandstalige en 
Franstalige rechtbanken die gelijkwaardig bevoegd werden 
voor Brussel én Halle-Vilvoorde. Dit houdt een verregaande 
machtsuitbreiding in voor de Franstalige rechtbank. Binnen 
het tweetalige BHV werd in het verleden immers duidelijk re-

kening gehouden met het aparte karakter van Halle-Vilvoorde. 
De Franstalige rechtbanken waren er slechts per uitzondering 
bevoegd en een taalwijziging werd aan ernstige voorwaarden 
onderworpen. 

Door de BHV-hervorming worden deze Franstalige recht-
banken nu volwaardig bevoegd voor alle gemeenten van 
Halle-Vilvoorde, weliswaar met de beperking dat er buiten 
Brussel enkel in het Nederlands kan gedagvaard worden door 
de gerechtsdeurwaarder. Maar de taalwijziging naar het Frans 
is een formaliteit geworden. Bovendien kunnen inwoners van 
Halle-Vilvoorde zich nu gezamenlijk rechtstreeks tot de Frans-
talige rechtbank wenden. Dit komt neer op een regelrechte 
dijkbreuk, waarvan de gevolgen zwaar onderschat worden. 
Hoe dan ook zal dit de verfransing van Halle-Vilvoorde sterk 
in de hand werken.

De Franstalige rechtbanken hebben bovendien in verhou-
ding veel meer magistraten gekregen dan de Nederlands-
talige, waardoor zij een enorm concurrentievoordeel krijgen 
en dus ook meer zaken uit Halle-Vilvoorde naar zich kunnen 
toetrekken. Aanvankelijk hadden de Franstaligen volgens een 
absurde 80/20-verhouding bij de twee belangrijkste rechtban-
ken VIER keer meer magistraten en griffiebedienden dan de 
Vlamingen, terwijl de verhouding voordien 66/33 was, wat 
nagenoeg overeenstemde met de reële werkverhoudingen. Na 
hevig protest van het Vlaams Belang, de Vlaamse magistraten 
en advocaten werd een werklastmeting in het vooruitzicht ge-
steld. Daaruit bleek zoals verwacht dat de Nederlandstaligen 
veel te weinig hadden gekregen. Het absurde resultaat hiervan 
was evenwel niet dat het aantal Franstalige magistraten op-
nieuw zakte, maar wel dat het nog verder steeg.

In totaal wonnen de Franstalige rechtbanken op die manier 
ruim 350 personeelsleden bij en moesten de Nederlandstali-
gen ruim 140 mensen inleveren. Zo komen er in de recht-
banken van eerste aanleg 41 Nederlandstalige rechters en niet 
99 Franstalige (zoals de werklastmeting met 29/71 aangeeft), 
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maar stijgt het aantal Franstaligen van 112 naar 122. De 
Franstaligen krijgen dus bijna een kwart meer personeel 
dan waarop zij recht hebben! 

Het resultaat van deze absurde verhoudingen is dat het aan-
tal Nederlandstalige magistraten zelfs op Belgisch niveau lager 
ligt dan het aantal Franstalig. Zo zijn er voortaan voor heel het 
land 377 Nederlandstaligen versus 380 Franstaligen, terwijl 
de Vlamingen toch meer dan 58 procent van de bevolking 
uitmaken!

Het enige kleine lichtpunt is de totstandkoming van een ei-
gen parket voor Halle-Vilvoorde, maar dat is meteen zwaar 
gehandicapt. Een deel van de nieuwe parketmagistraten zal 
immers Franstalig zijn en rechtstreeks onder het gezag staan 
van de (altijd Franstalige) procureur van Brussel. Dit zal lei-

den tot een voorkeursbehandeling van anderstaligen in 
Halle-Vilvoorde en tot een politiek van 
twee ma- ten en twee gewichten. 

Nog veel erger is dat dit nieuwe parket grondwettelijk vast-
gekluisterd blijft aan Brussel en daardoor onmogelijk nog 
kan samensmelten met het parket van Leuven. Overal in het 
land zijn er met de hervorming van het gerechtelijk landschap 
provinciale arrondissementen ontstaan. Dit heeft het grote 
voordeel dat de rechters en parketmagistraten zich beter kun-
nen specialiseren en efficiënter zullen kunnen ingezet wor-
den. Deze trein van de modernisering gaat dus geheel aan 
Vlaams-Brabant voorbij. Het arrondissement Leuven blijft 
hierdoor een veel te klein arrondissement en Halle-Vilvoorde 
blijft grotendeels onder het juk van Brussel. 

Doordat deze hervorming met bijzondere meerderheden werd 
vastgelegd en bovendien helemaal in het voordeel speelt van 
de Franstaligen, is het een regelrechte utopie te denken dat 
Vlaanderen binnen België ooit nog een autonome Justitie 
zal krijgen, die volwaardig bevoegd is over het hele Vlaamse 
grondgebied. De Franstalige partijen zullen deze ‘verworven 
rechten’ in het parlement nooit meer willen afstaan, tenzij daar 
waanzinnige toegevingen tegenover zouden staan aan Vlaam-
se kant. Bovendien hebben de Franstaligen verkregen dat zij 
overal in Vlaanderen de verzending kunnen vragen van rechts-
gedingen naar Brusselse of Waalse rechtbanken. Dit impliceert 
dat Justitie in heel het land zo homogeen mogelijk zal moeten 
blijven. Dit betekent noch min noch meer dat Justitie in 
de praktijk, zolang België bestaat, door deze hervorming 
verankerd zal blijven op het Belgische niveau. Voor ons is 
dit een zoveelste reden om dit onzalige land integraal op te 
doeken en te kiezen voor een onafhankelijk Vlaanderen. 

In afwachting van de totstandkoming van een Vlaamse staat, 
zullen wij ons natuurlijk niet verzetten tegen grotere bevoegd-
heden voor Vlaanderen op het vlak van Justitie, wel integen-
deel. Toch zijn wij ook op dit vlak niet gelukkig met de jongste 
staatshervorming, omdat de bevoegdheden op een erg versnip-
perde manier worden overgedragen. Zo worden de gemeen-
schappen bevoegd voor de Justitiehuizen met inbegrip van 
het hele systeem van het elektronisch toezicht. Mensen onder 
elektronisch toezicht vallen evenwel volledig onder het regi-
me van de gedetineerden. Gevolg is dat de gedetineerden bin-
nen de gevangenissen onder het federale niveau vallen en de 
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gedetineerden daarbuiten onder de gemeenschappen. Zulke 
versnippering verhindert een samenhangend strafuitvoerings-
beleid. Het gevangeniswezen was beter integraal overgeheveld. 

Het is onlogisch dat heel wat bevoegdheden inzake veiligheid 
in Brussel (alles wat er in handen was van de gouverneur) zijn 
overgeheveld naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel 
wordt hierdoor meer en meer een supergewest, dat over meer 
macht beschikt dan het Vlaamse en het Waalse Gewest. 

Alles wat jeugdrecht betreft, wordt naar een aparte Brusselse 
instelling overgeheveld, met name de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie. Op die manier blijven bevoegdheden 
inzake jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit versnipperd, 
vermits ook de gemeenschappen in Brussel een vinger in de 
pap hebben. Wij zijn overigens helemaal niet tevreden over de 
wijze waarop de Franse Gemeenschap in Brussel voortdurend 
haar verantwoordelijkheid ontloopt en een uiterst laks beleid 
voert ten aanzien van jonge criminelen. Mede door dit lakse 
optreden, de onwil om voldoende opvangplaatsen te voorzien 
en het snelle vrijlatingsbeleid is de Franse Gemeenschap in 
grote mate verantwoordelijk voor het zware onveiligheidspro-
bleem in vele wijken van de hoofdstad. Hoger stelden we reeds 
dat, zolang België bestaat, het veiligheidsbeleid in Brussel-19 
beter vanuit het federale niveau wordt gecontroleerd, zodat de 
Vlamingen er meer over te zeggen zouden hebben. We willen 

de bevoegdheid inzake jeugd in Brussel dus weghalen bij de 
Franse Gemeenschap. In een onafhankelijk Vlaanderen wor-
den dit dan uiteraard Vlaamse bevoegdheden. 

Ook zien we geen echte rol meer weggelegd voor de gemeen-
tebesturen op het vlak van politiebeleid. Dit hokjesbeleid is 
achterhaald. Nergens zijn er steden van de omvang van een 
stad als Brussel waar het veiligheidsbeleid zo versnipperd is. 
Om evidente redenen van efficiëntie pleit het Vlaams Belang 
al jaren voor een eengemaakte politiezone voor alle 19 Brus-
selse gemeenten. 

Hoewel het tweetalige arrondissement BHV grondwettelijk 
gebetonneerd is, zal het Vlaams Belang blijven ijveren voor 
een gerechtelijke hervorming die de eentaligheid van Vlaan-
deren respecteert. Concreet pleiten we voor de integrale split-
sing, waarbij Leuven en Halle-Vilvoorde één arrondissement 
zouden gaan vormen. Brussel behoudt de indeling in Neder-
landstalige en Franstalige rechtbanken, die elk bevoegd zijn 
voor de 19 gemeenten. Het grondgebied van het Brussels hof 
van beroep wordt beperkt tot die 19 gemeenten. In Vlaande-
ren komt er een derde hof, met vestiging te Leuven, dat be-
voegd wordt voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. 
Het personeelsbeleid en de opleiding voor de magistraten, met 
inbegrip van de Brusselse, wordt integraal overgeheveld naar 
de beide gemeenschappen.

Onze voorstellen:
• Justitie en politie worden overgeheveld naar Vlaanderen en Wallonië 

• de Brusselse bevoegdheden inzake Justitie, politie en veiligheid worden samengebracht op federaal niveau, met uitzonde-
ring van het personeelsbeleid, dat naar de gemeenschappen gaat

• bevoegdheid Brusselse rechtbanken en hof van beroep beperkt tot Brussel-19

• Brussel krijgt één politiezone

• arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven smelten samen tot het arrondissement Vlaams-Brabant (eengemaakt par-
ket en eengemaakte rechtbanken)

• nieuw hof van beroep van Leuven wordt bevoegd voor Vlaams-Brabant en Limburg



92

vlaamsbelang.org   vlbelang info@

Madouplein 8 bus 9
1210 Brussel

Tel.: 02 219 60 09
www.vlaamsbelang.org


