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0. INLEIDING: VEILIGHEID, EEN PRIMAIRE BEHOEFTE 

 
Vlamingen voelen zich steeds meer onveilig. Het afdoen van dit probleem door de overheid als 
louter subjectieve ‘ingebeelde’ onveiligheidsgevoelens, ontlokt wrevel en ongenoegen bij mensen 
die herhaaldelijk in hun nabije omgeving geconfronteerd worden met allerhande criminaliteit en 
overlastgevend gedrag. De overheid probeert de burger wijs te maken dat de criminaliteit fors 
daalt, maar in de praktijk merkt die daar niets van. De geloofwaardigheid van de overheid en in het 
bijzonder deze van politie en Justitie, die moeten instaan voor de bescherming van de bevolking, 
wordt hierdoor aangetast. Hierbij komt nog dat de bevolking geconfronteerd werd met de 
manipulatie van misdaadcijfers. In 2004 gaf de overheid immers onomwonden toe dat België niet 
beschikt over betrouwbare statistieken over de evolutie van de misdaad. Toch wordt er 
voortdurend met dit soort statistieken gegoocheld.  
 
Vooral twee categorieën van delicten geven aanleiding tot ergernis. Vooreerst is er de zogenaamde 
kleine, veelvuldige criminaliteit (fiets- en handtasdiefstallen, vandalisme enzovoorts), omdat zoveel 
burgers hiervan het slachtoffer worden en omwille van de routinematige wijze waarop zij gepleegd 
en politioneel behandeld worden. Wat voor de overheid ‘kleine criminaliteit’ is, leidt voor de 
betrokkene vaak tot grote trauma’s.  
 
De tweede categorie die vele mensen angst en onzekerheid inboezemt, is de extreme, zinloze 
agressie waarmee de samenleving steeds vaker geconfronteerd wordt. De ophefmakende moorden 
in Brussel en Antwerpen in 2006 waren absolute dieptepunten en hebben terecht grote 
verontwaardiging opgewekt. Opmerkelijk ook is dat agressie tegen dienstverleners in de 
hulpverleningssector, het openbaar vervoer en in scholen, toeneemt. Mensen die er vanuit hun 
volste overtuiging voor hebben gekozen andere mensen te dienen en te helpen, krijgen steeds 
meer af te rekenen met gratuit geweld. Criminaliteit ondermijnt de samenleving, creëert een 
algemeen gevoel van angst, onzekerheid en wantrouwen en moet de topprioriteit worden van elke 
regering. Het Vlaams Belang eist dan ook een harde en kordate aanpak. 
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1. HARDE AANPAK: REPRESSIE SLUIT PREVENTIE NIET UIT 
 
Voor het Vlaams Belang sluit een streng veiligheidsbeleid preventieve maatregelen evenwel niet 
uit. Een veiligheidsbeleid dient immers een samenspel te zijn van preventie, repressie en nazorg. 
Preventie alleen kan nooit een oplossing bieden.  
 
Een preventief beleid moet erop gericht zijn de risicofactoren te verkleinen en de 
criminaliteitsremmende factoren te versterken. De algemene toename van het aantal criminele 
feiten 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. 
 

 PREVENTIE 
 
Het Vlaams Belang pleit in dit verband voor een morele herwaardering van gemeenschappen, 
families en individuen en het beroep doen 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 samenleving. Een warme en stabiele thuisbasis is de beste garantie voor een 
goede opvoeding en een dam tegen mogelijke ontsporingen. 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.  
 
Het Vlaams Belang legt er de nadruk op dat sociale controle bijzonder preventief kan werken. 
Door onder andere toenemende verstedelijking en het verlies aan traditionele gezagsverhoudingen 
binnen gezinnen, scholen, bedrijven enzovoort, is die controle echter sterk verzwakt. We mogen 
ons daar niet zomaar bij neerleggen. Mensen moeten blijvend aangemoedigd worden tot burgerzin. 
Het Vlaams Belang pleit ook voor de herwaardering van de informele contacten. Zo kan het 
opzetten van zogenaamde ‘buurtinformatienetwerken’ de burger dichter betrekken bij het 
criminaliteitsprobleem en het gevoel van machteloosheid verkleinen.  
 
Naast deze veeleer algemene preventieve aspecten van de criminaliteitsbestrijding is het Vlaams 
Belang een sterk voorstander van allerhande zeer concrete preventieve maatregelen. Zo is het 
Vlaams Belang voorstander van overheidscampagnes die de burger bewust maken van het nut van 
veiligheidsinvesteringen. In het bijzonder zijn we van oordeel dat investeringen die dienen voor de 
beveiliging van de beroepsruimten, doch ook van private woningen aan bijzondere fiscale 
gunstmaatregelen dienen te worden onderworpen. Die veiligheidsinvesteringen moeten evenwel 
worden gepromoot zonder al te veel administratieve rompslomp. In de praktijk betekent dit voor 
het Vlaams Belang onder andere dat de bestaande voorafgaandelijke goedkeuring van de 
ambtenaar belast met de adviezen inzake techno-preventie in de politiezone dient te worden 
afgeschaft. Wat de controle op de investering betreft, kan de fiscale administratie haar 
verantwoordelijkheid opnemen, zoals ze dat doet voor haar overige taken. 
 
Daarnaast moeten handelaars die slachtoffer zijn van winkeldiefstal de mogelijkheid krijgen om in 
samenwerking met het parket foto’s of filmbeelden (bewakingscamera’s) openbaar te maken 
van op heterdaad betrapte daders. Voor het Vlaams Belang moet in zulk geval het klassieke 
portretrecht wijken. Volksvertegenwoordiger Filip De Man nam in dit verband reeds een concreet 
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wetgevend initiatief. Deze preventiemethode dient volgens het Vlaams Belang deel uit te maken 
van een ruimer winkelveiligheidsbeleid. Kernelementen daarin zijn een betere beveiliging van de 
winkels (onder meer via een standaard technopreventief advies), de uitbouw van zogeheten 
‘winkeliersinformatienetwerken’ (WIN’s); de verspreiding van een telepolitiesysteem (stil alarm) en 
een winkelverbod in een straat of stadsdeel voor veelplegers. Daarnaast moet de 
aangiftebereidheid worden aangemoedigd (zie verder).  
 
Volgens het Vlaams Belang is een zeer belangrijke preventieve en proactieve rol weggelegd voor 
de wijkagent. Hij moet immers bovenal een zichtbaar centraal aanspreekpunt zijn voor de burger 
in de fase waarin kleine overlastproblemen zich kunnen ontwikkelen tot veel grotere problemen. 
Daarom kan de rol van wijkagent alleen maar worden geherwaardeerd door hem niet langer te 
belasten met allerhande administratieve taken die geen uitstaans hebben met het verzekeren van de 
veiligheid van de burgers. Aanvullend aan de wijkagent kunnen ook buurtinformatienetwerken 
een belangrijke rol spelen voor in het lokale veiligheidsbeleid. Deze moeten dan ook 
aangemoedigd worden. De wijkagent kan een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming ervan.  
  
Maatschappelijke veiligheid en het recht om te gaan en staan waar men wil in de openbare ruimte, 
staan centraal in de Vlaams Belangbenadering. Wij zijn geen voorstander van een veralgemeende 
camerabewaking, maar vinden die wel nuttig en noodzakelijk op locaties waar buurtbewoners en 
politie niet in staat zijn om zich steeds adequaat borg te stellen voor de veiligheid op straat. De 
aanwezigheid van de camera’s is geregeld aan evaluatie toe en moet kaderen in een politiek waarbij 
er ook meer blauw op straat is, ook op de locaties met cameratoezicht. 
 

 REPRESSIE 
 
Het Vlaams Belang stelt vast dat de verspreiding van criminaliteit en daarmee nauw verbonden 
problemen zoals overlast, ruimtelijk gestructureerd zijn. Bepaalde gebieden lijken, meer dan 
andere, criminaliteit aan te trekken en/of te produceren. Het criminaliteitsfenomeen concentreert 
zich voornamelijk in bepaalde problematische wijken van (groot)stedelijke gebieden. Uit het 
oogpunt van efficiëntie en doeltreffendheid verdienen veelzijdige buurtgerichte programma’s voor 
problematische woonbuurten dan ook de voorkeur.  
 
Onnodig te zeggen dat het precies in die wijken is dat het zero-tolerantieprincipe consequent 
dient te worden toegepast. Volgens dit principe dient elk misdrijf aanleiding te geven tot een 
strafrechtelijke reactie. De samenleving dient onmiddellijk en altijd op te treden tegen criminaliteit, 
maar ook tegen vandalisme, sluikstorten, leegstand en andere fenomenen die criminaliteit in de 
hand werken.  
 
Bovendien dient op bestuurlijk niveau de veiligheidsaanpak te stoelen op de principes van het 
zogenaamde gewapend bestuur. Om dit te bewerkstelligen moet er worden afgestapt van het 
idee dat de politie en de overheid de enige actoren zijn op het vlak van veiligheid. Zo dient de 
politie zich te laten bijstaan door een verscheidenheid aan diensten, onder meer bijzondere 
politiediensten zoals de economische en sociale inspectie; de voedselinspectie; de stedelijke dienst 
huisvesting; de dienst vreemdelingenzaken, douanediensten enzovoort; … Zo kan systematisch 
worden opgetreden tegen onder meer malafide handelszaken, nachtwinkels, belwinkels enzovoort. 
Politiemensen zijn en blijven gemotiveerd, als zij zich gesteund voelen en concrete resultaten van 
hun werk zien in het terugdringen van de onveiligheid.  
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 GEEN ‘NO GO-ZONES’  
 
Het moet ten stelligste vermeden worden dat buurten herschapen worden in ‘no go-zones.’ In 
bepaalde wijken van onze grotere steden zitten we niet ver meer af van situaties zoals in Parijs, 
waar de politie de controle over bepaalde stadsdelen en voorsteden nagenoeg is kwijtgeraakt en er 
zich amper durft te vertonen. In problematische buurten is daarom een versterkt politietoezicht 
noodzakelijk. Probleembuurten vereisen een geïntegreerde aanpak van sociaal-economische en 
repressieve maatregelen. Nultolerantie dient het uitgangspunt te zijn van het veiligheidsbeleid. Dat 
het voeren van een beleid van nultolerantie vruchten afwerpt, bewees de aanpak van alle misdaad 
én vormen van overlast in de stad New York onomstotelijk.  
  
Dat het Vlaams Belang de handhaving van recht en orde door een harde aanpak van de 
criminaliteit bepleit, betekent niet dat wij ongenuanceerd voorstander zijn van een draconische 
repressie tegen iedereen die een voetje scheef zet. Een kordate en consequente toepassing van de 
bestaande wetgeving zal in veel gevallen volstaan en bepaalde overlastvormen kunnen ook 
buitengerechtelijk worden aangepakt via bijvoorbeeld administratieve boetes. Het probleem ligt 
evenwel meestal bij een beperkte uitvoering van de strafrechtelijke beslissingen. Boetes worden 
lang niet altijd geïnd en celstraffen zelden uitgezeten. Zo blijkt dat in Vlaanderen in 2003 en 2004 
van de gerechtelijke boetes respectievelijk slechts maximum 40% en 35% werd geïnd. In Wallonië 
was dat slechts maximum 25%. Deze cijfers zijn schandelijk. De doeltreffendheid van de 
strafuitvoering kan en moet dus vergroot worden. 
 

 HET GELOOF IN DE PREVENTIEVE EN REPRESSIEVE WERKING VAN DE  
GEVANGENISSTRAF 

 
Het Vlaams Belang gelooft in de doeltreffendheid van de vrijheidsstraf. Het feit dat de overgrote 
meerderheid van de burgers geen criminele feiten pleegt, betekent niet alleen dat vele mensen zich 
niet geroepen voelen om dergelijke feiten te plegen, doch ook dat velen angst hebben voor de 
represailles van de overheid zo zij zich tot het plegen van criminaliteit zouden laten verleiden. 
Strenge straffen hebben daarenboven niet alleen een preventief effect (afschrikking), maar ook een 
algemeen maatschappijbeveiligend effect.  
 
De overtuiging dat een misdrijf niet het resultaat is van een vrije wilskeuze van de delinquent, maar 
veroorzaakt wordt door externe (sociale) factoren, legt de schuld niet bij de delinquent zelf, maar 
wel bij de maatschappij. In die enge visie kan de enige functie van de straf de zogenaamde ‘re-
socialisering’ of reïntegratie in de samenleving zijn. De individuele verantwoordelijkheid van de 
misdadiger wordt hierbij compleet miskend. Het Vlaams Belang kan zich niet in een politieke 
ideologie terugvinden waar als oorzaak voor criminaliteit enkel wordt verwezen naar die externe 
factoren die de mens zouden slecht maken. Het Vlaams Belang gelooft immers stellig in de 
individuele verantwoordelijkheid van de mens en verwerpt elke theorie die bepaalde sociale 
factoren laat fungeren als alibi voor misdaad. 
 
Wij ontkennen niet dat een opgelegde straf een resocialiserende functie dient te hebben, maar door 
uitsluitend aandacht te besteden aan de tijdelijke neutralisering en de verbetering van de 
gedetineerde, gaat men voorbij aan de belangrijkste straffuncties: toevoeging van leed en 
afschrikking (voorbeeldfunctie). De vergelding is gerechtvaardigd door de bewuste overtreding 
van de norm door de delinquent. De delinquent is moreel verantwoordelijk voor zijn daden en 
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heeft door zijn gedrag zijn straf verdiend. Het gevaar bestaat overigens dat bij gebreke van een 
afdoende en snelle bestraffing van overheidswege de burgers het recht in eigen handen nemen met 
alle gevolgen van dien. De overtreding van de strafwet is niet alleen een vergrijp tegen het 
individuele slachtoffer van het delict, maar ook tegen de gemeenschap als geheel en haar 
normenstelsel. Een samenleving moet duidelijke grenzen stellen aan misdadig gedrag en kordaat 
sanctioneren. Dit is de enige manier om daders te wijzen op hun verantwoordelijkheid en schuld.  
 
De afschrikkende werking vertaalt zich in de bijzondere én algemene preventieve werking die dient 
uit te gaan van een straf. De bijzondere preventie slaat op het afschrikkend effect van de straf t.er 
attentie van de delinquent zelf, die ertoe wordt aangezet om recidive te vermijden. Met algemene 
preventie wordt de afschrikkende werking tegenover potentiële delinquenten bedoeld. Deze 
preventieve werking van de straf wordt door de huidige politieke machthebbers compleet 
miskend. De toonaangevende filosofie van de gevangenisstraf als ‘ultimum remedium,’ die zowel 
gehuldigd werd door de ministers De Clerck, Van Parys, Verwilghen als Onkelinx heeft er toe 
geleid dat de meeste celstraffen ofwel helemaal niet ofwel slechts voor een minimale fractie 
worden uitgezeten. De jongste maatregelen van Onkelinx en de federale regering om de 
overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan (zie verder), hebben de bedoeling om de 
strafduur nog verder te reduceren. Niet alleen komt de preventieve werking van de straf hierdoor 
steeds verder in het gedrang, bovendien leidt dit tot een totale uitholling van de positie van de 
strafrechter. Dit zorgt voor een gevoel van machteloosheid en grote frustratie bij de 
parketmagistraten en de rechters.  
 
Getuige daarvan het vraaggesprek met ere-magistraat en professor Armand Vandeplas in de 
Juristenkrant van 22 november 2006: “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 magistraten 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 spreken, 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 uitsteken. Dat zijn geen handtasdieven, hé. Tegelijk wordt weinig of geen moeite 
gedaan om de penale boetes die ze uitspreken te innen. Dat de burger het gerecht wantrouwt, dat neem ik aan. En 
terecht ook. Voor 90% is alles wat het gerecht doet in strafzaken zinloos.”  
 
Het Vlaams Belang zegt dit al jaren en is heel blij dat we vandaag gelijk krijgen van deze erudiete 
en ervaren hoogleraar.  
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2. VEILIGHEID: EEN FUNDAMENTEEL MENSENRECHT 
 
De overheid dient aan alle burgers dezelfde veiligheid te waarborgen, zonder onderscheid van rang 
of stand. Veiligheid is een basisrecht.  
 
In de strijd tegen alle mogelijke vormen van criminaliteit is de belangrijkste rol weggelegd voor de 
overheid. De overheid heeft als het ware het monopolie om tot vervolging, bestraffing, dwang en 
geweld over te gaan. 
 
Een goed functionerende samenleving heeft een overheid die maximaal kan instaan voor de 
veiligheid van de burgers. Maximaal is evenwel nooit volledig. 
 
Het Vlaams Belang is er zich terdege van bewust dat de overheid nooit overal tegelijk en steeds 
even kordaat kan optreden tegen criminaliteit. In de gevallen waarin dat niet alleen theoretisch 
doch vooral in de praktijk niet kan, draagt ook de burger verantwoordelijkheid. Niet alleen is het 
zijn plicht om misdrijven te melden en de politie te waarschuwen bij dreigend gevaar. Ook moet 
hij in de mogelijkheid blijven om zichzelf en zijn naasten én zijn eigendom of handelszaak te 
verdedigen.  
 
Het recht van verdediging vormt voor de burger de laatste zekerheid die hij heeft tegen criminele 
aanvallen. Dat recht is voor het Vlaams Belang een onvervreemdbaar en fundamenteel 
mensenrecht, dat evenwel aan realistische wettelijke beperkingen onderworpen wordt. Het Vlaams 
Belang eist al jaren dat het recht op noodweer wordt uitgebreid naar de verdediging van de eigen 
goederen. Vanuit de linkerzijde wordt geroepen dat dit zou leiden tot een cowboysamenleving, 
maar dat is onzin. Wij vragen niets meer dan de overname van de actuele wetgeving terzake 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 gerecht de voorbije jaren herhaaldelijk de rollen omkeerde en de criminele daders voorstelde 
als slachtoffers en eerbare juweliers afschilderde als daders. Meer in het algemeen is het Vlaams 
Belang gekant tegen het opzet van de huidige meerderheid om de eerbare burger systematisch te 
ontwapenen. De ontwapening van de burger heeft in landen als Groot-Brittannië en Australië 
geleid tot een enorme toename van de criminaliteit. Precies het omgekeerde van wat de overheden 
aldaar wilden bereiken. In plaats van de burger “te beschermen tegen zichzelf” zoals het officieel 
luidde, heeft men hem tot gemakkelijke prooi gemaakt van misdadigers.  
 
Vanzelfsprekend hebben wij in 2006 onze steun verleend aan de verstrenging van de procedure 
om een wapen te bekomen, maar door de moorden in Antwerpen was er geen genuanceerd debat 
mogelijk over de andere aspecten van de nieuwe wetgeving. Die komt voor vele wapenbezitters 
neer op een feitelijke onteigening, onder meer voor mensen die een familiaal erfstuk in bezit 
hebben. Elke vijf jaar moeten de wapenbezitters niet alleen een fikse geldsom moeten betalen, 
maar bovendien ook nog een theoretische en praktische proef afleggen bij de lokale politie. Onder 
impuls van Spirit wil men op deze manier het privé-wapenbezit zeer drastisch terugschroeven. 
Bovenvermelde pestmaatregelen zullen bovendien zorgen voor een immense bijkomende werklast 
voor de politiediensten. Tijd die veel nuttiger kan besteed worden aan het bestrijden en 
ontwapenen van echte criminelen. Het Vlaams Belang heeft een wetsvoorstel ingediend om deze 
rompslomp te vervangen door een vijfjaarlijkse meldingsplicht.  
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3. ONVEILIGHEID: EEN CIJFERMATIGE BENADERING 
 
Hoewel de overheid in 2004 onomwonden toegaf, nadat universiteitsprofessoren de kat de bel 
aanbonden, dat België niet beschikt over betrouwbare statistieken over de evolutie van de misdaad, 
zwaait de regering op geregelde tijdstippen met goed ogende officiële criminaliteitsstatistieken. 
Voor het Vlaams Belang wekken dergelijke momenten een bijzondere politieke ergernis op. Hier is 
overduidelijk manipulatie in het spel.  
 
Medio 2005 concludeerde VLD-minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael triomfantelijk 
dat het aantal geregistreerde criminele feiten in 2004 met 2,7% daalde tegenover 2003. Het jaar 
nadien werd uitgepakt met een daling met 2,5%.  
 
Meteen koppelde de excellentie daaraan de algemene en voor zijn partij en regering vleiende 
conclusie dat de politiehervorming haar vruchten begon af te werpen, aangezien de nationale 
gegevensbank die alle criminaliteitsgegevens van de federale politie en van de 196 lokale 
politiezones bevat, op kruissnelheid is gekomen. Het onveiligheidsgevoel is gedaald en het 
vertrouwen van de burger in de politie is toegenomen, besloot een enthousiaste minister. 
 
Tot zover de ‘goed-nieuws-show’ van regeringszijde. Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Filip 
De Man wees er echter op dat, naast de algemene criminaliteitsstatistieken die worden berekend 
op basis van de informatie van genoemde nationale gegevensbank, er evenwel nog de zogenaamde 
‘Veiligheidsmonitor’ bestaat. Dit is een tweejaarlijkse, telefonische bevolkingsenquête die wordt 
gehouden door de Dienst Beleidsgegevens van de Directie van de Nationale Gegevensbank. 
 
Het Vlaams Belang is er zich van bewust dat de genoemde monitor op zich niet het « alfa en het 
omega » van de veiligheidsanalyse is. Feit is wel dat hij toelaat om de officiële 
criminaliteitsstatistieken te relativeren door ook te peilen naar de aangiftebereidheid van de burger. 
Met andere woorden, wat de officiële criminaliteitsstatistieken niet bevatten, zijn de cijfers over het 
aantal misdrijven die niet werden aangegeven (ook wel omschreven als het ‘dark number’) of 
misschien wel werden gemeld, doch waarop geen proces-verbaal volgde (het zogenaamde ‘grey 
number’). 
 
Op die manier kan met betrekking tot bepaalde delicten een beeld worden gevormd van de grootte 
van de kloof tussen de gerapporteerde en niet-gerapporteerde criminaliteit. Welnu, een grondige 
analyse van de resultaten van de recentste Veiligheidsmonitor laat blijken dat de voorgestelde 
algemene daling van de criminaliteit met een grove korrel zout dient te worden genomen.  
 
Uit de gegevens van de recentste Veiligheidsmonitor blijkt immers dat het merendeel van de 
bevolking hun slachtofferschap niet melden of aangeven aan de politiediensten. In 2006 werd 
amper 34% van de misdrijven gemeld aan een politiedienst en daarvan wordt er slechts 25% 
opgenomen in een PV. De melding van woninginbraak met diefstal is gedaald van 87% in 2004 
naar 82% in 2006 en voor vernielingen van 29% in 2004 naar 25% in 2006. Ook bedreiging met 
lichamelijk geweld en vluchtmisdrijven worden minder gemeld. Wat betreft de bevraagde delicten 
op persoonsniveau wordt slechts 21% aangegeven. Dit betekent een ‘dark number’ van 79% (‘grey 
number’ van 6%). De delicten op persoonsniveau omvatten het persoonlijk slachtofferschap. 
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De belangrijkste redenen om een misdrijf te melden aan de politiediensten zijn zoals de 
voorgaande jaren ‘de wens om de gestolen voorwerpen terug te krijgen,’ ‘om een bewijs te krijgen 
voor de verzekering’ (stijging van 15,9% in 2004 naar 18,4% in 2006) en ‘omdat de dader moet 
gepakt, gestraft worden’(daling van 20,9% in 2004 naar 18,4% in 2006).  
 
Deze omgekeerde beweging wijst erop dat slachtoffers minder gaan geloven in de pakkans van de 
daders en dat men de melding meer en meer gaat bekijken als een obligate handeling om in orde te 
zijn met de verzekering. 

 
De voornaamste reden om het delict waarvan men slachtoffer werd niet te melden is ‘omdat het 
niets helpt’: 30% in 2006 tegenover 24,6% in 2004. Een andere belangrijke en gelijkaardige reden 
voor niet-melding is ‘omdat ze er niets aan doen.’ Dit is het geval in bijna 10% van de niet-
meldingen. Samen dus goed voor 40% van de niet-meldingen. Dit cijfer kan men dus gerust 
onrustwekkend noemen. Dit wijst namelijk op een gevoel van machteloosheid bij de bevolking. 
 
Eén en ander wordt bevestigd door de gegevens van UNIZO, de Unie van Zelfstandige 
Ondernemers. Uit hun gegevens blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers die slachtoffer 
werden van zogezegd kleinere misdrijven (57%), geen of slechts sporadisch aangifte doen van 
winkeldiefstallen, omwille van de omslachtige en tijdrovende procedure én de geringe opvolging 
van de aangiftes.  
 
Deze resultaten werpen uiteraard een totaal ander licht op de zaak. Het is dus niet omdat de 
officiële criminaliteitscijfers een dalende trend aangeven voor een aantal misdrijven, dat het 
werkelijke aantal misdrijven ook is gedaald. Integendeel: op basis van de veiligheidsmonitor zou 
men precies het omgekeerde kunnen beweren. 
 
Ook de resultaten van een recente Europese peiling (door diverse onderzoeksbureaus onder 
leiding van Gallup Europe) bevestigen dit. Een vergelijkend onderzoek bij 2.000 personen per land 
leerde dat België de enige lidstaat is van de oude Europese Unie waar de misdaad de 
voorbije tien jaar volgens de ondervraagden is toegenomen. Met name aanvallen met 
geweldpleging, roofovervallen, diefstallen uit wagens en fietsdiefstallen zijn opmerkelijk gestegen. 
Brussel wordt in dit onderzoek ervaren als de derde meest criminele stad van de EU, na Athene en 
Boedapest. 
 
Om te komen tot een succesvol veiligheidsbeleid moeten alle veiligheidspartners uitgaan van een 
gemeenschappelijk correct beeld van de veiligheidssituatie. Door middel van politiële 
criminaliteitscijfers op zich en de Veiligheidsmonitor kan echter geen volledig adequaat 
veiligheidsbeeld worden geschetst. Om aan deze beperkingen tegemoet te komen, is het Vlaams 
Belang voorstander van het invoeren van de Veiligheidsindex, naar Rotterdams voorbeeld, als 
gestandaardiseerde graadmeter voor de veiligheid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Een 
veiligheidsindex is een objectieve norm over de precieze evolutie van de misdaadcijfers. De burger 
wordt bevraagd over de (on)veiligheid in zijn gemeente en in zijn buurt en kan zijn mening geven 
over het optreden en het beleid van de politie. De burgers oordelen op die manier regelmatig over 
het veiligheidsbeleid van de overheid.  
 
Daarnaast moeten op regelmatige basis ook de cijfers bekend gemaakt worden van de 
ophelderingsgraad van misdrijven omdat daarmee de graad van straffeloosheid kan worden 
aangetoond. De ophelderingsgraad bedroeg in ons land volgens Brice De Ruyver, de 
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veiligheidsadviseur van Verhofstadt, 53% in 2004. Het is niet echt duidelijk waarop hij zich 
baseert, want Justitie maakte tot op heden geen cijfers bekend. Duidelijk is wel dat slechts een 
uiterst minimale fractie van de gekende daders moet zich verantwoorden voor de rechter. Drie 
kwart van de correctionele zaken (823.000 in 2004) wordt geseponeerd. Hiervan werden ongeveer 
175.000 misdrijven door de parketten uit opportuniteitsredenen geseponeerd (andere prioriteiten, 
beperkte maatschappelijke weerslag, …) en ongeveer 422.500 om technische redenen (onbekende 
daders, geen misdrijf, onvoldoende bewijzen, …). De ophelderingsgraad en strafkans moeten in elk geval 
omhoog. Dit vereist in de eerste plaats een betere afstemming tussen politie en Justitie en extra 
middelen voor de parketten.  
 
De ophelderingsgraad kan volgens het Vlaams Belang ook aanzienlijk worden vergroot door, naar 
Nederlands voorbeeld, criminelen die tot een bepaalde straf werden veroordeeld te verplichten om 
DNA af te staan.  
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4. EEN BEKWAAM EN VOLDOENDE OMVANGRIJK POLITIEKORPS ALS HOEDER VAN DE 

SAMENLEVING  
 
Tijdens en na de politiehervorming werd weinig aandacht besteed aan de opleiding van de 
politieambtenaren. We pleiten voor een langere officierenopleiding waarin de verschillende 
lesmodules beter uitgewerkt worden en in meer stageperiodes wordt voorzien. Het kan niet dat 
een commissaris slechts zes maanden langer opleiding dient te volgen dan een inspecteur en drie 
maanden langer dan een hoofdinspecteur, maar tegelijk veel meer verantwoordelijkheden heeft. 
Bovendien pleiten we voor het beter afstemmen van de verschillende basisopleidingen van 
inspecteur.  
 
Zoals vaak in België is er ook binnen het politiesysteem sprake van communautaire 
scheeftrekkingen. Volksvertegenwoordiger Filip De Man interpelleerde de minister van 
Binnenlandse Zaken over de federale dotatie voor de politiezones. Blijkt dat de Vlaamse 
politiezones weer aan het kortste eind trekken. In de periode van 2002 tot 2004 ging veel meer 
federaal geld naar Wallonië en Brussel dan naar Vlaanderen. Het percentage voor Vlaanderen voor 
die drie jaren is 48,21%, voor Wallonië 36,64% en voor Brussel 15,15%. De bevolkingscijfers in 
acht nemend hadden de Vlaamse zones eigenlijk 932 miljoen euro moeten krijgen, de Waalse 523 
miljoen en de Brusselse 154 miljoen. Dit betekent dat Vlaanderen in drie jaar tijd 155 miljoen euro 
te weinig kreeg of meer dan 6 miljard oude Belgische frank. 
 
Daarnaast draagt Vlaanderen veel meer bij aan het zogenaamde Verkeersveiligheidsfonds. 
Vlaanderen int 83% van de boetes, Wallonië slechts 5%, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12% 
(cijfers 2005). Daartegenover staat dat de Vlaamse politiezones in 2006 slechts 56,5% van de 
opbrengsten van dit fonds kunnen recupereren, terwijl Wallonië met 39,1% gaat lopen. De overige 
4,4% zijn bestemd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat het Vlaams Gewest zoveel 
boetes kan innen, is dan weer voor een groot deel te verklaren door de 1367 flitspalen die 
Vlaanderen inmiddels plaatste. In Wallonië en Brussel daarentegen staan er slechts een handvol. 
Kortom: Vlaanderen flitst en int de meeste boetes en Wallonië plukt er de vruchten van. 
 
Maar die scheeftrekking is niet alleen financieel van aard. Ook wat betreft het aantal manschappen 
wordt Vlaanderen benadeeld, zowel bij de lokale als de federale politie. Bovendien vormen de 196 
politiezones eilandjes op zich waar de samenwerking wel eens te wensen over laat en de ene zone 
veel beter uitgerust is dan de andere.  
 

 MEER BLAUW OP STRAAT? 
 
Wil het Vlaams Belang een politiestaat? Het antwoord is: neen. Wel hebben wij nood aan een 
politie die aanspreekbaar is en dicht bij de burger staat. Wij hebben meer blauw op straat nodig. 
Wij hebben een politie nodig die op het terrein de harde aanpak van de criminaliteit realiseert. 
Politiemensen die zich kunnen richten op hun kerntaken, namelijk: daadwerkelijke handhaving van 
de openbare orde, opsporen van strafbare feiten, verlenen van noodhulp en wijkwerking. Wel 
moet hierbij goed worden samengewerkt met de andere overheidsdiensten, zodat vermeden wordt 
dat de politie vanuit een eiland opereert. Er moet dus permanent gewerkt worden aan een 
geïntegreerd veiligheidsbeleid.  
  
Niettegenstaande minister Dewael voortdurend zegt dat er meer agenten op straat zijn, is er nog 
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niet veel te merken van een verhoogde aanwezigheid van de politie. Om politiemensen ook 
daadwerkelijk de straat op te krijgen is het van het grootste belang dat zij niet worden overstelpt 
met allerhande administratieve taken die evengoed kunnen worden uitgevoerd door administratief 
personeel. Niet alleen de wijkagent, doch ook de andere politiemensen worden een groot stuk van 
hun tijd belast met oneigenlijke taken, zoals wanbetalers van verkeersboetes opzoeken, beheren 
van verloren voorwerpen, recupereren van boeken uit de gemeentelijke bibliotheek, afleveren van 
getuigschriften van goed zedelijk gedrag, organisatie van de vijfjaarlijkse wapenproeven, aanvragen 
tot het plaatsen van verkeersborden voor verhuizingen en dies meer. Het Vlaams Belang pleit 
ervoor deze taken zo veel mogelijk over te dragen naar het Calog-personeel en andere 
gemeentelijke of stedelijke ambtenaren.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het beroep van politieambtenaar voldoende aantrekkelijk dient te zijn. 
Evenwel is gebleken dat de politie zich te sterk is gaan richten op dienstverlening en hulpverlening 
waardoor ze aan gezag heeft ingeboet. Een meerderheid van de burgers ziet nochtans het 
opsporen van strafbare feiten en noodhulpinterventie als belangrijkste politietaken en is niet 
tevreden met de resultaten die worden geboekt. Het Vlaams Belang zal de laatste partij zijn die de 
schuld voor de toegenomen onveiligheid simpelweg in de schoenen wil schuiven van de politie. 
We zijn er integendeel van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de politiemensen haar job 
bijzonder ernstig neemt. 
 
Het Vlaams Belang wil de politiemensen dus meer op straat, ook en vooral in die wijken die de 
politiek heeft ‘opgegeven.’ Wij willen méér steun en méér waardering voor dit gevaarlijke, maar zo 
belangrijke beroep. De politie moet opnieuw gemotiveerd aan de slag kunnen en dient respect af te 
dwingen. Visuele aanwezigheid in het straatbeeld is belangrijk, maar in de steden pleiten we net 
zozeer voor voldoende politieambtenaren in burgerkledij, zodat criminelen makkelijker op 
heterdaad betrapt kunnen worden. 
 
De afkeer voor meer zichtbare ordehandhaving, is voor onze tegenstanders echter niets anders 
dan een uiting van angst. Angst dat nog meer criminaliteit zou worden vastgesteld, dat nog meer 
mensen met slechte bedoelingen zouden worden aangepakt, dat het falende beleid van de 
afgelopen jaren nog meer zichtbaar zou worden, dat ook en vooral het ballonnetje van de 
vreedzame multiculturele samenleving zou worden doorprikt. 

 
Tegelijk moet er ook een betere juridische bescherming komen voor politiemensen om kordaat op 
te treden tegen criminaliteit, 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 moeten bestrijden. 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. In dit verband diende het Vlaams Belang 
een wetsvoorstel in waarbij de juridische bescherming dient te worden uitgebreid voor 
politieambtenaren die tot schieten overgaan ter gelegenheid van gewelddadige confrontaties met 
bewapende gangsters. Daarnaast diende het Vlaams Belang ook een voorstel in om de straffen op 
het plegen van bepaalde levensdelicten ten aanzien van dragers van de openbare macht aanzienlijk 
te verhogen. 
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 GEEN PRIVATISERING VAN DE KERNTAKEN VAN DE POLITIE 
 
Het pleidooi voor een grotere sociale controle of voor een realistisch recht op (zelf)verdediging 
betekent geenszins dat het Vlaams Belang voorstander is van een verregaande privatisering van de 
politiële veiligheidstaken. Private bewakingsfirma’s kunnen vanzelfsprekend de veiligheid in en 
van bedrijven en gebouwen verhogen, maar de politie is en blijft het eerste aanspreekpunt voor 
veiligheidskwesties en de concrete uitvoerder van veiligheidsmaatregelen op het terrein. Alle 
wijken van een stad of politiezone hebben recht op een gelijkwaardige basisdienst 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. Dit laatste geldt ook voor de 
veiligheidsdiensten bij het openbaar vervoer. Ook zij worden onophoudelijk geconfronteerd met 
agressie, doch zijn nauwelijks gewapend om hiermee om te gaan. Het Vlaams Belang pleit voor 
een versterkte opleiding voor deze mensen, ruimere veiligheidsbevoegdheden en een verbeterde 
bewapening (onder andere het dragen van een wapenstok).  
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5. DIENST TOEZICHT EN PREVENTIE 
 
Politiemensen dienen dezer dagen steeds meer taken op te nemen van sociaal werker en krijgen 
steeds meer te maken met andere beroepsgroepen die hun veiligheidstaken overnemen. 
Veiligheidstaken dienen echter zoveel mogelijk uitgevoerd te worden door politieagenten. Een 
kerntakendebat dringt zich op. Vandaag nemen gecreëerde toezichthoudende functies zoals 
stewards in voetbalstadions, parkwachters en stadswachten veiligheidstaken over. Deze functies 
mogen echter niet in de plaats komen van de politie, die de controle-instantie is bij uitstek. Het is 
nodig om de verschillende toezichthoudende beroepen beperkt te houden en het takenpakket 
goed af te lijnen. Vooral voor het verminderen van onveiligheidsgevoelens en het voorkomen van 
criminaliteit is openbaar toezicht van groot belang.  
 
In bepaalde steden wordt dat toezicht echter gekenmerkt door versnippering en heterogeniteit. Er 
zijn onder andere stadswachten, parkeerwachten, buurttoezichters, wijkmanagers, buurtregisseurs, 
pleinanimatoren, fan-coachen, flatwatchers, lijnspotters, gemachtigde opzichters enzovoort. Hun 
bevoegdheden lopen uiteen, evenals de organisatorische inbedding en de relatie tot de politie. Met 
alle verschillende uniformen is het voor de Vlaming vaak niet duidelijk met wie hij te maken heeft. 
Dit schaadt de doeltreffendheid en doet het gezag en de geloofwaardigheid bij het publiek geen 
goed. Het Vlaams Belang pleitte de voorbije jaren meermaals voor de vorming van een Dienst 
Toezicht & Preventie, naar Nederlands voorbeeld. 
 
We stelden voor dat in heel Vlaanderen alle toezichthouders gestandaardiseerde kleding en 
uitrusting zouden ontvangen. In ons voorstel voorzagen we in een gedegen opleiding en geregeld 
overleg van de dienst ‘Toezicht en Preventie’ met de politie. Al deze mensen moeten hun werk in 
alle omstandigheden veilig kunnen doen. Zo kan het niet zijn dat beambten in hun eentje in 
onveilige buurten moeten patrouilleren. In afwachting van de splitsing van het politiebeleid stelde 
het Vlaams Belang concreet voor om in heel Vlaanderen de lokale diensten ‘Toezicht & Preventie’ 
te groeperen in een Vlaams Politiehulpkorps. Begin 2007 werden deze voorstellen schaamteloos 
gerecupereerd door minister Dewael, die ons idee nu op federaal vlak verwezenlijkt.  

 
In tegenstelling tot de politiediensten en de private bewakingsdiensten voor wie het uitoefenen van 
toezicht een gespecialiseerde en professionele activiteit is, ligt de nadruk bij de Dienst Toezicht & 
Preventie op functioneel toezicht. Hun voornaamste opdracht zal het verhogen van de subjectieve 
veiligheid zijn, en dus het tegengaan van onveiligheidsgevoelens en het voorkomen van 
straatcriminaliteit. Deze toezichters worden aan het werk gezet in straten, op pleinen, op het 
openbaar vervoer, in parken en bossen en bij evenementen, markten, kermissen, … Zij houden 
toezicht op overlast door hondenpoep, op het aanlijnen van honden; op de selectieve 
huisvuilophaling en op het verkeer aan de scholen. Ook het uitvoeren van situationele 
preventieprojecten (inbraak- en diefstalpreventie, …) en het inzetten van ‘sluikstortbrigades’ 
behoren tot het takenpakket van deze dienst. De mensen van de dienst Toezicht en Preventie 
hebben meldingsplicht wanneer ze te maken krijgen met strafrechtelijke inbreuken en moeten als 
beëdigd ambtenaar retributies kunnen uitschrijven. 
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6. EEN EFFICIËNT WERKENDE JUSTITIE ALS NOODZAKELIJKE VOORWAARDE VOOR EEN 

DAADWERKELIJKE AANPAK VAN CRIMINALITEIT: 
 
Het heeft natuurlijk niet veel zin dat de politie meer overtreders verbaliseert en meer criminelen 
arresteert, als het gerecht nadien in gebreke blijft. Met een enorme gerechtelijke achterstand en 
overvolle gevangenissen besluit Justitie vaak om de daders van ‘kleine’ of ‘onbelangrijke’ 
misdrijven niet te vervolgen. Het gevolg is dat de politie telkens weer gezichtsverlies lijdt, aan 
geloofwaardigheid inboet en ernstig gedemotiveerd geraakt. De crimineel daarentegen lacht in zijn 
vuist en voelt zich eens te meer onaantastbaar. De harde aanpak van zware criminaliteit vereist dus 
bovenal een efficiënt werkende Justitie.  
 

 KLEINE CRIMINALITEIT  
 
In april 2006 bracht de procureur van Oudenaarde Justitie in opspraak met zijn verklaring dat 
zogenaamde kleinere vergrijpen (caféruzies, maar ook winkeldiefstallen en oplichting van 
pomphouders) in zijn arrondissement niet langer vervolgd worden. In plaats van hiertegen hard te 
reageren, verbaasde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het land met zijn uitspraak 
dat het beleid van het Oudenaardse parket veralgemeend moest worden over heel het land. 
 
Minister Onkelinx floot de Oudenaardse procureur uiteindelijk in bedekte termen terug en 
minister Dewael riep uit dat hij verkeerd begrepen was, maar het incident zette nog maar eens in 
de verf hoe onverantwoord laks in de parketten wordt omgesprongen met de zogeheten ‘kleine 
criminaliteit.’ Het is immers niet alleen in Oudenaarde dat er een laks vervolgingsbeleid bestaat. 
Dit is eveneens manifest het geval in de stedelijke arrondissementen, zoals Antwerpen en Brussel, 
maar eigenlijk wordt het hele land ermee geconfronteerd. Feit is dat de parketten decennialang 
bewust verwaarloosd zijn door Justitie. Daardoor kampen zij vandaag met een ontstellend gebrek 
aan mensen en middelen en dienen zij massaal dossiers te seponeren. Een dergelijk beleid zorgt 
natuurlijk voor een toenemend wantrouwen in het gerecht en een sterk verminderde bereidheid tot 
aangifte van ‘kleinere’ criminaliteit, zoals winkeldiefstallen. Bovendien moedigt deze 
straffeloosheid de criminelen aan om verder te gaan op het ingeslagen pad.  
 
Voor het Vlaams Belang kan dit niet langer. Strafklachten moeten opnieuw ernstig worden 
genomen. In plaats van het neerleggen van een klacht te ontmoedigen, moet dit worden 
vergemakkelijkt en moet de elektronische aangiftemogelijkheid voor handelaars snel 
veralgemeend worden. Het Vlaams Belang pleit, zoals hoger gezegd, onverminderd voor 
nultolerantie: elke vorm van criminaliteit waarbij de dader gekend is of kan opgespoord worden, 
moet leiden tot een reactie vanwege het gerecht, hetzij via bemiddeling door het parket, hetzij via 
een alternatieve straf, hetzij via een boete of een (al dan niet voorwaardelijke) celstraf. 
 

 MEER MIDDELEN VOOR JUSTITIE 
 
Wie het woord ‘Justitie’ uitspreekt, denkt spontaan aan gerechtelijke achterstand, aan ellenlange en 
kostelijke procedures. Reeds heel lang wordt betoogd dat er in meer mensen en meer middelen 
dient te worden voorzien voor Justitie. De opeenvolgende bevoegde ministers hebben steeds weer 
nagelaten tijdens de begrotingsbesprekingen voldoende geld te voorzien voor het zorgenkind dat 
Justitie heet. De PS blokkeerde dit stelselmatig. Nu de PS via Onkelinx zelf het departement 
Justitie beheert, kon er wel een verhoging van de middelen voor Justitie worden gerealiseerd, maar 
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hierbij worden duidelijk verkeerde klemtonen gelegd. Een versterking van de parketten blijft 
achterwege en een ernstige uitbreiding van de celcapaciteit blijft uit.  
 
Dat Justitie het bovendien met veel minder moet doen dan in buurland Nederland, blijkt uit de 
volgende cijfers. In Nederland werd in de Justitiebegroting 2006 een bedrag niet minder dan 5,4 
miljard euro voorzien waar dat tien jaar eerder nog maar 2,6 miljard euro was. Een aanzienlijke 
stijging en bovendien aanzienlijk meer dan de Belgische begroting die Justitie voor het jaar 2006 
slechts een schamele 1,46 miljard euro toestopte (zelfs indien men rekening houdt met een aantal 
begrotingsposten die in België niet of niet volledig meer tot het federale Justitiedomein behoren, 
zoals jeugd, vreemdelingen en integratie).  
 
Meer middelen betekent voor het Vlaams Belang echter niet zozeer futuristisch ogende gebouwen, 
doch wel technologische topapparatuur, goed uitgeruste parketten en voldoende gevangenissen. 
Ook moeten er extra middelen komen voor de gerechtelijke experten. Door de sterk vertraagde en 
vaak geringe vergoedingen kunnen dikwijls niet de juiste deskundigen worden aangetrokken. Een 
ander gevolg is dat daardoor procedures ernstige vertraging oplopen.  
 
Daarenboven - en niet onbelangrijk- is dat de beschikbare middelen vooral efficiënt worden 
besteed. In Nederland gaat 58% van het Justitiebudget uit naar personeelskosten, 33% naar 
werkingsmiddelen en 9% naar infrastructuur. In België liggen die verhoudingen heel anders. Liefst 
77% van de middelen gaat naar personeelskosten. Deze kost zal in de toekomst blijven toenemen. 
Alleen al daarom is een ernstige bijkomende budgetverhoging en een veel professioneler beheer 
van Justitie noodzakelijk.  
 

 VEREENVOUDIGDE PROCEDURES EN STRUCTUREN 
 
De achterstand bij Justitie is niet louter te wijten aan budgettaire tekorten. De intellectuele 
eerlijkheid gebiedt ons om te blijven stilstaan bij de bestaande procedures, bijvoorbeeld in 
strafzaken. Hoe komt het dat in Nederland de moordenaar van cineast Theo van Gogh, binnen 
het jaar werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, terwijl het proces rond de DHKPC-
terroristen (met onder andere Erdal) maar liefst 6 jaar op zich heeft laten wachten?  
 

 PROCEDURES EN SNELRECHT 
 
In 1998 werd de zogenaamde ‘kleine Franchimont-wet’ goedgekeurd. Deze wet hield in dat 
slachtoffers en verdachten hun dossier konden inkijken en allerhande bijkomende 
onderzoeksmaatregelen konden vragen. Dit heeft een ernstige vertraging van de gerechtelijke 
onderzoeken teweeggebracht, terwijl de gerechtelijke achterstand in strafzaken al zo groot was.  
 
Intussen werd door de Senaat de zogenaamde ‘grote Franchimont-wet’ goedgekeurd, de 
omvangrijke wet tot hervorming van de strafprocedure. Meer dan ooit zal deze hervorming leiden 
tot een vertraging van de strafprocedures ten gevolge van allerlei formaliteiten en door allerhande 
bijkomende rechtswaarborgen voor de verdachten. Zo zou er bij ieder verhoor een advocaat 
moeten aanwezig zijn. Tijdens de hoorzittingen in de Kamer hebben parketmagistraten, 
onderzoeksrechters en politieofficieren ervoor gewaarschuwd dat de invoering van deze wet het 
hele vervolgingsapparaat zou doen vastlopen. Grote onderzoeken zouden helemaal in de soep 
draaien. Plots bleek dat er ook grote onenigheid bestond tussen de Nederlandstalige en Franstalige 
experts die het Parlement begeleidden. De Vlamingen kiezen voor rationele, snelle en zakelijke 
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procedures en de Franstaligen voor overdreven formalismen en voor verregaande sancties 
wanneer die niet worden nageleefd. Het zoveelste bewijs dat Vlamingen en Franstaligen ook 
inzake Justitie totaal verschillende opvattingen huldigen.  
 
Mede onder druk van het Vlaams Belang werd deze ‘grote Franchimont-wet’ afgevoerd naar de 
volgende legislatuur. De grootste waakzaamheid blijft evenwel geboden. Het Vlaams Belang wil de 
procedures zo eenvoudig en zo helder mogelijk maken. In plaats van zich vast te rijden in het 
Franchimont-moeras, moet een grondig vergelijkend onderzoek gevoerd worden. Nederland kan 
daarbij zeker model staan.  

 
Maar ook uit de Franse wetgeving valt zeker inspiratie te halen. Zo bestaat er in Frankrijk een 
algemene tevredenheid over de snelrechtprocedure bij zogenaamde ‘kleine criminaliteit’ en 
straatmisdrijven. 70% van de strafrechtelijke procedures verloopt in Frankrijk binnen het kader 
van het snelrecht. Na de stratenoorlog die Frankrijk in het najaar van 2005 in de ban hield werden 
de jonge vandalen en de gewelddadige herrieschoppers aan de lopende band op deze manier 
berecht. Zonder dat op deze werkwijze ernstige kritiek werd geuit. Ook Nederland maakt graag 
gebruik van het snelrecht. In het kader van een efficiënte aanpak van drugshandel op de 
luchthaven van Schiphol, werd een rechtbank op deze luchthaven geopend die op de onderschepte 
drugtrafikanten voornamelijk snelrecht toepast. Bij ons werd de invoering van het snelrecht door 
Verwilghen vakkundig gesaboteerd door de PS. Het Vlaams Belang pleit voor een forse uitbreiding 
van het snelrecht naar Frans en Nederlands model. 
 

 STRUCTUREN 
 

Naast verouderde of nieuwe doch vertragende procedures stelt zich ook nog een ernstig probleem 
op het niveau van de structuren van de rechtbanken en de parketten. Zo zijn overplaatsingen van 
(onder andere administratief) personeel wanneer dat echt nodig is, quasi onmogelijk. Daardoor 
krijgt men scheeftrekkingen. In sommige rechtbanken zitten de mensen ten gevolge van de vele 
dossiers met de handen in het haar, terwijl men in andere als het ware tegelijkertijd met de kaarten 
kan spelen. Daarnaast werkt het ministerie zeer betuttelend ten aanzien van rechtbanken en 
parketten: zelfs voor kleine aankopen (zoals een perforator) moet aan het ministerie toestemming 
gevraagd worden. Intussen is Justitie er nog steeds niet in geslaagd een behoorlijke werklastmeting 
op het getouw te zetten voor de parketten en de rechtbanken, waardoor er nog steeds niet efficiënt 
kan vergeleken worden tussen de diverse arrondissementen en tussen Vlaanderen en Wallonië. Er 
lijkt wel sabotage mee gemoeid.  
 
De oplossingen die Onkelinx naar voor schuift in het zogenaamde Themisplan bevatten 
gevaarlijke elementen, die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het gedrang brengen. 
In zekere zin worden de rechters ondergeschikt gemaakt aan de minister van Justitie. Hiermee 
worden de fundamenten van onze democratie (de scheiding der machten) onderuit gehaald. Ook 
het evaluatiesysteem dat Onkelinx op poten heeft gezet voor de korpsoversten vormt op dat vlak 
een uiterst gevaarlijk precedent. Zowel de Raad van State, het Hof van Cassatie, de rechtsgeleerden 
als de Hoge Raad van Justitie waarschuwden voor het volkomen ongrondwettelijk karakter 
hiervan. Maar toch drukte Onkelinx, gedwee gevolgd door VLD en sp.a, haar wil door. De 
rechtbanken zullen hierdoor meer en meer herleid worden tot een aanhangsel van de uitvoerende 
macht.  
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Het Vlaams Belang pleit voor een meer efficiënte werking van het gerecht met een 
beloningssysteem op basis van een uniforme en heldere werklastmeting, maar waarbij de 
onafhankelijkheid van de zetelende magistratuur zorgvuldig gerespecteerd wordt.  
 
Daarnaast stellen we vast dat de parketten en onderzoeksgerechten vandaag zwaar 
onderbemand zijn en in haast middeleeuwse omstandigheden moeten opboksen tegen de 
georganiseerde misdaad, die vaak gebruikt maakt van hoogtechnologische middelen om de 
criminaliteitsbestrijders te slim af te zijn. Dat is een bij voorbaat verloren strijd. Steeds minder 
juristen melden zich als kandidaat parketmagistraat. Het Vlaams Belang ijvert onverdroten voor 
een drastische modernisering en voor het opnieuw aantrekkelijk maken van het beroep van 
parketmagistraat. Meer mankracht, meer personeel, meer investeringen en eenvoudigere 
procedures moeten prioriteiten zijn. Bovendien moet er naar buitenlands voorbeeld gewerkt 
worden aan het tot stand brengen van snellere en doeltreffendere communicatie tussen 
politiediensten en Justitie, met behulp van de meest moderne apparatuur. Inzake de opsporing 
moeten de parketten en de politiediensten maximaal gebruik kunnen maken van de allernieuwste 
communicatie- en informatiemiddelen. 

 
 VERSTRENGING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 

 
Een strenge beteugeling van de criminaliteit en een degelijk gerechtelijk onderzoek zijn vaak 
onmogelijk zonder gebruik te maken van de voorlopige hechtenis (VH). Het is niet omdat 35% 
tot 40% van de gevangenen voorlopig gehechten zijn, dat magistraten lichtzinnig met de 
procedure omspringen. Een groot deel van de criminelen heeft in België immers geen vaste woon- 
of verblijfplaats. Bijgevolg hebben ze er alle belang bij om zich tijdens een lopend onderzoek uit 
de voeten te maken. Het relatief hoge percentage voorlopig gehechten heeft bovendien vooral te 
maken met het veel te geringe aantal veroordeelden in de gevangenissen, ten gevolge van het lakse 
vrijlatingsbeleid (zie verder).  

 
Hoe dan ook moeten we vaststellen dat er vandaag te beperkend wordt omgesprongen met de 
VH. Het manifeste gebrek aan cellen zorgt ervoor dat heel wat gearresteerde criminelen kort na 
hun aanhouding weer de straat op mogen, wat de criminaliteit alleen maar in de hand werkt. 
Onkelinx heeft de mogelijkheden tot VH nog verder ingeperkt en afhankelijk gemaakt van allerlei 
formele voorwaarden. Ze overweegt overigens om de VH nog verder te bemoeilijken. Voor het 
Vlaams Belang is men veel te ver gegaan in het inperken van de VH. Voor wie op heterdaad 
betrapt wordt bij een ernstig misdrijf en voor criminelen zonder vaste verblijfplaats in ons land 
zou voorarrest de regel moeten zijn en niet de uitzondering. Uiteraard moet dit gekoppeld worden 
aan een snelle rechtsbedeling en een goed geolied Justitieapparaat.  
 
Daarnaast moet het gerecht de bevoegdheid krijgen om verdachten 48 uur vast te houden, zoals in 
de ons omringende landen. Zo 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.  
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7. STRAFTOEMETINGS- EN STRAFUITVOERINGSBELEID 
 
 BESTRAFFING 

 
Hoger brachten we reeds een citaat van Professor Van de Plas over de strafuitvoering in dit land. 
Ook de rechters zelf zijn de laksheid meer dan beu. Op 15 november 2006 stelde een Brusselse 
rechter in een merkwaardig vonnis (we citeren Belga):  
 
“Het wordt voor de rechter steeds moeilijker om een correcte straf toe te meten, zeker als men rekening houdt met het 
feit dat uitgesproken geldboetes nauwelijks worden geïnd, dat vervangende gevangenisstraffen nooit worden uitgevoerd 
en dat uitgesproken gevangenisstraffen drastisch worden teruggebracht. De uitvoerende 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 maanden bijna nooit wordt uitgevoerd en dat een gevangenisstraf van enkele jaren drastisch wordt 
teruggebracht, die wordt gehalveerd of nog erger. De nieuwe wetgevende initiatieven die voor 2007 zijn aangekondigd, 
dreigen de toestand niet te verbeteren. (…) 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.”  
 
Dit opmerkelijk citaat geeft de diepe frustratie weer die 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 andere niet of veel minder. Het is één van de vele redenen waarom 
het Vlaams Belang gekant is tegen de wet-Lejeune.  
  
Het probleem situeert zich dus niet zozeer bij de straftoemeting, maar wel bij de strafuitvoering. 
Het Vlaams Belang concentreert zich dan ook minder op het verbeteren van het bestaande 
straffenarsenaal. Toch is ook op dat vlak verandering noodzakelijk.  
 
Zo vinden wij het onaanvaardbaar dat één misdrijf eventuele andere misdrijven altijd opslorpt. 
Criminelen met een omvangrijk palmares van zware feiten zitten daardoor in principe geen 
zwaardere 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. Daarenboven vinden wij 
dat recidivisten niet langer in aanmerking mogen komen voor strafverlaging wegens verzachtende 
omstandigheden. Daartoe werden door het Vlaams Belang reeds wetsvoorstellen ingediend in het 
Parlement.  
 
Daarnaast is het Vlaams Belang ook overtuigd voorstander van de onverjaarbaarheid van bepaalde 
misdaden. Het Vlaams Belang deelt de mening dat de verjaring van de strafvordering als principe 
onaanvaardbaar is in geval van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, maar 
dat het daartoe niet mag beperkt blijven. Ook voor een aantal gemeenrechtelijke levensberovende 
misdaden moet het mogelijk zijn om de dader(s) onbeperkt in tijd op te sporen, te vervolgen en te 
straffen. 
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 GEVANGENISSEN 
 
De uitvoering van de straffen staat of valt vanzelfsprekend met een geloofwaardig 
gevangenisbeleid. Met de spectaculaire ontsnapping van 28 gedetineerden uit de gevangenis van 
Dendermonde werd voor heel het land duidelijk hoe lamentabel het gesteld is met het 
gevangeniswezen in dit land. Houten deuren die met wat keukengerei kunnen geopend worden, 
omheiningen die probleemloos met wat lakens overwonnen kunnen worden … We haalden de 
wereldpers. Iedere andere minister met enig zelfrespect had na zo’n ontluisterend spektakel ontslag 
genomen; maar Onkelinx kent geen schaamtegevoel en is volkomen onaantastbaar. Op de vraag of 
ze zich verantwoordelijk voelde, antwoordde ze prompt dat ze niet bij de ontsnapping aanwezig 
was. Ze vond het zelfs niet nodig om na de feiten een bezoek te brengen aan Dendermonde.  
 
Wel slaagde ze er handig in om de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan investeringen in het 
gevangeniswezen helemaal af te schuiven op haar voorgangers De Clerck, Van Parys en 
Verwilghen. Deels terecht: onder de vorige ministers was er duidelijk veel te weinig geïnvesteerd in 
de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. Maar hetzelfde geldt voor Onkelinx zelf en de huidige 
regering. Zij schoven de bouw van nieuwe gevangenissen en de modernisering van de bestaande 
inrichtingen zoveel mogelijk voor zich uit. Zo bleef de realisatie van een nieuwe gevangenis in 
Dendermonde onzeker en zou ze (als die er al kwam) pas ten vroegste in 2012 in gebruik genomen 
worden.  
 
Ondanks het onmiskenbaar grote nut van gevangenisstraffen wordt deze sanctie door 
opeenvolgende Justitieministers (al sinds meer dan 20 jaar) afgedaan als een negatief en zelfs 
contraproductief instrument. Het behoort al sinds minister De Clerck (CD&V) tot de officiële 
doctrine van het departement Justitie dat de gevangenisstraf een ‘ultimum remedium’ is, dat zoveel 
mogelijk moet vermeden en ingekort worden. Daarom worden korte gevangenisstraffen (tot zes 
maand) niet meer uitgevoerd en worden de andere straffen tot een minimum gereduceerd of 
omgezet in elektronisch toezicht. Een substantiële uitbreiding van het aantal cellen werd vanuit 
deze ideologie jarenlang tegengehouden. Deze ideologie won in regeringskringen gemakkelijk veld, 
omdat ze financieel goed uitkwam. De bouw van een gevangenis is immers een zware investering.  
 
Pas na de crisis rond Dendermonde kwam er een zeer bescheiden kentering en werden enkele 
nieuwe maatregelen voorgesteld: de aankoop van de grond voor de instelling van Dendermonde 
werd wat vervroegd en ook zou er een instelling komen voor 120 halfvrije gedetineerden (die 
enkel ‘s nachts in de gevangenis verblijven) in een oude kazerne in Herentals. Het idee om oude 
legergebouwen om te vormen tot penitentiaire instellingen voor lichtgestraften stond reeds in het 
regeerakkoord, maar daar werd drie jaar niets mee gedaan. Tot de bouw van de reeds eerder 
aangekondigde psychiatrische klinieken in Antwerpen en Gent voltooid is, komen er ook zestig 
extra containerplaatsen voor geïnterneerden in Merksplas. 
 
Al bijeen is dit dus niets meer dan een druppel op een hete plaat. Voor het overige blijft de 
regering zweren bij allerlei ontvolkingsmaatregelen, zoals de verruimde toepassing van de 
elektronische enkelband, de omzetting van celstraffen in werkstraffen en een verdere inperking 
van het aantal voorlopig gehechten.  
 
Begin februari 2007 waren er 9.846 gedetineerden. Alles wijst er op dat deze regering kost wat kost 
de psychologische kaap van de 10.000 gedetineerden (voor 8.700 plaatsen) wil ontwijken en 
daarom de gevangenen sneller dan ooit wil vrijlaten. Het Vlaams Belang is de enige partij die al 
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jarenlang consequent pleit voor een drastische uitbreiding van de gevangeniscapaciteit tot 
13.000 plaatsen. De ivoren toren-theorieën van de linkse VUB-criminologen als zou de 
uitbreiding van het aantal cellen het aantal veroordeelden automatisch doen stijgen, wijzen wij van 
de hand. In De Morgen van 11 januari kreeg ons standpunt bijval van niemand minder dan Hans 
Meurisse, het hoofd van de Belgische strafinrichtingen, die eveneens pleitte voor een ernstige 
uitbreiding van de gevangeniscapaciteit.  
 

 ELEKTRONISCH TOEZICHT 
 
Eén van de methodes om het aantal gevangenen te beperken is de stelselmatige uitbreiding van het 
elektronisch toezicht. Waar dit systeem aanvankelijk sloeg op een vrij beperkt aantal 
gedetineerden, zijn er vandaag reeds 600 mensen bij betrokken. Tegen de zomer wil de regering 
het aantal opdrijven tot 1.000.  
 
Het Vlaams Belang heeft niets tegen het principe van een elektronische enkelband als overgang 
tussen gevangenis en algehele vrijheid, maar enkel wanneer dit is opgelegd of voorzien door de 
strafrechter en zeker niet als bijkomende poging om de gevangenisstraf nog verder in te korten of 
helemaal onuitgevoerd te laten. 
  
Reeds onder Verwilghen was het zo dat effectieve straffen tot drie (!) jaar cel via deze methode 
konden ontweken worden, met name wanneer de veroordeelde zich vrijwillig aanbood in de 
gevangenis. Onkelinx heeft de voorwaarden in juli 2006 drastisch versoepeld. Zo werd de 
verplichte en voorafgaande externe maatschappelijke enquête afgeschaft en werd deze vrijheid 
zelfs mogelijk gemaakt voor seksuele delinquenten. Bovendien besliste ze het beheerssysteem te 
ontmantelen en de begeleidende maatschappelijk assistenten onder te brengen in de Justitiehuizen, 
waardoor de belangrijke controle bij de gedetineerde thuis drastisch wordt verminderd.  
 
Het onderscheid met de voorwaardelijke invrijheidsstelling (zie verder) wordt hierdoor flinterdun. 
De beslissingen van Onkelinx zorgen voor grote verontwaardiging op het terrein en druisen 
regelrecht in tegen een universitaire studie die de minister zelf had besteld en waarin een strak 
onderscheid werd bepleit tussen enerzijds de enkelbandgedetineerden en anderzijds de vrijgelaten 
gevangenen.  
 
Het is duidelijk dat de minister volledig in de greep is van het cijferfetisjisme. Niet de veiligheid 
van de samenleving, maar de cijfers en de reductie van de kostprijs staan voor haar centraal. Het is 
de zoveelste illustratie van de extreme laksheid van deze wereldvreemde minister.  
 

 STRAF UITZITTEN IN LAND VAN HERKOMST 
 
Uit cijfers van het Directoraat-generaal Uitvoering Straffen en Maatregelen die door Vlaams 
Belang-Justitiespecialist Bart Laeremans werden opgevraagd, blijkt dat het aantal gedetineerden 
met een buitenlandse nationaliteit de afgelopen 10 jaar nog is toegenomen, ondanks de zeer 
massale nationaliteitsverwerving. De cijfers in onderstaande tabel spreken voor zich. In tabel 2 
wordt een overzicht gegeven van het aantal gedetineerden per nationaliteit. Daar valt vooral het 
hoge aantal Marokkaanse gedetineerden op.  
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Zoals gezegd betreft het hier uitsluitend gevangenen die nog geen Belg waren. Maar ook een 
aanzienlijk percentage van de ‘Belgische gedetineerden’ is van allochtone afkomst. Jammer genoeg 
kan dat niet in statistieken worden vastgelegd.  
  
Tabel 1: aantal Belgische gedetineerden in verhouding tot vreemde nationaliteiten 

          

 
 
 
Tabel 2: Evolutie gedetineerden met vreemde 
nationaliteit tussen maart 1993 en maart 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiermee is duidelijk dat het aandeel van de vreemdelingen in de gevangenispopulatie vele malen 
groter is dan het percentage vreemdelingen in de samenleving. De toenemende 
internationalisering, de openstelling van de Europese binnengrenzen en het lakse 
vreemdelingenbeleid hebben dus fiks bijgedragen tot de groei van de gevangenisbevolking. 
Aangezien de traditionele partijen het beleid van internationalisering willen verder zetten en nu 
ook Bulgarije en Roemenië lid worden van de EU, zijn er redenen te over om de 
gevangeniscapaciteit sterk uit te breiden. 
 
Ideaal zou natuurlijk zijn dat deze buitenlanders hun straf zouden uitzitten in hun herkomstland, 
maar dat werd door Onkelinx in belangrijke mate onmogelijk gemaakt: van zodra de buitenlanders 
een band hebben met ons land, is zo’n gedwongen overbrenging uitgesloten. De linkerzijde wil 
haar allochtone vrienden namelijk een ‘double peine’ besparen.  

Datum  Belgische 
gedetineerden 

 Andere 
nationaliteiten 

Totale 
populatie 
100% 

1 maart 1993  4 430 61%  2 825 39%  7 255
1 maart 1994  4 392 57%   3 231 43%  7 623 
1 maart 1995  4 391 58%   3 087 42%  7 478 
1 maart 1996  4 523 59%   3 023 41%  7 546 
1 maart 1997  4 883 59%  3 273 41%  8 156
1 maart 1998  5 008 61%  3 168 39%  8 176
1 maart 1999  4 832 61%  3 057 39%  7 889
1 maart 2000 5 251 60%  3 437 40%  8 688
1 maart 2001  5 033 58%   3 511 42%  8 544 
 maart 2002  4 972 57%   3 633 43%  8 605 
1 maart 2003  5 358 57%   3 950 43%  9 308 
1 maart 2004  5 391 58%   3 854 42%  9 245 
   
Albanese: 148 
Algerijnse: 345 
Duitse: 21 
Angolese: 14 
Armeense: 22 
Bosnische: 20 
Braziliaanse: 13 
Britse: 35 
Bulgaarse: 63 
Chileense: 10 
Colombiaanse: 7 
Kongolese 
Democratische 
Republiek: 86 
Kongolese 
Volksrepubliek: 7 
Kongolese: 11 
Kroatische: 11 
 
 

Spaanse: 39 
Franse: 234 
Georgische: 52 
Ghanese: 11 
Griekse: 24 
Indiase: 23 
Iraakse: 33 
Iraanse: 19 
Israëlische: 26 
Italiaanse: 250 
Libanese: 16 
Litouwse: 26 
Luxemburgse: 4 
Macedonische: 18 
Marokkaanse: 1 100 
Moldavische: 25 
 

Nederlandse: 133 
Nigeriaanse: 19 
Nigerese: 10 
Pakistaanse: 13 
Palestijnse: 43 
Poolse: 87 
Portugese: 30 
Vluchteling: 7 
OVN-vluchteling: 18 
Roemeense: 86 
Russische: 57 
Tsjechische: 11 
Tunesische: 44 
Turkse: 258 
Venezolaanse: 19 
Joegoslavische: 218 
Overige: 274 
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Wanneer vandaag gedebatteerd wordt over de overbrenging, dan gaat de discussie dus enkel over 
illegalen, drugkoeriers en vreemdelingen die hier nog maar net woonachtig zijn. Dit is slechts een 
minimale fractie van de gevangenisbevolking.  
 
Op een gegeven moment heeft de Brice De Ruyver, de veiligheidsadviseur van Verhofstadt 
verklaard dat zo’n 1.500 gedetineerden in aanmerking zou komen voor overbrenging, maar dit was 
gewoon een propagandacijfer, dat meteen door Onkelinx werd tegengesproken.  
 
Maar zelfs voor die beperkte groep gevangenen die wel in aanmerking komt, is de overbrenging 
zeer problematisch, omdat de herkomstlanden allerminst happig zijn om deze criminelen te 
ontvangen. Het aantal geslaagde overbrengingen is tot op heden dan ook uiterst minimaal 
gebleken.  
 
Het spreekt vanzelf dat het Vlaams Belang ook op dit vlak een totale ommekeer wil doorvoeren 
en zo veel mogelijk buitenlandse gedetineerden, zelfs al hebben ze hier verblijfsrecht, kordaat wil 
repatriëren. Ook al wonen ze hier reeds geruime tijd, dan nog kunnen we niet om de vaststelling 
heen dat zij onze gastvrijheid geschonden hebben, hetgeen een terugzending meer dan 
verantwoord maakt. 
 
Het Vlaams Belang is voorstander van het koppelen van ontwikkelingssamenwerking aan het 
uitzitten van de straf van gevangenen in hun land van herkomst. In dit verband kunnen we 
bijvoorbeeld denken aan Marokko dat op de ontwikkelingssamenwerkinglijst van 18 partnerlanden 
staat, maar dat zich allesbehalve constructief opstelt in het dossier van de overbrenging van 
gevangenen. Van een land dat ontwikkelingshulp ontvangt, zou men dan ook enige loyaliteit 
mogen verwachten tegenover zijn geldschieters. 
 
Wij zijn er alvast geen tegenstander van dat met het geld van onze ontwikkelingshulp Marokkaanse 
gevangenissen gebouwd of gemoderniseerd zouden worden, waardoor de 1.100 Marokkanen uit 
onze gevangenissen een menswaardig onderkomen kunnen krijgen, in afwachting van een nieuw 
vrij leven in hun herkomstland.  
  
Graag onderstrepen we de noodzaak van een kordater gevangenisbeleid met een citaat van Luc 
Vanderkelen, hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, dd. 23 oktober 2006: 
 
“Vandaag 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 gevangenis 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.” 
 

 HET LEVEN IN DE GEVANGENIS 
 
Voor het Vlaams Belang zijn gevangenissen geen vergeetputten waarin verdachten en 
veroordeelden mogen wegrotten. Het overgrote deel van de gevangenen komt na het uitzitten van 
de straf ooit weer vrij en moet dus voorbereid worden op de vrijlating en de reïntegratie in de 
maatschappij. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een humane en zinvolle strafuitvoering. De 
voorbije decennia heerste er een haast pathologische afkeer voor de gevangenisstraf. Volgens de 
progressieve clichés komt een gevangene altijd slechter uit de cel dan hij al was en verdient het dus 
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de voorkeur om criminelen uit de gevangenis te houden. Vanzelfsprekend hebben gevangenen 
recht op een menswaardige behandeling. De gevangenissen moeten een elementair comfort 
bieden, maar het kan niet de bedoeling zijn ze om te vormen tot één of ander kuuroord, want dan 
verliezen ze uiteraard hun afschrikwekkend karakter. Ook het prijskaartje moet in het oog 
gehouden worden. In 2004 kostte een gevangene 110 euro per dag of 40.150 euro per jaar, zonder 
rekening te houden met de afschrijvingskosten of het onderhoud van de gebouwen.  
 
Begin december 2004 keurde de Kamer het “Ontwerp van basiswet betreffende het gevangeniswezen en de 
rechtspositie van de gedetineerden” goed. Het Vlaams Belang stond achter het idee om de basisrechten 
van gevangenen bij wet te regelen, maar met deze wet, die gebaseerd is op de voorstellen van de 
wereldvreemde Professor Dupont (K.U.Leuven), is de slinger veel te ver doorgeslagen. De 
gevangenisstraf werd herleid tot de loutere vrijheidsbeneming. Voor het overige moet het leven in 
de gevangenis zoveel mogelijk identiek zijn aan het leven daarbuiten. Zonder enig onderscheid 
krijgen de gedetineerden onder andere het recht om de eigen kledij te dragen, recht op allerlei soorten 
vorming, recht op ontspanning en sport, recht op arbeid, en een zeer ruim bezoekrecht. 
 
De filosofie van de nieuwe wet luidt dat de gevangenisstraf louter dient te worden gericht op 
rehabilitatie en reïntegratie van de veroordeelde en op herstel van slachtoffers, zonder rekening te 
houden met de aspecten boetedoening en vergelding. Natuurlijk zijn herstelbetalingen aan de 
slachtoffers belangrijk, 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 gedetineerden 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. Die vergelijken 
natuurlijk met de situatie in hun herkomstland en spotten met cipiers en de steeds zachtere aanpak. 
Of zwaaien met racismeklachten als hen iets in de weg wordt gelegd. Getuige daarvan een 
reportage in de Standaard na de ontsnapping uit Dendermonde: “De cipiers vertellen hoe ze bedreigd 
worden, keukenmessen voor de neus gezwaaid krijgen, slaag krijgen. ‘Als we hen overmeesteren, zijn wij het die ter 
verantwoording worden geroepen. Dan zij we racisten.’ De frustratie zit duidelijk diep.” 
 
Voor het Vlaams Belang kan het absoluut niet dat alle gedetineerden dezelfde verregaande rechten 
en gunsten krijgen. Wij zijn voorstander van een stapsgewijs toekennen van rechten, rekening 
houdend met de ernst van de feiten en de recidive, maar ook met het berouw en het gedrag van de 
gedetineerde én enkel aan gedetineerden voor wie reïntegratie nog nuttig is. Er zijn immers 
gedetineerden waarvan het Vlaams Belang vindt dat ze nooit nog zouden mogen vrijkomen. Het is 
onverantwoord aan een Dutroux en Fourniret dezelfde basisrechten te geven als aan mensen die 
een eerste misstap hebben begaan.  
 

 KORTE GEVANGENISSTRAFFEN EN ALTERNATIEVE BESTRAFFING 
 
Het Vlaams Belang heeft zich nooit gekant tegen het bestaan van alternatieve straffen of 
werkstraffen. Bij een eerste aanvaring met Justitie kan een alternatieve straf zelfs veel nuttiger zijn 
dan een - toch meestal voorwaardelijke - celstraf. Wel vinden wij dat het plafond van 300 uren veel 
te laag is. Bij het mislukken van alternatieve maatregelen moet de straf effectief worden uitgevoerd. 
Dit gebeurt vaak niet, zodat straffeloosheid de norm blijft en het stelsel van de alternatieve 
maatregelen op de helling wordt gezet. 
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Het Vlaams Belang is voorstander van het uitbreiden van het systeem van werkstraffen naar het 
lokale niveau. Naast gemeentelijke administratieve sancties moeten de lokale overheden ook 
werkstraffen kunnen opleggen.  
 
Het Vlaams Belang is alvast verheugd dat het aantal opgelegde werkstraffen de voorbije jaren fors 
is toegenomen, maar stelt vast dat de paarse hoop dat daarmee ook het aantal celstraffen zou 
verminderen, niet is uitgekomen. Nog nooit was het aantal gevangenen (9.846 in februari 2007) zo 
hoog als vandaag.  
 
Ook moet worden vastgesteld dat de rechters nog steeds veel korte gevangenisstraffen uitspreken. 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat de straf die door een rechter wordt opgelegd, gerespecteerd 
moet worden. Dit is niets anders dan de toepassing van de rechtsstaat. De rechter heeft tal van 
mogelijkheden om die korte straffen te vermijden (hij kan een boete opleggen, opschorting van 
straf verlenen, een voorwaardelijke straf of een werkstraf opleggen). Wanneer hij ondanks dit 
uitgebreide arsenaal toch meent dat een effectieve straf gepast is, dan moet deze onverkort worden 
uitgevoerd. Anders verliest de strafrechter zijn gezag en zijn geloofwaardigheid. 
 
We staan met dit standpunt niet alleen. Zelfs magistraten die als uitgesproken progressief bekend 
staan, delen deze mening. Zo konden we uit een dubbelinterview in Knack dd. 31 augustus 2005 
met de Gentse magistraten Alain Bloch en Roland Tack volgende citaten optekenen:  
 
Tack: “Wij zitten in onze raadkamer dus te discussiëren over drie of vier jaar gevangenisstraf, terwijl het in 
principe gaat over negen 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 heropvoedend 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?” 

 
Het Vlaams Belang is dan ook ten zeerste gekant tegen de nieuwe wet-Onkelinx die aan de nieuwe 
strafuitvoeringsrechtbanken de mogelijkheid geeft om alle celstraffen lager dan een jaar op 
eenvoudig verzoek om te zetten in werkstraffen. Een zoveelste maatregel van de regering om de 
overbevolking tegen te gaan. Dit druist regelrecht in tegen het rechterlijk gewijsde. Het is duidelijk 
dat celstraffen onder het jaar vanaf februari 2007 niet vaak meer zullen uitgevoerd worden. Voor 
ons is dit volslagen onaanvaardbaar.  
 

 DE WET-LEJEUNE EN HET LAKSE VRIJLATINGSBELEID 
 
Het systeem van de voorwaardelijke invrijheidsstelling kwam in 2006 weer volop in de 
belangstelling te staan na het dodelijk geweld van Marokkaanse jongeren op treinbestuurder Guido 
Demoor in een Antwerpse bus op 24 juni. Verhofstadt was er als de kippen bij om een strengere 
aanpak van geweldscriminaliteit te eisen. Daders van “extreme agressie moeten hun straf helemaal 
of voor minimum twee derde uitzitten.” Sp.a-voorzitter Vande Lanotte trad hem meteen bij: 
Volgens mij moet de rechter kunnen bepalen wanneer een veroordeelde vrij kan komen.” Enkele 
lichtzinnige journalisten stelden dit meteen voor als een regeringsbeslissing. “Extreme geweldplegers 
langer in cel,” blokletterde Het Nieuwsblad.  
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De hypocrisie van Verhofstadt en Vande Lanotte was huizenhoog. Want hun parlementsfracties 
hadden nog maar net de ‘Wet op de externe positie van de gedetineerden’ goedgekeurd, die de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling (de zogenaamde wet-Lejeune) met ingang van februari 2007 nog 
verder versoepelde.  
 
Het is voor de nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken nu veel moeilijker om de vrijlating nog tegen te 
houden. Vroeger konden de vrijlatingscommissies overgaan tot invrijheidsstelling 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.  
 
Bij de nieuwe strafuitvoeringsrechtbank is de beleidsruimte sterk ingeperkt. De invrijheidsstelling 
is een recht voor de veroordeelde. 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 opgestart. Zij mogen enkel 
nog advies geven inzake vrijlating als de veroordeelde daar zelf om verzoekt. 
 
Het is ook veel moeilijker om de invrijheidsstelling nog te herroepen bij nieuwe feiten. Dat kan pas 
nadat betrokkene opnieuw en definitief veroordeeld is, iets wat doorgaans vele maanden en soms 
jaren kan duren.  
 
In een tweede fase zullen de strafuitvoeringsrechtbanken zich uitspreken over de gestraften onder 
de drie jaar. Ook hiervoor werd de wet drastisch aangepast. Zo kunnen veelplegers, de 
zogenaamde recidivisten, met celstraffen tot drie jaar effectief al na één derde van de straf in 
vrijheid gesteld worden, terwijl de wet tot voor kort nog twee derde voorzag. De vrijlating is 
verplicht, zelfs wanneer er een manifest risico bestaat op het plegen van nieuwe strafbare feiten.  
 
Hiermee is duidelijk dat de vervroegde invrijheidsstelling voor de meeste gedetineerden in de 
praktijk een automatisme wordt na één derde van de straf. Dit was ook de uitdrukkelijke bedoeling 
van deze wet, zoals Onkelinx die in de toelichting had neergeschreven: “Het ontwerp gaat er vanuit dat 
principieel aan elkeen die zich in de wettelijke bepaalde tijdsvoorwaarden bevindt, een voorwaardelijke 
invrijheidstelling (VI) wordt toegekend, rekening houdend met het mogelijk bestaan van tegenaanwijzingen (…). 
Net zoals de Commissie Holsters streeft het ontwerp ernaar om een voorwaardelijke invrijheidstelling in zoveel 
mogelijk gevallen toe te kennen, (…).” Nadat we reeds een vrijlatingsregime kenden dat, ten gevolge van 
allerlei noodmaatregelen van de Justitieministers Wathelet, De Clerck, Van Parijs en Verwilghen, 
de opgelegde straffen op extreme wijze inkortte, beschikken we met de wet-Onkelinx nu over het 
meest lakse vrijlatingsbeleid ter wereld.  

 
Maar veel is niet genoeg. Ook het penitentiair verlof wordt verder versoepeld. Het is niet langer 
een gunst, maar behoort voortaan tot het standaardregime van de gedetineerde: iedere 
veroordeelde met een straf onder de drie jaar heeft van bij het binnenkomen in de gevangenis 
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 verregaande versoepeling. CD&V beperkte zich tot 
detailkritiek en keurde de wet in de Senaat zelfs mee goed.  
 
Na de uitspraken van Verhoftstadt klaagde het Vlaams Belang in het parlement bij monde van 
kamerlid Bart Laeremans de leugenachtigheid van de premier in scherpe bewoordingen aan: 
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“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.” 
Laeremans voorspelde ook dat er van een verstrenging niets in huis zou komen, zolang Onkelinx 
de baas was.  

 
Verhofstadt kondigde niettemin aan dat hij in oktober met een voorstel tot verzwaring van de wet-
Lejeune naar het parlement zou komen. Zoals wij voorspelden kwam daar in het geheel niets van 
in huis. Hij repte er in zijn regeringsverklaring met geen woord over en de pers besteedde er, 
ondanks de felle reactie van het Vlaams Belang, bewust geen aandacht meer aan.  
 
Nochtans reikte de hete zomer van 2006 argumenten genoeg aan om een verstrenging van de 
vrijlatingswetgeving en het penitentiair verlof door te voeren. Zo was er de dramatische vrijlating 
van de kinderverkrachter Abdallah Aid-Out uit Luik, nadat hij door psychiaters volkomen ten 
onrechte ontoerekeningsvatbaar was verklaard. De meisjes Stacy en Nathalie bekochten het met 
hun leven. Eind juli was er de beschamende toekenning door Onkelinx van penitentiair verlof aan 
ontsnappingskoning Kaplan Murat. Deze gangster moest nog voorkomen voor nieuwe strafbare 
feiten, maar door een versoepeling van de vrijlatingswetgeving onder Verwilghen, kon hij 
desondanks regelmatig op uitstap. Al even lichtzinnig was de toelating van de Franstalige 
jeugdinstelling van Kasteelbrakel aan Marius O., de minderjarige mede-moordenaar van Joe Van 
Holsbeeck om een voetbalwedstrijd te gaan bijwonen (zie verder).  
 
Evenens was er ook nog het hallucinante penitentiair verlof voor de Marokkaanse multirecidivist 
El Azouzzi, die van zijn vrijheid misbruik maakte om een hele reeks nieuwe misdrijven te plegen. 
En in september kwam er het alarmerende nieuws dat de uitgewezen Albanese portierskoning 
Hoxha opnieuw in Antwerpen was opgedoken. In een brief aan het Antwerps parket had Justitie 
laten weten dat bij eventuele vatting de betrokkene onmiddellijk in aanmerking zou komen voor 
een voorlopige invrijheidsstelling. Dit antwoord zorgde voor algemene consternatie en een publiek 
protest van het openbaar ministerie. In plaats van enige verantwoordelijkheid te erkennen, legde 
Onkelinx meteen alle schuld voor de vrijlating bij het Antwerpse parket en liet ze zowel de 
procureur als de procureur-generaal op een vernederende wijze op het matje roepen door Cassatie.  
Dit laatste incident zorgde eind september voor een fikse rel tussen Onkelinx en de VLD, die plots 
eiste dat de Justitieminister tot het jaareinde geen zware criminelen meer zou vrijlaten. De rel 
eindigde met een zoveelste zielig compromis, waarbij de VLD helemaal bakzeil haalde. Een van de 
weinige zaken die de VLD kon binnenrijven, was dat de slachtoffers voortaan inspraak zouden 
krijgen in de vrijlatingsprocedure voor buitenlanders en bij de toekenning van penitentiair verlof. 
Een wijziging van de wet-Lejeune was dus niet aan de orde. Dit akkoord was niet meer dan een 
schaamlapje, om de VLD een totale afgang te besparen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Vanzelfsprekend ging Onkelinx nadien lustig verder met het vrijlaten van zware criminelen. In het 
hoofdstuk van haar beleidsnota ‘De opsluiting maximaal beperken,’ bevestigde Onkelinx eind 
2006 bovendien haar voornemen om honderden criminelen nog vroeger vrij te laten via het 
systeem van elektronisch toezicht. 
 
In 1996, nadat de gruwelen van Dutroux aan het licht waren gekomen, tekenden bijna drie miljoen 
mensen de massapetitie voor onsamendrukbare straffen. Maar vreemd genoeg heeft die petitie het 
lakse vrijlatingsbeleid in dit land niet kunnen ombuigen. Het werd alleen maar erger. Wel werd 
nadien door politici van de meerderheid herhaaldelijk op een demagogische wijze aangekondigd 
dat de wet-Lejeune moest worden teruggeschroefd. Sp.a-kok Steve Stevaert beloofde in 2003 de 
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afschaffing van Lejeune naar aanleiding van de onthutsende resultaten van het VRT-programma 
‘doe de Stemtest,’ nadat zijn partij jarenlang had meegewerkt aan de stelselmatige inkorting van de 
straffen. De sp.a had zich steeds met hand en tand verzet tegen onsamendrukbare straffen. 
Vanzelfsprekend werd na de verkiezingen geen rekening meer gehouden met deze belofte en ging 
de sp.a in 2006 akkoord met de maximalisatie van de vervroegde vrijlating door Onkelinx.  
 
Verhofstadt beloofde een verstrenging na de moord op Guido De Moor, maar achteraf bleek dit 
louter bestemd voor de galerij. En nu hoopt sp.a-minister Landuyt in de aanloop van de 
verkiezingen opnieuw op een Stevaert-effect. Intussen is men al lang vergeten dat lijzige Landuyt 
in de jaren ‘90 nog pleitte voor de afschaffing van de gevangenissen.  
 
In september 2005 hebben de Kamerleden Laeremans, De Man en Schoofs een wetsvoorstel 
ingediend ‘tot rehabilitatie van de strafrechter en tot afschaffing van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling’ waarbij ze het zwaartepunt van de bestraffing opnieuw bij de strafrechter 
legden en uitvoerig argumenteerden waarom de wet-Lejeune zo pervers is. Het Vlaams Belang 
blijft dus pleiten voor de afschaffing van de wet-Lejeune, voor het uitvoeren van de opgelegde 
straffen en voor strafverzwaring bij slecht gedrag.  
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8. DE BESCHERMING VAN SAMENLEVING EN SLACHTOFFERS  
 

 BEVEILIGINGSSTRAFFEN 
 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat sommige misdrijven zodanig gruwelijk en onvergeeflijk zijn 
dat de plegers ervan onder geen enkel beding nog ooit mogen losgelaten worden op de 
samenleving, tenzij in terminale toestand of tussen zes planken. We verwerpen bijgevolg de theorie 
dat gevangenen steeds een perspectief moeten hebben op vrijlating, omdat zij anders een gevaar 
uitmaken voor wie hen bewaakt.  
 
We staan met die visie niet alleen: niet verder dan in Nederland betekent een levenslange 
gevangenisstraf in de praktijk ook levenslang. Deze eer valt onder andere Mohammed B te beurt, 
de slachter van Theo Van Gogh. Bij ons zitten dergelijke veroordeelden gemiddeld amper 12 tot 
13 jaar jaar vast. (Levenslangveroordeelden die in 2005 vrijkwamen, hadden gemiddeld 12,9 jaar 
vastgezeten, in 2004 was dit 12,5 jaar, zoals blijkt uit parlementaire vragen van senator Jurgen 
Ceder). Op geen enkele wijze kan ons gerecht verzekeren dat extreem gevaarlijke criminelen 
voorgoed uit de samenleving verbannen worden. Ook het systeem van terbeschikkingstelling (zie 
verder) voldoet ter zake niet. Nochtans hebben we de afgelopen 10 jaar duidelijk gezien dat er een 
grote nood bestaat aan beveiligingsstraffen. Men kan zich toch niet inbeelden dat 
gruwelmoordenaars als een Dutroux, een Fourniret of een Aid-Out (mocht deze inderdaad 
schuldig bevonden worden) ooit opnieuw vrijkomen? Men kan het de slachtoffers en hun familie 
toch niet aandoen ooit nog met hen geconfronteerd te worden?  
 
Maar er zijn ook andere misdrijven waartegen de samenleving extra beveiligd moet worden. Zo is 
onze samenleving nagenoeg ongewapend tegen terroristen die aanslagen voorbereiden of plegen, 
waarbij grote aantallen slachtoffers vallen (zoals in New York, Madrid en Londen). We beschikken 
gewoon niet over een voldoende afschrikwekkende straf hiertegen. Een verzekerde levenslange 
opsluiting tot de dood wordt door ons strafrecht niet voorzien.  
 
Het enige waartoe de regering Verhofstadt bereid is, blijkt de uitbreiding van de 
terbeschikkingstelling, maar in de praktijk is dit grotendeels een lege doos. Zo’n 
terbeschikkingstelling is in tijd beperkt en garandeert helemaal niet dat iemand daadwerkelijk ook 
in de gevangenis zou blijven. Bovendien wordt de uitvoering van de terbeschikkingstelling niet 
langer uitgevoerd door de regering, maar wel door de nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken, die 
geheel autonoom zijn. De regering kan dus niet meer ter verantwoording worden geroepen, zodat 
zij de handen in onschuld kan wassen.  
 
De beoordeling van de terbeschikkingstelling speelt zich bovendien pas af op het moment dat de 
eigenlijke straf volledig is uitgezeten. Maar dit gebeurt in de praktijk bijna nooit.  
 
Sinds de aanpassing van de vrijlatingswetgeving in 1998 genieten zelfs de meest gevaarlijke 
misdadigers na één derde van hun straf (bij recidive na twee derde) het recht om jaarlijks te 
verschijnen voor een vrijlatingscarrousel, waar telkens opnieuw door het openbaar ministerie en de 
slachtoffers verantwoord moet worden waarom de vrijlating onverantwoord is. Zo zullen de 
slachtoffers van Dutroux vanaf binnenkort telkens opnieuw moeten komen uitleggen waarom zij 
vinden dat de vrijlating van Michelle Martin te vroeg is. Dit is een regelrechte martelgang voor de 
slachtoffers. Telkens wordt opnieuw een heus proces gevoerd en worden de oude wonden 
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opengereten. Het is één van de zovele redenen waarom wij gekant zijn tegen de wet-Lejeune en 
waarom wij pleiten voor onsamendrukbare straffen.  

 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat de strafrechter voor extreme gevallen over een 
beveiligingsstraf moet kunnen beschikken. Concreet heeft het Vlaams Belang een wetsvoorstel 
ingediend dat voorziet in de “bijzondere levenslange opsluiting” waarmee bepaalde criminelen 
voorgoed uit de samenleving verbannen worden. We pleiten voor de verplichte oplegging van deze 
straf bij het plegen van een lustmoord op minderjarigen en bij het plegen van een moord op 
ontvoerde kinderen. Bij het plegen van een moord nadat men reeds eerder veroordeeld werd voor 
een levensdelict willen we dit eveneens verplicht opleggen.  
 
Ook voor daders van terroristische aanslagen willen 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 werden 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. Zo moet de rechter chemische castratie kunnen opleggen en moeten 
veroordeelden voor seksueel misbruik zowel tijdens als na hun gevangenschap verplicht 
therapeutisch behandeld worden. De mogelijkheid van vervroegde vrijlating onder elektronisch 
toezicht willen we voor deze categorie meteen afschaffen. Ook willen we een grotere 
toegankelijkheid van de databank van seksuele delinquenten. Naast alle politiediensten moeten ook 
de burgemeesters toegang hebben tot deze databank. Zij moeten de bevolking op de gepaste wijze 
kunnen inlichten wanneer een pedofiel zich in hun gemeente komt vestigen.  
 
Meer in het algemeen wenst het Vlaams Belang ook te sleutelen aan de veel te strakke scheiding 
tussen toerekeningsvatbare en ontoerekeningsvatbare 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 
gestraft moeten kunnen worden.  
 

 SLACHTOFFERS 
 
De crimineel wordt al te vaak gezien als slachtoffer van de maatschappij. Deze visie ontkent de 
eigen morele verantwoordelijkheid van het individu voor zijn daden en daarmee de notie ‘schuld.’ 
De enige schuldige zou de samenleving zijn omdat zij de crimineel onvoldoende kansen heeft 
geboden.  
De crimineel moet echter worden aangesproken op zijn daden. Voor het Vlaams Belang moeten 
niet de crimineel en zijn rechten centraal staan, maar wel het slachtoffer en zijn rechten alsook de 
bescherming van de samenleving.  

 
Als het slachtoffer een centrale rol speelt in de definities van goed en kwaad, wordt de 
normbevestigende en vergeldende functie van het strafrecht groter. Voor het herstel van het 
geloof in Justitie en in de rechtsstaat is het voor burgers van belang dat recht gedaan wordt aan 
slachtoffers.  
 
In de loop van de jaren negentig zijn er een aantal zaken veranderd in het voordeel van de 
slachtoffers van criminaliteit. Maar het kan nog heel wat beter. Uitgangspunt dient hier te zijn dat 
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het slachtoffer ernstig moet worden genomen en dat er voldoende informatie wordt verstrekt over 
bijvoorbeeld zijn rechten op begeleiding, de hulpverlenende instanties waar hij terecht kan, 
eventuele schadevergoeding, het verloop van de procedures. Ook moeten de slachtoffers 
zorgvuldig op de hoogte gehouden worden van alle evoluties in de straftoemeting, ook 
bijvoorbeeld inzake de toekenning van bijzondere verloven, halve vrijheid en elektronisch toezicht.  
 
Zoals hoger gezegd, verwerpen wij de vrijlatingscarrousel, waarbij zware criminelen voortdurend 
voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten verschijnen na het uitzitten van een fractie van hun 
celstraf. Hierdoor wordt een ondraaglijke verantwoordelijkheid gelegd op de schouders van de 
slachtoffers. Daarom pleiten wij voor de afschaffing van de wet-Lejeune en eisen wij in afwachting 
daarvan onsamendrukbare straffen voor zware criminelen, zodat de slachtoffers verzekerd zijn van 
een langdurige opsluiting.  
Ook wijzen wij de verzwaring van de strafrechtelijke procedure van de hand en bepleiten wij een 
zo ruim mogelijke toepassing van het snelrecht. Slachtoffers hebben er alle baat bij dat misdrijven 
snel en efficiënt worden bestraft.  
 
Slachtoffers dienen daarenboven recht te hebben op de automatische toewijzing van een pro deo-
advocaat, ook in dossiers van zogenaamde ‘kleine criminelen’ en na confrontatie met 
dievenbendes. Al te vaak kijken slachtoffers in zo’n situatie op tegen hoge advocatenlonen, die niet 
in verhouding staan met de mogelijke schadevergoeding, waardoor ze afzien van enige 
betrokkenheid bij het strafproces. Het Vlaams Belang heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. 
  
Bovendien moeten slachtoffers van bepaalde misdaden ook recht krijgen op volledig kosteloze 
rechtsbijstand ongeacht hun inkomen en vermogen. Vandaag is dit recht slechts voorbehouden 
voor verdachten van bepaalde misdrijven. Dat is een scheeftrekking die geenszins kan worden 
gerechtvaardigd. Het Vlaams Belang wil verder meer geld en een betere bekendmaking van het 
slachtofferfonds, een verzekerde opvang van de slachtoffers op lokaal niveau, het recht om 
gehoord te worden door de onderzoeksrechter en de betrokkenheid van een expert inzake 
slachtofferzorg bij vrijlatingprocedures. 
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9. BESCHERMING TÉGEN JEUGDIGE CRIMINELEN IN PLAATS VAN JEUGDBESCHERMING 
 
Jeugddelinquentie neemt een steeds grotere proportie in van de totale delinquentie, waardoor de 
vraag naar de bescherming van de maatschappij meer dan vroeger op de voorgrond komt te staan. 
Zo wijzen buitenlandse statistieken aan dat vermogensdelicten voor meer dan 30% door 
minderjarigen worden gepleegd.  
 
Jeugdmagistraten geven aan dat in Antwerpen 70% van de straatcriminaliteit gepleegd wordt door 
min-21-jarigen. Uit gegevens van het ‘Observatoire National de la Délinquance’ blijkt dat van alle 
mensen die in Frankrijk worden vervolgd voor fysieke agressie tegenover personen, een op de vijf 
een jongere is. Tussen 1996 en 2003 steeg het aandeel van de minderjarigen in gewelddaden 
tegenover personen met maar liefst 55%. Vooral gratuit geweld maakt opgang onder 
minderjarigen. Wanneer alle minderjarige vervolgden onder de loep worden genomen, blijkt dat 
daarnaast ook slagen en verwondingen en seksueel geweld toenemen: 1/3 van de vervolgden is 
jonger dan 18 jaar. In zeven jaar tijd steeg het aantal minderjarige seksuele delinquenten zelfs van 
900 naar 2.000 wat een stijging is van 117%.  
 
In België ontbreken (hoe kan het ook anders) vergelijkbare cijfers. De Brusselse politiediensten 
hebben in 2004 dubbel zoveel criminele feiten opgetekend met minderjarige daders als in 2002. 
Nochtans is het aantal jeugddossiers dat uiteindelijk voor een rechtbank is beland, nauwelijks 
gestegen. Verontrustend is dat de leeftijd van daders die grof geweld plegen alsmaar daalt. Om het 
vervolgingsbeleid uit te stippelen werkt elk jeugdparket met eigen cijfers, waarvan de vergaring 
verschilt van parket tot parket. Maar dat de jeugdcriminaliteit stijgt, wordt niet ontkend. 
Jeugdmagistraten merken elke dag dat jeugdcriminelen op steeds jongere leeftijd de pedalen 
verliezen. Duidelijk is dat vooral Brussel echt geterroriseerd wordt door talloze jeugdbendes, 
meestal van Afrikaanse origine. De bendes hebben talrijke wijken van de hoofdstad herschapen in 
“no-go-zones,” waar ook de politie zich zo weinig mogelijk vertoont en zelfs de hulpdiensten in 
het vizier genomen worden. Meestal worden de incidenten doodgezwegen in de media, maar af en 
toe krijgen we toch wel schokkende reportages te zien. Zo was er de aangrijpende reportage van 
Telefacts over de zwarte metrobendes.  
 
Heel symbolisch voor de lakse aanpak van de jeugdcriminelen is de “berisping” die de jonge doder 
van Patrick Mombaerts had gekregen. Een zwaardere sanctie bleek niet mogelijk voor de 13-jarige 
Marokkaan, die de volkomen onschuldige Mombaerts met een ijzeren staaf de schedel had 
ingeslagen. Zijn verblijf in een jeugdinstelling (geen sanctie, maar een beschermingsmaatregel) 
duurde overigens maar enkele maanden. In april 2006 beleefden we een nieuw hoogtepunt met de 
tragische moord op de 17-jarige Joe Van Holsbeeck door twee minderjarige Poolse 
zigeunerjongens in het centraal station te Brussel. De MP3-moord bracht een protestmars van 
80.000 mensen op de been. En amper twee maand later werd Guido De Moor doodgeschopt op 
een bus in Antwerpen door jonge Marokkanen. Telkens opnieuw bleek hoe weinig middelen het 
gerecht heeft om dergelijke criminelen daadwerkelijk te straffen. 
 

 
9.1 EEN NIEUW JEUGDSANCTIERECHT? 
 
Toen in de zomer uitlekte dat mededader Mariusz O. regelmatig de jeugdinstelling van Kasteel-
Brakel mocht verlaten en ‘s avonds zelfs een voetbalmatch mocht bijwonen in het Heizelstadion, 
was het hek helemaal van de dam. Pas toen werd voor velen duidelijk dat een sanctierecht voor 
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minderjarigen in dit land niet bestaat. Jongeren worden niet gestraft, maar enkel beschermd. Ze 
plegen ook geen misdrijven, maar hoogstens “als misdrijf omschreven feiten.” En bovendien 
wordt meteen gewerkt aan hun reïntegratie in de samenleving. In tegenstelling tot het buitenland 
kennen wij dus geen sancties, zodat er geen voorbeelden gesteld worden die ontradend kunnen 
werken. De arrogante reactie van de Franstalige jeugdbeschermingssector op de politieke protesten 
sprak boekdelen over de wereldvreemde sferen waarin de geitenwollensokkendragers zich 
bevinden. 
 
Het was uitermate hypocriet dat onmiddellijk na de moord op Van Holsbeeck de aanpassingen 
van Onkelinx aan de lakse jeugdbeschermingswet van ‘65 werden voorgesteld als een nieuw 
Jeugdsanctierecht. Zelfs CD&V deed aan dit spelletje mee. Vlaams Minister Inge Vervotte 
(bevoegd voor Welzijn en Jeugdbijstand) heeft veel te weinig weerwerk geboden. De nieuwe wet is 
een regelrechte draak, die er voor zorgt dat de aanpak nog lakser is geworden. 
 
Zo wordt het voor de jeugdrechter nog moeilijker gemaakt dan voorheen om jongeren 
tijdelijk te plaatsen. In een gesloten instelling of in Everberg bijvoorbeeld kan men pas terecht 
na het plegen van een misdrijf waarop voor volwassenen vijf jaar celstraf staat (vroeger: één jaar). 
Bovendien moeten de rechters eerst allerlei alternatieven proberen en zich omstandig 
verantwoorden. De jeugdrechters worden meer dan ooit aan handen en voeten gebonden.  

 
Er is geen enkele garantie dat jeugdige criminelen voldoende lang kunnen worden 
afgezonderd van de samenleving zodat op een ernstige wijze kan worden gewerkt aan de 
heropvoeding. De beslissingen dienen namelijk altijd te gebeuren in functie van de beschikbare 
capaciteit en dus veel minder in functie van de gevaarlijkheid of de recidive. Ook dit is weer een 
groot onderscheid met het gewoon strafrecht. De wet gaat niet gepaard met de creatie van extra 
opvangcapaciteit voor jeugdige criminelen, ondanks de schrijnende tekorten van vandaag en 
ondanks het feit dat die extra capaciteit broodnodig is aangezien de jongeren nu tot 23 jaar in 
plaats van tot 20 jaar kunnen worden opgesloten. In ons land zijn er amper tweehonderd gesloten 
opvangplaatsen. In Nederland zijn er maar liefst tien keer meer. Door dit acute plaatsgebrek is er 
gewoon geen tijd om aan een heropvoeding te werken en werkt men de recidive in de hand.  
 
Daarnaast is ook de procedure tot uithandengeving zwaarder geworden, zodat nog minder 
jonge misdadigers het ‘risico’ lopen dat op hen het gewone strafrecht wordt toegepast. Bovendien 
zullen deze criminelen na hun veroordeling niet meer in een gewone gevangenis terechtkomen, 
maar in een speciale instelling voor jonge volwassenen, waar een veel lichter regime zal gelden.  
 
Toppunt is dan nog dat de federale regering kiest voor één tweetalige instelling en beslist heeft om 
die in Florennes te bouwen. Pas na een ondervraging door Marijke Dillen heeft Vlaams minister 
Inge Vervotte zich hiervan gedistantieerd. Het is inderdaad onaanvaardbaar dat jonge Vlaamse 
delinquenten alleen maar in Wallonië terecht kunnen. Het is bovendien totaal onrealistisch dat 
men voldoende Vlamingen bereid zal vinden om zo ver in Wallonië te gaan werken.  
 
Het Vlaams Belang is al jaren eisende partij voor een streng jeugdsanctierecht, naar het voorbeeld 
van de ons omringende landen, maar keer op keer moeten we vaststellen dat de Vlamingen in het 
stof bijten. De ontwerpen van Verwilghen, die een beperkte stap in de goede richting waren, 
werden gekelderd door de PS. De zwakke VLD-minister kon enkel bekomen dat de tweetalige 
nepoplossing Everberg tot stand kwam, als tijdelijke buffer voor het tekort aan opvangplaatsen bij 
de gemeenschappen. Nu de PS zelf het roer in handen heeft op Justitie, kregen we een nog lakser 
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jeugdrecht dat helemaal op maat van de Franse Gemeenschap is geschreven. Om volslagen 
onbegrijpelijke redenen werd de tekst van Onkelinx, die slechts minimaal gewijzigd werd na de 
moord op Van Holsbeeck, zelfs door CD&V herdoopt tot een jeugdsanctierecht, terwijl jongeren 
in de toekomst nog altijd niet gestraft mogen worden. 

 
Wij zeggen geenszins dat de gevangenisstraf altijd de beste straf is voor een minderjarige, maar het 
kan niet langer dat jongeren met alle ordehandhavers en gezagsdragers (politieambtenaren, 
parketmagistraten, jeugdrechters) in onze samenleving kunnen blijven lachen omdat die over 
onvoldoende wettelijke middelen beschikken om, wanneer nodig, streng op te treden. Er is dus 
heel dringend nood aan een ernstig jeugdstrafrecht, waarbij de rechter verplicht wordt om 
rekening te houden met de zwaarte van de feiten. Wel moet hij de jongere bij een aantal vergrijpen 
de mogelijkheid kunnen geven zijn straf in te korten of te voorkomen via de deelname aan speciale 
tuchtstages. Extreme gewelddaden, wapenfeiten, drugshandel en seksuele misdrijven moeten altijd 
gedurende een vaste periode op het strafregister vermeld worden. Ook ouders die manifest in hun 
opvoedingstaak te kort schieten, moeten vaker gesanctioneerd worden, bijvoorbeeld door het 
opleggen van een boete of door verplichte inhoudingen op het kindergeld.  
 
Naast een drastische uitbreiding van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen moet Justitie, 
voor zwaar delinquente jongeren vanaf 12 jaar eentalige jeugdgevangenissen voorzien (voor 
jongens én voor meisjes) met een capaciteit van minstens 150 cellen per gemeenschap. Dit regime 
dient merkelijk strenger te zijn dan dat van de gemeenschapsinstellingen. Aangezien dit binnen het 
Belgisch kader zo goed als onmogelijk is, eisen wij een snelle splitsing van Justitie. Wel pleit het 
Vlaams Belang voor een gedifferentieerd plaatsingsbeleid, zodat jongeren met karakteriële, 
psychische of drugproblemen niet langer geplaatst zouden worden bij jongeren die ernstige 
criminele feiten hebben gepleegd. 
 
9.2 GEWELD OP SCHOOL 
 
Tot slot willen we nog de aandacht vestigen op het fenomeen ‘geweld op school.’ Door de 
mediabelangstelling en het steeds toenemend aantal noodkreten die leerkrachten slaken inzake 
geweld op school, waar niet in het minst ook allochtone jongeren bij betrokken zijn, lijkt het 
fenomeen van geweldplegingen op school buitenissige proporties aan te nemen. Uit cijfers die 
werden opgevraagd door Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Bart Laeremans bleek dat tussen 
2000 en 2005 het geregistreerde geweld op de scholen in België met 21% steeg. Tussen 2000 en 
het einde van het eerste semester van 2005 registreerde de politie in België 10.731 gewelddaden op 
scholen. In 2000 waren er dat nog maar 1.760, in 2004 al 2.132. Het gaat zelfs zo ver dat een groot 
deel van de leerkrachten een bijzondere verzekering afsluit tegen allerhande vormen van geweld 
door leerlingen of hun ouders. Ook hier is een ommekeer en dus een kordate aanpak noodzakelijk. 
Idem dito met spijbelgedrag en obstructie van de lessen. De verdere demotivatie van onderwijzend 
personeel moet dringend worden tegengegaan en het onderwijs moet haar belangrijke 
maatschappelijke positie opnieuw innemen.  
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10. NOG NOOIT ZOVEEL JONGE DRUGSGEBRUIKERS 
 

 EEN JOINTJE KAN TOCH GEEN KWAAD? 
 
Veel mensen zijn ervan overtuigd dat verschillende vormen van drugs problematisch zijn in onze 
samenleving. Niet alleen zijn er de schadelijke en maatschappijverstorende gevolgen van sociaal 
aanvaarde drugs zoals alcohol en tabak, bovenal is er de criminaliteitsgerelateerde consumptie van 
tal van illegale drugs, gaande van de onschuldig lijkende joint tot cocaïne, heroïne en synthetische 
drugs (XTC, Speed, MDMA, …).  
 
Onder Verhofstadt I (paars-groen) was het ‘bon ton’ om te stellen dat drugs een maatschappelijke 
realiteit zijn die niet moet worden verboden, doch waarmee men jongeren moet leren omgaan. Er 
wordt door de voorstanders van legalisering en gedogen systematisch geargumenteerd dat alcohol 
net zo goed een gevaarlijke drug is, en dat die wél legaal is.  
 
Dat soort van analogische vergelijkingen gaat uiteraard geenszins op. Men kan bezwaarlijk het 
gebruik van drugs zoals cannabis, heroïne en cocaïne rechtvaardigen omdat tabak en alcohol 
sociaal aanvaard zijn. Zeer terecht stelde de Dendermondse strafrechter Freddy Troch in zijn 
opmerkelijk vonnis van 2 januari 2007 dat de cannabis die vandaag wordt verbruikt 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 heroïneverslaafden die hier voor de rechter verschijnen, is het 
bijna altijd begonnen met die zogezegd onschuldige joint.” 
 
Uit een antwoord van de minister van Justitie op een parlementaire vraag is in ieder geval gebleken 
dat het aantal drugdoden in ons land sterk in de lift zit. Zo verzevenvoudigde het aantal doden 
tussen 1987 en 1997 van 17 per jaar naar 123. En volgens de Vlaamse gezondheidsindicatoren 
waren er alleen al in Vlaanderen in 2004 liefst 209 drugsgerelateerde overlijdens. Het is duidelijk 
dat de legalisering van de zogenaamde softdrugs ook de drempel naar straffer spul heeft verlaagd.  

 
 NIEUWE DRUGWET  

 
De nieuwe drugwet die in 2003 onder Verhofstadt I tot stand kwam, regelde slechts op wettelijke 
wijze het bestaande schandelijke gedoogbeleid van de regering Dehaene. In theorie bleef cannabis 
een illegaal product. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan altijd een straf vasthangen, zowel voor 
minderjarigen als voor meerderjarigen, luidt de officiële versie. Maar in de praktijk komt de nieuwe 
wet er op neer dat het gebruik van cannabis wordt ‘gedecriminaliseerd’ (het bezit/gebruik van 
cannabis wordt niet per definitie meer vervolgd), waardoor het signaal naar de buitenwereld - en in 
het bijzonder naar minderjarigen - luidt dat drugs in het algemeen en cannabis in het bijzonder 
door de overheid geduld worden.  
 
Het kwaad is inmiddels geschied. Uit onderzoek is immers gebleken dat nooit eerder zoveel 
Vlaamse jongeren experimenteerden met illegale drugs. De helft van de 16- en 17-jarigen heeft wel 
eens hasj of andere illegale drugs gebruikt en een op vijf noemt zich zelfs een regelmatige 
gebruiker. Toch voert slechts een op de drie scholen een actief drugbeleid. Volgens de Vereniging 
voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) komt 78,9% van de 17 à 18-jarigen wel eens op 
plaatsen waar cannabis gebruikt wordt. Volgens het VAD beperkt het illegale druggebruik zich in 
het secundair onderwijs voornamelijk tot cannabisgebruik en behoort cannabis ondanks de illegale 
status tot de leefwereld van de jongere.  
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Het Vlaams Belang is sterk gekant tegen dergelijke uitspraken van een toonaangevende organisatie 
op het vlak van drugpreventie, daar deze uitspraken druggebruik normaliseren en zo toegankelijker 
maken voor jongeren. Cannabis behoort niet tot de normale leefwereld van een gezonde, 
verantwoordelijke jongere en moet er zo veel mogelijk uit geweerd worden. Vastgesteld drugbezit 
en -gebruik op school moeten kordaat worden bestreden. Hierbij zijn politiecontroles op school, 
indien blijkt dat het fenomeen zich niet beperkt tot één geval, onmisbaar. Ook moet er een strikt 
ontradingsbeleid gevoerd worden. Herhaalde preventiecampagnes die starten in het lager 
onderwijs met inbegrip van een deskundige informatieve sessie over de diverse producten door 
een politieambtenaar, ingekaderd in een uitgewerkt drugbeleid, moeten op iedere school gangbaar 
worden. Elke politiezone dient te beschikken over een eigen drugpreventieteam. 

 
 BELGIË ALS DRAAISCHIJF  

 
Voor het Vlaams Belang dient niet in de eerste plaats de gebruiker de grote zondebok te zijn. De 
voornaamste aandacht dient uit te gaan naar de aanbodzijde: namelijk de productie en handel van 
drugs. Uit de jongste jaarraporten van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en 
Drugsverslaving (EWDD) blijkt niet enkel dat het problematisch druggebruik (afgemeten op basis 
van injecterend druggebruik) in België is toegenomen, maar blijkt ook dat België en Nederland 
binnen Europa verantwoordelijk zijn voor de grootste XTC-productie. 75% van de ontmantelde 
XTC-labo’s in Europa bevinden zich in Nederland en 14% in België. Ook de productie van 
amfetamines gebeurt in grote mate in België en Nederland. Wat betreft de inbeslagname van 
amfetamines staat België op de derde plaats na China en de Verenigde Staten. Daarnaast is ook de 
cannabisteelt in ons land sterk toegenomen.  
 
Door de geografische ligging en de haven bevindt België zich middenin de transit van drugs naar 
andere landen. België geldt ook als belangrijk invoerland voor cocaïne. De prijs van dit goedje ligt 
in België het laagst van heel europa: 41 EUR per gram in België tegenover meer dan 100 EUR per 
gram in Cyprus, Roemenië en Noorwegen. Het zelfde geldt voor witte heroïne: 31 EUR per gram 
in België tegenover bijvoorbeeld 202 EUR per gram in Zweden. 

 
Een grensoverschrijdend vlot lopende samenwerking om dit fenomeen aan te pakken is 
onmisbaar. Samenwerkingsakkoorden en procedureregels dienen in die zin aangepast te worden, 
zodat de samenbundeling van krachten efficiënt kan gebeuren.  

 
 DRUGS ALS GENERATOR VAN CRIMINALITEIT EN OVERLAST 

 
Uit de Foresightstudie blijkt dat in de Britse steden 32% 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 Justitie wegen. In België stellen we een sterke stijging van 
drugdelicten of overtredingen van de drugwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving vast. De 
klassieke drugdelicten hebben een ingrijpende invloed op de leefbaarheid van onze wijken. Deze 
delicten (dealen, koerieren, aanzetten tot en 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 die de basis vormen van de nationale 
drugwetgeving. 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 samenleving. Het gaat dan 
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om delicten die worden gepleegd onder invloed van zowel legale als illegale drugs, voornamelijk 
geweldmisdrijven en verkeerscriminaliteit behoren hiertoe. Tenslotte zijn er veelvoorkomende 
vermogensmisdrijven: onder meer inbraak, diefstallen en overvallen, die worden gepleegd om te 
kunnen voldoen aan de drugbehoefte. 
 
Bijna alle terroristische groeperingen maken gebruik van georganiseerde criminaliteit - vooral 
drugshandel - om financiële middelen te verkrijgen voor het uitvoeren van acties. Drugsgeld is een 
belangrijke inkomstenbron voor terreurbewegingen. Het gebruiken van drugs is ook daardoor 
nauw aan criminaliteit gerelateerd.  

 
Naast criminaliteit gaat drugs gepaard met een omvangrijke overlast, zoals annexatie van de 
openbare ruimte, wegwerpen van spuiten, vechtpartijen, ruzies, verloederde gebruikers, 
onaangepast gedrag en vervuiling van de buurt, die sterk bijdraagt tot het onveiligheidsgevoel en 
die de leefbaarheid aantasten. 
 
 GEEN LEGALISERING! BEHANDELING VOOR DE GEBRUIKER, BESTRAFFING VOOR DE 

DEALER 
 
Het Vlaams Belang is net zoals het grootste deel van de bevolking tegen elke vorm van 
legalisering, depenalisering of decriminalisering. Vele partijen nemen een gematigd standpunt 
in over cannabis. Uit angst om zich vooral bij jongeren ‘onpopulair’ te maken, knijpen ze terzake 
op politiek niveau al wel eens een oogje toe. Het Vlaams Belang daarentegen meent dat een 
politieke partij niet zomaar mag plooien voor trends die door kritiekloosheid van een groep 
onverantwoorde volwassenen ingang vinden, meer nog, tot norm worden verheven. Het Vlaams 
Belang wil de onmiddellijke en integrale intrekking van de paars-groene druggedoogwet. In plaats 
daarvan moet er een geloofwaardig en efficiënt ontradings- en sanctiebeleid komen.  

 
De druggebruiker en -verslaafde dienen in de eerste plaats behandeld te worden, repressie komt 
hierbij op de laatste plaats. Voor het Vlaams Belang is de ‘kleine gebruiker’ geen crimineel, die 
onmiddellijk achter de tralies moet. Maar we moeten druggebruik in elk geval ontmoedigen. Naast 
aanhoudende preventiecampagnes vanaf de lagere school wil het Vlaams Belang dringend meer 
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 gesubsidieerd worden.  
 
Enkel een strenge grensoverschrijdende aanpak van de aanbodzijde, een goed uitgebouwd 
opvangnetwerk voor drugverslaafden met inbegrip van crisisopvangcentra en een grote aandacht 
voor preventie, kan het tij doen keren. Aangezien drugopvang handen vol geld kost, is het 
noodzakelijk 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 aanmoedigen, 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. Repressie komt echter op de eerste plaats wanneer het gaat over 
drugdealers die jongeren aanzetten tot druggebruik en zeker de criminelen die kinderen als runners 
laten optreden. Enkel zware celstraffen zijn hier op zijn plaats. En de allerzwaarste straffen willen 
we voor de drugproducenten. Die moeten bovendien afgeschrikt worden met de automatische 
verbeurdverklaring van hun goederen.  
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11. VREEMDELINGENCRIMINALITEIT 
 
Internationalisering heeft geleid tot een toename van het internationale personenverkeer en het 
aantal vreemdelingen in ons land. De grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad behoort tot 
de minst gewenste en meest gevreesde vormen van internationalisering. Het gebruik van valse 
documenten, schijnhuwelijken, misbruik van visa en van de nationaliteitswet, mensensmokkel en 
mensenhandel nemen buitensporige proporties aan. De vestiging van grote aantallen 
vreemdelingen, ten dele illegaal of zonder werk, heeft de voorbije jaren grote gevolgen voor de 
criminaliteit gehad.  
 
De EU-uitbreiding zorgde volgens Europol voor een duidelijke groei van illegale immigratie en 
versterkt de misdaadbendes in Europa en verschillende criminaliteitsvormen (persoonsdelicten, 
drugsdelicten, eigendomsdelicten, …) Uit de activiteitenverslagen van de federale politie en de 
jaarrapporten georganiseerde criminaliteit van Europol blijkt dat nieuwe etnische groepen (onder 
andere Roemenen en Bulgaren) in toenemende mate in de misdaad actief zijn. Slechts een derde 
van de leden van de misdaadbendes in ons land is van Belgische origine en dat aantal daalt nog. 
Marokkanen, Albanezen en Roemenen zijn in belangrijke mate vertegenwoordigd in de 
misdaadbendes. Bovendien is België een doorvoerhaven voor mensensmokkelaars en 
mensenhandelaars. Deze fenomenen vereisen een prioritaire, grensoverschrijdende aanpak. 
 
Hoger schreven we het reeds: gedetineerden met een vreemde nationaliteit zijn procentueel gezien 
oververtegenwoordigd in de Belgische gevangenissen. Ze maken bijna de helft uit van het aantal 
gedetineerden. Zelfs Brice De Ruyver, de veiligheidsadviseur van Verhofstadt, moet dit toegeven: 
“Als we weten dat 40% van onze gevangenen buitenlanders zijn, dan moet iedereen beseffen dat vooral dààr de 
overbevolking van de gevangenissen begint.” (De Standaard, 21/08/2006). De vreemde nationaliteiten zijn 
het sterkst oververtegenwoordigd bij delicten uit de categorie openbare orde en gezag en 
geweldsdelicten. Dit is onder meer het geval voor Marokkanen, Oost-Europeanen en Turken. Het 
aandeel van de Oost-Europeanen groeide sinds het begin van de jaren ‘90 overigens gestaag aan: 
van 13% in 1993 tot 23% in 2003.  
 
Onderzoek naar vreemdelingencriminaliteit spitst zich voornamelijk toe op jongeren. Vrijwel alle 
nationale en internationale studies die totnogtoe werden uitgevoerd omtrent 
vreemdelingencriminaliteit bieden een zorgwekkend beeld van de omvang ervan. 
 
De algemene tendens in de bevindingen is dat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn 
in de criminaliteit, meer dan de Turken die reeds een hoger aandeel hebben. Die 
buitenproportionele aanwezigheid in de statistieken inzake jeugddelinquentie van de Marokkaanse 
en Turkse bevolkingsgroep in België vormt een groot maatschappelijk probleem. De aandacht 
dient echter niet enkel uit te gaan naar deze groepen, maar evenzeer naar nieuwe etnische groepen, 
waar de schaarse onderzoeksgegevens hieromtrent ook verontrustende resultaten opleveren. Zo 
blijken Oost-Europeanen verhoudingsgewijs vier keer hoger vertegenwoordigd in de 
jeugdcriminaliteit.  
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11.1 WEG MET DE TABOES 
 

Reeds jaren houden de opeenvolgende regeringen de ware aard van de criminaliteit in dit land 
verborgen voor de bevolking. Criminaliteitscijfers en conclusies van onderzoeken naar bepaalde 
facetten van de criminaliteit worden achtergehouden of gemanipuleerd. Op sommige interessante 
onderwerpen zoals de relatie tussen vreemdelingen en criminaliteit rust een taboe. Zo heeft 
minister Verwilghen het rapport van de Vlaams-Nederlandse onderzoekster Marion Van San 
(over het aandeel van allochtone jongeren in de jeugdcriminaliteit) onder de mat willen vegen. 
Heel terecht klaagde zij in haar verguisde onderzoeksrapport aan dat de overheid bij ons over geen 
afkomstgegevens beschikt en daardoor geen inzicht heeft in de oorzaken van (jeugd) criminaliteit. 
Beleidsmatig is het verband tussen afkomst en criminaliteit inderdaad bijzonder relevant. 
 
Het Vlaams Belang heeft zich altijd verzet tegen taboes in verband met de aanwezigheid van 
vreemdelingen in dit land en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Wij handhaven dit verzet 
onverminderd. In het zo tolerante Nederland is het taboe over vreemdelingencriminaliteit 
intussen gesneuveld. Na jaren laks beleid en ogen toeknijpen, dringt in Nederland het besef door 
dat een probleem pas oplosbaar wordt, als het eerst in kaart is gebracht, er een onbevangen 
publiek debat over is gevoerd en eensgezind een batterij oplossingen zijn voorgesteld. Een recent 
Nederlands officieel onderzoekrapport uit 2005 ‘Verdacht van criminaliteit. Allochtonen en autochtonen 
nader bekeken’ dat steunt op meer betrouwbare criminaliteitscijfers, heeft nog maar eens aangetoond 
dat het aandeel vreemdelingen onder de verdachten ruim twee keer zo groot is als hun aandeel in 
de totale Nederlandse bevolking. Vooral de niet-westerse, mannelijke allochtonen van de tweede 
generatie zijn oververtegenwoordigd.  
 
Tot op heden is er in België relatief weinig onderzoek verricht naar de aard en omvang van 
allochtone criminaliteit. Echte globale cijfers bestaan er dus niet maar in het kader van enkele 
specifieke onderzoeks- en politieprojecten kunnen wel nationaliteitsgegevens worden bijgehouden. 
Zo staat er in het jaarrapport 2001 van het Bureau van Misdaadanalyse van de politie Antwerpen 
een beknopt overzicht van de nationaliteiten van de gevatte daders. De cijfers geven slechts een 
deel van de realiteit weer, aangezien genaturaliseerde buitenlanders automatisch bij de ‘Belgen’ 
gerekend worden.  
 
Van de 15.589 geregistreerde daders in Antwerpen had 44% een vreemde nationaliteit: 
 
• gauwdiefstallen: 91% van de gevatte daders had een vreemde nationaliteit; 

• diefstallen gewapenderhand: 53% van de daders had een vreemde nationaliteit; 

• diefstal met geweld en handtasroof: respectievelijk 46% en 48% had een vreemde nationaliteit; 

• 42% van de daders van diefstal uit auto of diefstal van onderdeel auto had een vreemde 
nationaliteit. 

Onder meer deze summiere cijfergegevens laten dus onomstotelijk een sterke 
oververtegenwoordiging zien van allochtonen in de geweldscriminaliteit. 
 
In eigen land kiest men helaas nog altijd voor het ontkennen, minimaliseren en doodzwijgen van 
deze realiteit. Maar die politiek brengt ons vanzelfsprekend geen stap dichter bij een oplossing. 
Het zou een enorme dwaasheid zijn te beweren dat elke vreemdeling een crimineel is of elke 
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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. Wij pleiten ervoor om te 
stoppen met het verband tussen etniciteit en criminaliteit gelijk te stellen aan discriminatie en 
racisme. Het huidig beleid legt immers de verantwoordelijkheid bij de ‘discriminerende’ 
samenleving, die de vreemdeling weigert en discrimineert in scholen, bedrijven, verenigingen, …  
 
De vreemdeling die eigenhandig de misdrijven pleegt, blijft buiten schot en wordt voorgesteld als 
het slachtoffer van de maatschappij. 
 
Het Vlaams Belang eist dan ook dat er statistische gegevens worden bijgehouden van de 
criminaliteit volgens nationaliteit én afkomst. Concreet stellen wij voor dat de gegevens 
omtrent ‘etniciteit & criminaliteit’ verzameld worden op ieder niveau van het strafrechtsysteem, 
namelijk: politie, parket, straftoemeting en strafuitvoering. Zo kan men bijvoorbeeld zicht krijgen 
op de volledige allochtone gedetineerdenpopulatie en niet enkel op de gedetineerdenpopulatie met 
een vreemde nationaliteit. Het Vlaams Belang diende hieromtrent in 2005 een wetgevend initiatief 
in. 
  
Het Vlaams Belang heeft inmiddels zelf reeds bewezen in dit domein onderzoek te willen 
stimuleren waar de Belgische overheid dit nalaat te doen. Dat heeft geleid tot een zeer 
verdienstelijke en waardevolle analyse van alle onderzoeken naar het verband tussen allochtonen 
en criminaliteit door de studiedienst van de partij. Deze uitgebreide analyse, van de hand van 
criminologe Marjan Bodein, verscheen inmiddels in boekvorm onder de veelzeggende titel: ‘Het 
dwaze taboe. Een meta-analyse van internationale en nationale studies omtrent criminaliteit & etniciteit.’ 
Voor ons is het in ieder geval duidelijk dat de culturele factor een belangrijke rol speelt in de 
oververtegenwoordiging van vooral 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 meest ‘geïntegreerde’ Marokkanen, 
hebben een hoger criminaliteitsaandeel dan de minst geïntegreerde eerste arbeidsmigranten. 
Verder onderzoek naar de impact van integratie op criminaliteit is ten zeerste aangewezen. 

De individuele verantwoordelijkheid en het losmaken van de allochtone criminele jongere uit zijn 
slachtofferrol staan voor ons centraal. De gemeenschappelijke noemer is een strengere aanpak van 
het fenomeen, niet minder maar meer identiteitscontroles, meer politiecontroles in 
probleembuurten,…  

 
11.2 KORDATE AANPAK 

 
Meer in het algemeen blijft het Vlaams Belang ervoor pleiten dat van vreemdelingen die een 
verblijfsrecht of zelfs de Belgische nationaliteit verkregen hebben, na het plegen van bepaalde 
vormen van criminaliteit hun verblijfsrecht of nationaliteit moet worden ingetrokken. Uit 
bevolkingsenquêtes kwam naar voor dat een groot deel van de bevolking hiervan voorstander is. 
Uit de European Social Survey blijkt dat 74% van de respondenten uitgaat van het idee dat als 
migranten een ernstige misdaad begaan, gedwongen moeten worden om te vertrekken. Ook de 
Nederlandse regering formuleerde op initiatief van Justitieminister Rita Verdonk (VVD) in 
september 2006 concrete voorstellen in die richting.  
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Niet alleen de strafmaat, maar ook het aantal veroordelingen konden op basis van een 
ontwerpbesluit van de Nederlandse regering leiden tot intrekking van de verblijfsvergunning van 
rechtmatig in Nederland verblijvende criminele vreemdelingen. Bij veroordeling voor een misdrijf 
waar in het wetboek van strafrecht een gevangenisstraf op staat, kon - ongeacht de duur van een 
opgelegde straf - in de eerste drie jaren van het rechtmatig verblijf van de vreemdeling de 
verblijfsvergunning worden ingetrokken en de vreemdeling uit Nederland worden verwijderd. Dit 
voorstel stond naast de sanctiemaatregelen die in het kader van het strafrecht kunnen worden 
uitgevoerd.  
 
Voorts was vanaf een verblijfsduur van drie jaar (maar minder dan vijf jaar), de strafmaat van één 
maand (in plaats van voorheen negen maanden) voldoende voor verblijfsbeëindiging. Bij een 
verblijfsduur tussen de drie en vijf jaar gold daarnaast dat ook in geval van ten minste drie 
veroordelingen wegens een misdrijf de bevoegdheid bestond om tot beëindiging van het verblijf 
over te gaan.  
 
De voorgestelde systematiek ‘verblijfsbeëindiging bij openbare orde aspecten’ zag er in Nederland 
als volgt uit: 
 

• minder dan 3 jaar: elke veroordeling wegens misdrijf kan worden tegengeworpen; 
• ten minste 3 jaar, maar minder dan 5 jaar:: 1 maand onvoorwaardelijk of 3 keer 

veroordeeld wegens misdrijf; 
• ten minste 5 jaar, maar minder dan 6 jaar:: 3 maanden; 
• ten minste 6 jaar, maar minder dan 7 jaar:: 6 maanden; 
• ten minste 7 jaar, maar minder dan 8 jaar:: 9 maanden; 
• ten minste 8 jaar, maar minder dan 9 jaar:: 12 maanden; 
• ten minste 9 jaar, maar minder dan 10 jaar: 24 maanden; 
• ten minste 10 jaar: 36 maanden. 

 
Het Vlaams Belang wil in ons land een gelijkaardig systeem invoeren en bijgevolg een strikt 
uitwijzingsbeleid op posten zetten voor criminele vreemdelingen, aan de hand van een glijdende 
schaal waarbij de verhouding tussen legale verblijfsduur, de hoogte van de opgelegde 
gevangenisstraf en de recidive een rol spelen.  
 
Een gelijkaardige logica moet kunnen toegepast worden inzake de afname van de nationaliteit tot 
10 jaar na de verwerving ervan. Het is voor ons absoluut onvoldoende dat de nationaliteit enkel 
kan worden ingetrokken bij terroristische misdrijven.  

 
Uit onderzoek is gebleken dat allochtone jongeren zelf voorstander zijn van een hardere aanpak. 
Wanneer aan de allochtone jongeren gevraagd wordt welke maatregelen zij zouden nemen ter 
beheersing van de criminaliteit, komen zij onder meer tot volgende voorstellen: meer politie op 
straat en beveiliging in winkels, meer drugscontroles en identiteitscontroles. Wie zijn wij om hen 
tegen te spreken? 
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12. HET VRIJE WESTEN: IN DE BAN VAN HET ISLAMTERRORISME 
 
De moslim-terroristische aanslagen in hartje Londen hebben nogmaals aangetoond hoe kwetsbaar 
het door paars bewierookte multiculturele Europa wel is. Met miljoenen moslims van wie een niet 
te onderschatten aandeel in se vijandig staat tegenover het Westen, wordt het Europese 
grondgebied herleid tot een mijnenveld, een speelterrein voor allerhande militant-religieuze 
paramilitaire groeperingen. Op het eigenste moment wordt de bakermat van de vrijheid en de 
democratie bestuurd door een generatie ruggengraatloze ultra-lakse en linkse politieke leiders. Dat 
laatste geldt wat België betreft zeker voor paars. 
 
12.1 KORTZICHTIG BELEID 
 
Na de massamoord van 11 september 2001 in New York, de aanslagen in Madrid en Londen, wil 
deze regering nog steeds niet gezegd hebben dat de islam in het Westen een probleem vormt. 
Terwijl menige analist ondertussen stelt dat niet iedere moslim een terrorist is, doch quasi elke 
terrorist een overtuigde moslim, blijft paars nog steeds in ontkenning leven over de gevaren van de 
snelle verspreiding van de anti-Westerse islam in Europa. 
 
De regering houdt het steevast bij een vormelijk debat over meer internationale samenwerking op 
politieel en justitieel niveau, de Anti-terroristische Gemengde Groep, de verstrengde controle op 
paspoorten, Schengen III, ‘joint investigation teams,’ een pleidooi voor een Europees 
Inlichtingencentrum, het ‘actieplan Radicalisme,’ het Europees aanhoudingsbevel en dies meer. Na 
elke aanslag volgt er wel een crisisvergadering waarin steeds weer dezelfde beloften worden gedaan 
en (verkeerde) analyses worden gemaakt. Er wordt evenwel nooit met een woord gerept over de 
bedreiging die intrinsiek uitgaat van de onverdraagzame islam, een religie die nochtans zeer 
duidelijke standpunten inneemt t.o.v. ongelovigen en ‘andersgelovigen’ en dus tegenover het hele 
Westen.  
 
Dat de Belgische regering het overigens bijzonder moeilijk heeft om zich te concentreren op de 
link tussen een bepaalde religie en terrorisme, mag blijken uit het zogeheten en hiervoor genoemde 
“actieplan radicalisme.” Daarin richt de overheid zich tot veel meer dan religieuze haatpredikers. 
Steeds meer wordt duidelijk dat achter de bijzonder ruime omschrijving van de doelstellingen van 
dit plan (het aanpakken “van opruiende taal, fundamentalistische ideeën, racistische, anarchistische en 
extremistische meningen”) wel een heel andere realiteit schuil gaat. Wellicht zal binnen afzienbare 
termijn duidelijk worden dat het plan andere doelen dient. “Racisme en extremisme” worden niet 
toevallig nogal gemakkelijk aan een niet nader genoemde rechtse partij die naar een onafhankelijk 
Vlaanderen streeft, toegeschreven. 
 
Ondertussen is wel gebleken dat de GIA, de groep rond Trabelsi, de moordenaars van de 
Afghaanse leider Massoud, de GIMC (Groupe Islamique Marocain Combattant), e.a. allemaal duidelijke 
banden met België hebben en hadden; dat er in menige moskee actief strijders voor de Jihad 
worden geronseld; dat moslimaalmoezeniers in de gevangenissen jonge allochtone criminelen nog 
meer radicaliseren; dat er totaal geen controle bestaat op de 1.000 islamleraars in dit land; dat paars 
regelrechte haatzaaiers tegen alles wat Westers is, heeft genaturaliseerd tot Belg; resoluut weigert 
fundamentalistische imams het land uit te zetten (verschillende van onze buurlanden doen dat wél 
systematisch) en al even resoluut weigert moskeeën te sluiten en Arabische radio’s het zwijgen op 
te leggen waar tot de jihad wordt opgeroepen. Er zijn in België naar schatting 20.000 moslims die 
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er bijzonder radicale ideeën op nahouden. ‘Het Laatste Nieuws’ (12/07/2005), dat zich voor zijn 
deze informatie beroept op gegevens van de Franse veiligheidsdiensten. Maar voor paars gaat er in 
België geen bijzondere dreiging uit van moslimterroristen. Waarom zouden ze ook dreigen? Voor 
moslimfundamentalisten is België immers “a safe haven.” 
 
Tot deze conclusie kwamen ook Amerikaanse onderzoekers, aldus de International Herald 
Tribune van 10 oktober 2005. Het Belgische terrorismebeleid krijgt van hen een dikke 
onvoldoende: de wetgeving is te beperkt, amper vijftig mensen speuren naar terroristische 
samenzweringen onder de moslimpopulatie en een verdachte kan slechts 24 uur worden 
vastgehouden zonder formele klacht, veel te kort dus om degelijk onderzoek te kunnen voeren 
naar verdachte personen. België is “een steunpilaar voor terroristen in Europa, aanbieder van een veilige 
haven, valse documenten en financiering,” aldus de onderzoekers. Een alles behalve vleiende analyse van 
de stand van zaken van de Belgische terrorismebestrijding.  
 
Eén en ander wordt ook bevestigd in een recent rapport van het comité I (Inlichtingendiensten) 
over de Staatsveiligheid. In dit rapport staat te lezen “dat de Staatsveiligheid zich tegenover het 
islamfundamentalisme niet als een echte inlichtingendienst gedraagt. De dienst verzamelt niet actief informatie, heeft 
geen langetermijnvisie op het fenomeen en is zelfs niet in staat om met zoekrobotten opzoekingen te doen in zijn eigen 
documentatie. Als het comité I aan de Staatsveiligheid vraagt een overzicht te geven van welke extremistische groepen 
ze volgt, dan heeft de dienst daar twee maanden tijd voor nodig.” (De Morgen, 7 oktober 2006). 
 
Voor het Vlaams Belang is het daarom dringend tijd geworden om inzake terrorisme de koppen 
uit het zand te halen. De aanpak van terrorisme mag derhalve niet langer herleid worden tot een 
louter institutioneel debat. Voor het Vlaams Belang kan en mag terrorisme niet los worden 
gedacht van de islam. Precies daarom dient er doorgedreven controle te komen op de toespraken 
die in moskeeën worden gehouden, controle op de Arabische radio’s, controle ook op de moslim-
aalmoezeniers en de islamleraars. Regelrechte religieuze haatzaaiers dienen te worden uitgezet, 
desgevallend na afname van de Belgische nationaliteit. Dat laatste is na de aanslagen in Londen 
ook mogelijk geworden.  
 
Het gebrek aan tolken en andere deskundigen bij de inlichtingendiensten dient ook zo snel 
mogelijk te worden opgelost. Ook moeten de prioriteiten van de Staatsveiligheid gewijzigd 
worden. Het is schandelijk en absoluut onaanvaardbaar dat deze dienst zich bezig houdt met het 
volgen van geweldloze Vlaams-nationalisten en zeker niet wanneer die democratisch verkozen 
werden. 
 
Het hele terrorismebeleid dient tenslotte ook duidelijk samen te hangen met de door het Vlaams 
Belang reeds lang geëiste algehele immigratiestop. Zoniet blijft het dweilen met de kraan open. 
 
12.2 INTERNATIONALE SAMENWERKING: EEN NOODZAAK 
 
Naast terrorisme zijn er uiteraard nog ettelijke andere vormen van internationaal georganiseerde 
criminaliteit. Zo is België als centraal gelegen doorvoerland een gemakkelijke prooi voor 
rondtrekkende misdaadbendes, een draaischijf voor drughandel, hormonenhandel, mensenhandel, 
mensensmokkel en veelvoorkomende grenscriminaliteit. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor 
een beter georganiseerde samenwerking en data-uitwisseling tussen de verschillende lidstaten van 
de EU én de landen daarbuiten op het vlak van veiligheid.  
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Wanneer er wordt gesproken over grensoverschrijdende criminaliteit, wordt al te snel gedacht aan 
het bestaande Europol en Eurojust, aan de grootschalige Europese aanpak van criminele 
fenomenen. De aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit vereist echter ook een 
kleinschaligere aanpak, met name de aanpak op het niveau van de zogenaamde ‘Euregio’s.’ Het 
betreft regio’s zoals deze in de streek van Zuid-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk enerzijds en 
Limburg en de Maasstreek in Nederland anderzijds.  
 
In de strijd tegen die veel voorkomende grenscriminaliteit heeft het Vlaams Belang er steeds op 
aangedrongen om de samenwerking van politie en parketten tussen de verschillende buurlanden 
optimaal en zeer intensief te laten verlopen. Vandaag is er reeds regelmatig overleg tussen de 
verschillende bevoegde diensten (politie en parket) in het kader van de veel voorkomende 
cannabishandel of de georganiseerde autodiefstallen en woninginbraken, maar vaak verloopt de 
samenwerking toch nog mank omdat niet elke regio of lokale overheid prioriteit geeft aan 
bepaalde fenomenen. Dat moet worden verbeterd. Die verbetering kan enkel middels de 
ontwikkeling van een echt Euregionaal criminaliteitsbeleid als schakel tussen het beleid van de 
nationale overheden en dat van de Europese Unie. 
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13. EEN VLAAMSE JUSTITIE 
 
Vlaanderen en Wallonië hebben elk hun eigen rechtscultuur en een aparte visie op Justitie. 
Daarom eist het Vlaams Belang een Vlaamse Justitie. Vlaanderen leunt veel sterker aan bij de 
zakelijke en pragmatische aanpak van Nederland, terwijl Wallonië duidelijk georiënteerd is op de 
traditionele rechtscultuur van Frankrijk. De staatshervorming heeft die verschilpunten nog 
geaccentueerd. Omdat de Vlaamse advocaten de obstructiepolitiek van hun Waalse collega’s niet 
langer pikten, hebben ze een aparte Orde van Vlaamse Balies opgericht. Maar de rest van Justitie 
volgde voorlopig niet. Erger nog: de Hoge Raad van Justitie blijkt meer dan ooit een unitair 
bolwerk, dat weliswaar over opgesplitste kamers beschikt, maar voor het overige iedere 
ontwikkeling naar een meer autonome Vlaamse Justitie blokkeert.  
 
Met Onkelinx als minister van Justitie beleefden we de afgelopen jaren zelfs een unitaire 
recuperatie. Zo werd er geen werk gemaakt van een ernstig onderhandeld Jeugdrecht, waarbij 
rekening werd gehouden met de bevoegdheden van de gemeenschappen. Het resultaat is een draak 
van een wet die volkomen haaks staat op de Vlaamse verzuchting om delinquente jongeren 
strenger te kunnen aanpakken. Terwijl uit officiële rapporten op herhaalde wijze blijkt dat de 
unitaire instelling van Everberg vierkant draait, wil de regering nu opnieuw één unitaire gevangenis 
voor jongvolwassenen, die ze bovendien in hartje Wallonië wil inplanten. Telkens opnieuw buigen 
VLD en sp.a voor de bevelen van de ongenaakbare PS-passionaria. 
 
Ook in het dossier van de magistratenschool: terwijl in de Octopusakkoorden uitdrukkelijk was 
voorzien dat elke gemeenschap een eigen magistratenschool zou krijgen, staat er nu één grote 
federale opleidingsinstelling in de steigers en negeert men andermaal de bevoegdheden van de 
gemeenschappen. Verhofstadt II zorgt dus voor een unitaire recuperatie.  
 
Intussen is er allerminst beterschap wat betreft de talenkennis bij het gerecht in Brussel. De 
taalvereisten voor magistraten werden onderuit gehaald onder Verwilghen via de toevoeging van 
eentalige magistraten buiten kader, maar de Franstaligen blijven eisen stellen inzake het verder 
afzwakken van de taalvereisten. Toppunt is dat onder Dewael nu ook inzake politie de 
taalvereisten onderuit werden gehaald. Tot voor enkele jaren was de Brusselse politie zowat de 
laatst overgebleven lokale instantie waar men in het Nederlands terecht kon.  
 
Maar sinds de politiehervorming werd de taalwet via zogenaamde overgangsmaatregelen omzeild. 
Een regeling die enkel bedoeld was om oud-rijkswachters in regel te stellen, werd tersluiks van 
toepassing gemaakt voor alle nieuwe aanwervingen. In 2006 verlengde Dewael deze 
overgangsperiode opnieuw en breidde hij ze officieel uit naar alle nieuw aangeworven 
politieambtenaren. De nieuwe maatregel loopt tot eind 2007. Het is duidelijk dat men in het kader 
van de nieuwe staatshervorming de verplichte tweetaligheid voor de politie in Brussel definitief 
terzijde wil schuiven.  

 
Voor het Vlaams Belang moet aan dit inefficiënte beleid een halt worden toegeroepen en moet er 
prioritair werk gemaakt worden van de splitsing van Justitie en Politie. De verschillen in 
opvattingen tussen Vlamingen en Walen over het Justitie- en veiligheidsbeleid zijn zodanig groot, 
onder meer over jeugdcriminaliteit, de magistratenopleiding en de organisatie van de rechtbanken, 
dat Vlaanderen en Wallonië dringend een autonoom beleid moeten kunnen voeren. In afwachting 
van de ontbinding van de Belgische staat kunnen we enkel nog aanvaarden dat Justitie en Politie 
federale materies blijven wat betreft Brussel. Hoe dan ook moet in de hoofdstad een correcte 
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naleving van de taalwetgeving worden afgedwongen. Halle-Vilvoorde dient meteen een autonoom 
gerechtelijk arrondissement te worden.  
 

- * - 
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CONCRETE VOORSTELLEN 
 

I. Het Vlaams Belang wil onze wijken opnieuw veiliger maken en dat kan alleen maar 
via een kordate en hardere aanpak van de criminaliteit. De lakse aanpak van de 
voorbije 20 jaar is één van de belangrijkste oorzaken van de toegenomen onveiligheid. 
Wij pleiten voor een viersporenbeleid van (1) preventie én (2) kordate reactie, van (3) 
alternatieve én (4) effectieve, onsamendrukbare straffen. Het zero-tolerantieprincipe 
dient consequent te worden toegepast in probleemwijken. Volgens dit principe dient 
elk misdrijf aanleiding te geven tot een strafrechtelijke reactie.  

 
II. Het Vlaams Belang wil de politiemensen meer op straat, ook en vooral in die wijken 

die de politiek heeft ‘opgegeven.’ Wij willen méér steun en méér waardering voor dit 
gevaarlijke, maar zo belangrijke beroep. De politie moet opnieuw gemotiveerd aan de 
slag kunnen en dient respect af te dwingen. Er moet tevens een betere juridische 
bescherming komen voor politiemensen. Vandaag is het immers zo dat vele 
politiemensen het gevoel hebben dat zijzelf meer geviseerd worden door de overheid 
dan de criminelen die ze moeten bestrijden. 

 
III. Het recht van verdediging is voor de burger de laatste zekerheid die hij heeft tegen 

criminele aanvallen. Dat recht is voor het Vlaams Belang een onvervreemdbaar en 
fundamenteel mensenrecht. Het recht op noodweer moet worden uitgebreid naar de 
verdediging van de eigen goederen, naar het voorbeeld van de bestaande wetgeving in 
Nederland en Duitsland. Tevens pleiten wij voor een grotere betrokkenheid van de 
bevolking bij het veiligheidsbeleid, via wijkveiligheidscomités en 
buurtinformatienetwerken en willen wij naar Rotterdams voorbeeld een 
Veiligheidsindex invoeren, als gestandaardiseerde graadmeter voor de veiligheid op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau.  

 
IV. Het werk van de politie moet gevolgd worden door een correcte reactie van de 

parketten. Zij moeten opnieuw het zenuwcentrum van de criminaliteitsbestrijding 
worden. Het Vlaams Belang hekelt de jarenlange bewuste verwaarlozing van onze 
parketten en onderzoeksgerechten en het onverantwoorde seponeringsbeleid dat 
daarvan het gevolg is. Ook verzet het Vlaams Belang zich tegen de absurde wet-
Franchimont, die de onderzoeken nog veel complexer zal maken en de verdachten 
bovenmatig wil beschermen. Het Vlaams Belang pleit voor heldere procedures, meer 
middelen voor de parketten, een uitbreiding van de voorlopige hechtenis, een 
efficiënt snelrecht naar Frans en Nederlands model en een daadwerkelijke vervolging 
van zogenaamde kleinere misdrijven.  

 
V. Slachtoffers van misdrijven moeten via een eenvoudigere manier klacht kunnen 

neerleggen; zij dienen via (onder meer) elektronische weg de evolutie van hun dossier 
te kunnen volgen en op de hoogte gehouden te worden van alle fazen van de 
strafuitvoering. Het Vlaams Belang pleit voor de ambtshalve toewijzing van een pro 
deo-advocaat aan slachtoffers en voor het beter bekend en beter toegankelijk maken 
van het hulpfonds.  

 



 

 49

VI. Het Vlaams Belang hekelt de stelselmatige inkorting van de celstraffen, de massale 
omvorming naar werkstraffen en elektronisch toezicht en de niet-uitvoering van 
zogenaamde ‘korte straffen.’ Het Vlaams Belang wil het zwaartepunt van de 
bestraffing opnieuw bij de strafrechter leggen en pleit dan ook voor de afschaffing 
van de wet-Lejeune. Tevens willen wij de strafrechter de mogelijkheid geven om 
cumulatieve straffen uit te spreken voor veelplegers én de mogelijkheid om zeer 
zware criminelen en terroristen voorgoed uit de samenleving te bannen via 
beveiligingsstraffen.  

 
VII. Het Vlaams Belang gelooft in het nut en de doeltreffendheid van de gevangenisstraf. 

Wij blijven echter gekant tegen de wereldvreemde knuffelwet-Dupont die de 
gevangenissen wil omvormen tot veredelde internaten. Het Vlaams Belang pleit dan 
ook voor een streng basisregime, dat sterk onderscheiden is van het leven in de 
buitenwereld. Bijkomende rechten kunnen stapsgewijs toegekend worden, uitsluitend 
aan wie voor reïntegratie in aanmerking komt en rekening houdend met de ernst van 
de feiten, recidive, berouw en de houding tegenover de slachtoffers. We pleiten voor 
een snelle uitbreiding van de capaciteit naar 13.000 plaatsen en voor een strakker 
beleid inzake penitentiair verlof. Buitenlandse gedetineerden moeten hun straf 
uitzitten in het land van herkomst.  

 
VIII. Het Vlaams Belang wil breken met de lakse jeugdbeschermingswet van 1965 en is 

voorstander van een ernstig jeugdsanctierecht, waarbij de rechter verplicht wordt om 
rekening te houden met de zwaarte van de feiten. Naast een drastische uitbreiding 
van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen moet Justitie voor zwaar 
delinquente jongeren vanaf 12 jaar eentalige jeugdgevangenissen voorzien (voor 
jongens én voor meisjes) met een capaciteit van minstens 150 cellen per 
gemeenschap. Dit regime dient merkelijk strenger te zijn dan dat van de huidige 
gemeenschapsinstellingen. Inkorting van de opgelegde straffen is mogelijk via 
tuchtstages. 

 
IX. Het Vlaams Belang wil géén legalisering of gedoogbeleid voor drugs en ijvert voor de 

intrekking van de druggedoogwet van Verwilghen. In plaats van gratis methadon of 
heroïne willen we een verplichte ontwenning voor verslaafden, een sterk 
ontradingsbeleid in de scholen en een keiharde aanpak van de drugproductie en 
drughandel via zware celstraffen, afschrikwekkende boetes en meer mogelijkheden tot 
inbeslagname en verbeurdverklaring van hulpmiddelen en opbrengsten van 
drugcriminelen.  

 
X. Het Vlaams Belang eist dat er statistische gegevens worden bijgehouden van de 

criminaliteit volgens nationaliteit én afkomst. Naar Nederlands voorbeeld dienen de 
gegevens omtrent ‘etniciteit en criminaliteit’ verzameld te worden voor elke 
leeftijdscategorie en voor ieder niveau van het strafsysteem, dus zowel bij politie, 
parket, straftoemeting en strafuitvoering.  

 
XI. Het wordt dringend tijd om inzake terrorisme de kop uit het zand te halen. 

Terrorisme mag niet los worden gezien van de islam. Daarom dient er doorgedreven 
controle te komen op de toespraken die in moskeeën worden gehouden, controle op 
de Arabische radio’s, controle op moslimaalmoezeniers en de islamleraars. 
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Regelrechte religieuze haatzaaiers dienen te worden uitgezet, desnoods na afname van 
de Belgische nationaliteit. 

 
XII. Er moet prioritair werk gemaakt worden van de splitsing van zowel Justitie als Politie. 

De verschillen in opvattingen tussen Vlamingen en Walen over het justitie- en 
veiligheidsbeleid zijn zodanig groot, onder meer over jeugdcriminaliteit, de 
magistratenopleiding en de organisatie van de rechtbanken, dat Vlaanderen en 
Wallonië dringend een autonoom beleid moeten kunnen voeren. Halle-Vilvoorde 
dient meteen een autonoom gerechtelijk arrondissement te worden. 

 
 

- * - 
 


