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A. Inleiding: angst en onzekerheid. 
 
Naar aanleiding van dit belangrijke verkiezingsjaar en deze veiligheidscampagne wil het Vlaams Belang de spot 
richten op een zeer belangrijke sleutel in gelijk welk veiligheidsbeleid: het lokale niveau.  
 
Een onderzoek naar de toekomstverwachtingen van de bevolking voor 2020 omtrent (on)veiligheid en criminaliteit 
van het Nederlandse Sociaal Cultureel Planbureau, laat een weinig positief beeld zien. Een grote meerderheid van 
de ondervraagden is van mening dat de problemen rond veiligheid en criminaliteit in de toekomst groter of veel 
groter zullen zijn dan nu. Als gevraagd wordt naar afzonderlijke problemen zijn de antwoorden evenmin positief. 
Zo verwacht 75% van de bevolking een stijging van de geweldscriminaliteit. Terroristische dreigingen en 
georganiseerde criminaliteit zullen volgens de bevolking eveneens sterk toenemen.  
 
Veel van deze ‘pessimistische’ toekomstverwachtingen zijn het gevolg van het niet kordaat optreden van de 
huidige federale, regionale en gemeentelijke overheden. Vaak worden de onveilige situaties waarmee burgers 
worden geconfronteerd, door de overheid beschouwd als louter subjectieve ‘ingebeelde’ onveiligheidsgevoelens. 
Dit ontlokt wrevel en ongenoegen bij mensen die herhaaldelijk in hun nabije omgeving geconfronteerd worden 
met allerhande criminaliteit en overlastgevend gedrag. Twee categorieën van delicten geven vooral aanleiding tot 
agitatie, namelijk de ‘kleine’, veelvuldige criminaliteit (fiets- en handtasdiefstallen, vandalisme,… ) en zinloos 
geweld. De ‘kleine’ veelvuldige criminaliteit leidt vooral tot een groot onbehagen door het grote aantal 
slachtoffers en omwille van de routinematige wijze waarop de feiten gepleegd en afgehandeld worden. Wat 
voor de overheid ‘kleine’ criminaliteit is, leidt voor de betrokkenen vaak tot grote trauma’s. De tweede 
categorie die veel mensen angst en onzekerheid inboezemt, is het ervaren van zinloos geweld. Criminaliteit gaat 
immers steeds meer gepaard met overdreven geweld. Ook agressie tegen dienstverleners in de 
hulpverleningssector, het openbaar vervoer en in scholen, leidt tot een morele crisis. Mensen die er vanuit hun 
volste overtuiging voor gekozen hebben om andere mensen te helpen, krijgen steeds meer af te rekenen met 
gratuit geweld. Een gemeente heeft, onder meer wat deze categorieën delicten betreft, een belangrijke rol te 
vervullen in de ontwikkeling van een kordaat en adequaat lokaal veiligheidsbeleid. 
 
Het Vlaams Belang aanvaardt niet langer dat in vele links geïnspireerde redeneringen wordt gedaan alsof de 
angst en de onzekerheid zouden veroorzaakt zijn door de Vlaams Belang propaganda. Integendeel formuleert 
het Vlaams Belang de bestaande problemen en geeft onze partij de richting aan waarin de oplossing moet 
worden gezocht.   
 
Het Vlaams Belang wil pessimistische toekomstverwachtingen niet bewaarheid zien worden en kiest 
voor een realistische kordate en harde aanpak van de toenemende onveiligheid zodat de burger 
opnieuw gelooft in een veilige toekomst. 
 
Uit een analyse van de verstedelijking in Vlaanderen door professor Kesteloot blijkt dat het Vlaams Gewest als 
één groot netwerk van kleine steden kan worden beschouwd. Het mag dan ook niet verwonderen dat heel wat 
van de stedelijke verschijnselen én problemen zich overal in Vlaanderen voordoen. De diversiteit aan 
bevolkingsgroepen en criminaliteitsvormen neemt niet alleen toe in Brussel, Antwerpen of Gent, maar ook in 
Diest of Deinze. Niettegenstaande Vlaanderen als één grote stad kan worden beschouwd, kampen de drie grote 
steden van Vlaanderen: Brussel, Antwerpen en Gent toch met de grootste uitdagingen op het vlak van 
veiligheid. Brussel behoort nog tot een hogere orde omwille van haar hoofdstedelijke en internationale functies. 
Het Vlaams Belang vraagt dan ook bijzondere aandacht voor de specifieke problemen van de grote steden die 
met een uitvergroting van criminaliteits- en overlastvormen te maken krijgen.  
 
Zo kan eveneens worden gesteld dat de veiligheidsproblemen in de elf regionale steden (Oostende, Brugge, 
Kortrijk, Roeselare, Aalst, Sint-Niklaas, Mechelen, Turnhout, Leuven, Hasselt en Genk) van een grotere orde 
zijn dan die in het vijftigtal kleine steden, zoals Diksmuide, Eeklo, Halle, Geel of Bree. Niettemin kunnen deze 
steden en gemeenten te maken krijgen met specifieke criminaliteitsproblemen zoals drugoverlast in de 
grensgemeenten.  
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In dit document worden aandachtspunten en initiatieven voorgesteld die gelden voor Vlaanderen als 
verstedelijkt geheel. Rekening dient te worden gehouden met bovenstaande gemeente-indeling en specifieke 
veiligheids- en overlastproblemen. Criminaliteit is niet voorbehouden aan steden, maar het is wel in belangrijke 
mate een stedelijk fenomeen. Daders en slachtoffers komen meestal uit dezelfde stad, vaak uit dezelfde wijk en zijn 
niet zelden bekenden van elkaar. De onveiligheid waarvan burgers hinder ondervinden is zodoende afhankelijk van 
lokale omstandigheden. Daarom is het vooral aan de gemeentelijke overheid als regisseur om met de lokale 
veiligheidspartners een adequaat veiligheidsbeleid voor te bereiden en uit te voeren. Het Vlaams Belang wil 
immers dat de gewone Vlaming zich opnieuw zou kunnen thuis voelen in de Vlaamse steden.  
 
 
B. Vlaams Belang uitgangspunten voor een lokaal veiligheidsbeleid. 
 
1. Een gewapend bestuur 
 
a. Politieke wil aan de dag leggen. Het is onze overtuiging dat voor een concrete en harde aanpak van het 
probleem, bij de bestaande machthebbers de politieke wil ontbreekt. Zij zitten om de werkelijkheid klaar en 
duidelijk onder ogen te kunnen of te willen zien, veel te veel gevangen in de door mei-68 veroorzaakte 
ideologische vooroordelen omtrent criminaliteit. Alle concrete maatregelen die voorliggen en die we hierna 
zullen presenteren hebben enkel zin als ze kaderen in een beleid dat de politieke wil heeft om de criminaliteit 
aan te pakken.  
 
Een voorbeeld zal dit illustreren. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht achtte de VLD-schepen voor 
Integrale Veiligheidszorg in Antwerpen het tijdstip aangebroken om in de probleembuurten een systematisch 
onderzoek van huis tot huis te doen naar allerlei vormen en oorzaken van buurtoverlast. Over de eenvoudige 
vraag wat er diende te gebeuren met aangetroffen illegalen, verschilde de bonte Antwerpse coalitie echter 
vrijwel onmiddellijk en openlijk van mening. Registreren en aangeven was voor de Groene poot van de coalitie 
uitgesloten. Ook mocht de Politie zich met de hele zaak niet bezig houden van de privacy-commissie. 
Uiteindelijk moest schepen Grootjans zodanig warm en koud blazen tegelijkertijd, en moest hij - aangevuurd 
door een opgewonden Mieke Vogels - zodanig beklemtonen dat de ambtenaren alleen maar langs kwamen om 
hulp te bieden en sociaal te zijn dat het imago van het hele initiatief dichter bij een bezoek van Sinterklaas dan 
bij een aanpak van de overlast kwam te liggen.  
 
De politieke wil van het beleid is met andere woorden ongelooflijk belangrijk als men echt iets wil op gang 
brengen. Die wil is er niet bij links-rechts zwalpende coalities (zoals bijvoorbeeld die van Antwerpen) dus komt 
er niks in huis van een veiligheids- of overlastbeleid.  
 
België in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder staan in vergelijking met verscheidene andere landen, 
lichtjaren ten achter. De politieke wil ontbreekt op een fundamentele manier. De toestand - ondermeer met de 
PS op Justitie - is momenteel totaal hopeloos. 
 
b. Een algemene harde aanpak. In zijn in 2003 verschenen boek ‘Zerotolerantie tegen criminaliteit’ schetste 
Filip Dewinter reeds de krachtlijnen en de maatregelen van een harde aanpak. Het volstaat te verwijzen naar de 
daarin gedane voorstellen, want helaas is en blijft dat boek nog altijd onverminderd brandend actueel.  
 
Van een daling van de criminaliteit is geen sprake, tenzij men zou afgaan op de totaal onbetrouwbare en in 
ieder geval onvergelijkbare cijfers die onder auspiciën van Patrick Dewael deskundig aan het politiek zicht 
onttrokken worden. Van een beleidskeuze voor zero-tolerantie is – wat dacht u ? - uiteraard niets in huis 
gekomen, ook al trok de VLD er onder het banier van “het V-plan” van Verwilghen mee naar de kiezer in 
1999.  
 
Van het krachtige beeld dat Filip Dewinter in zijn boek tot voorbeeld van alle beleidspolitici stelt namelijk dat 
van Rudolph Giuliani ex-burgemeester van New York, hebben letterlijk alle Vlaamse beleidspolitici zich 
welgeteld niets aangetrokken. Alle trieste fenomenen die Filip Dewinter in zijn boek schetst zijn onverkort en 
onverminderd nog altijd dagelijkse kost.  
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Behalve dus uitdrukkelijk verwijzen naar de door ons vroeger gedane voorstellen inzake zero-tolerantie en 
“terrein-herovering” wil het Vlaams Belang in het algemene kader van een harde aanpak enkel nog eens een 
lans breken voor wat bij vorige gelegenheden reeds werd omschreven als een drie-trapsraket tegen criminaliteit. 
 
c. Een drie-trapssysteem. Een echt veiligheidsbeleid die naam waardig, kan niet tot stand komen als niet politie, 
gerecht èn gevangeniswezen in dezelfde richting marscheren en feilloos op elkaar aansluiten.  
 
Wat een geknoei toch met een beleid dat op Binnenlandse Zaken door een liberaal wordt beheerd van linkse 
signatuur die in slaptitude en laxisme enkel de loef wordt afgestoken door linkse burgemeesters, die als hoofd 
van lokale politie in de meeste vlaamse grootsteden socialisten zijn en die desgevallend meer oog hebben voor 
de groene ayatollah’s in hun coalitie dan voor de veiligheid in hun stad.  
 
Wat een geknoei van de VLD om Justitie in zijn geheel door te schuiven naar Laurette Onkelinx van de PS. 
Vervolging en gevangeniswezen staan daardoor opnieuw lichtjaren verwijderd van een rechts beleid zoals de 
Vlaamse burgers dat graag zouden zien.  
 
Misdaad moet op straat worden aangepakt door de politie. Politie moet gemotiveerd worden voor de politiek 
van de harde aanpak en niet gedemotiveerd worden. Daarvoor moet er een Justitiebeleid komen dat ook 
zonder fouten aansluit op het werk van de politie.  
 
Justitie moet in zo’n drietrapssysteem modern georganiseerd worden. Niet alleen moeten de nodige financiële 
middelen naar Justitie gaan maar ook moeten juridische middelen verfijnd worden. Er moet een heel ander 
seponeringsbeleid komen waarbij magistraten niet meer met “rare argumenten” (zoals bijvoorbeeld overvolle 
gevangenissen) de aanpak van een misdaad hoeven te belemmeren. Er moet een jeugdsanctierecht komen. En 
ook een snelrecht die naam waardig. Een dat functioneert zoals dat voor kleine criminaliteit in New York 
functioneert. En de Wet Lejeune moet afgeschaft worden, anders blijft het dweilen met de kraan open. 
Rechters moeten opnieuw rechtvaardige maar duidelijke straffen kunnen uitspreken. En tot slot moet er inzake 
gevangenissen geen vrijlatingsbeleid, geen opendeuren-politiek gevoerd worden zoals onder alle 
justitieministers van de afgelopen twintig jaar het geval was maar moet de capaciteit verhoogd worden. Niet de 
enkelband maar de tralie moet orde op zaken stellen, zo simpel is het.  
 
Voor dit alles hebben wij natuurlijk allesbehalve een VLD-PS-coalitie nodig maar een “coalition of the willing”, 
een coalitie met de politieke wil om een beleid van harde aanpak van op straat tot in de gevangenis te voeren. 
Nu schort dat drietrapssysteem langs alle kanten. Geen wonder dan ook dat de resultaten bedroevend of zelfs 
desastreus kunnen genoemd worden.  
 
d. Gewapend lokaal bestuur. Een moderne en doeltreffende bestuursvorm om gemeenten, buurten en wijken 
veilig te maken en te houden is de invoering van een democratisch en transparant gewapend bestuur. Niet 
enkel dient er reactief en vooral ook pro-actief via het strafrecht te worden opgetreden om allerhande 
criminaliteitsvormen aan te pakken. De gemeentelijke overheid moet ook met een gecoördineerde 
bestuurlijke veiligheidsaanpak de criminelen vanuit alle mogelijke kanten een hak zetten. 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,… Deze inspectiediensten hebben meer 
mogelijkheden om op korte termijn maatregelen bij overtredingen te nemen. Deze vorm van gewapend 
bestuur heeft zijn vruchten afgeworpen bij de aanpak van de malafide handelszaken op het Falconplein in 
Antwerpen en kan perfect worden toegepast in andere wijken. Zo kan er systematisch worden opgetreden 
tegen onder meer malafide handelszaken, nachtwinkels, telefoonshops, enz… Ze zijn bijzonder vaak in 
overtreding met allerhande wetten en nemen vaak een loopje met hygiënische- en veiligheidsvoorschriften. 
Bovendien zorgen deze malafide handelaars voor een oneerlijke concurrentie met de eigen Vlaamse 
middenstand. Handelszaken die niet in orde zijn dienen verzegeld en/of gesloten te worden. De gemeentelijke 
overheid moet veel meer gebruik maken van administratieve schorsingen of intrekkingen van afgeleverde 
toelatingen of vergunningen en administratieve tijdelijke of definitieve sluitingen van instellingen. Het steeds 
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groter aantal vzw’s dient grondig te worden gecontroleerd waarbij er een absolute nultolerantie gevoerd moet 
worden naar het gebruik en de verkoop van drugs. 
 
2. Zero-tolerantie 
 
Een gewapend lokaal bestuur moet via de toepassing van het zero-tolerantieprincipe en via een 
normstellend en -herstellend optreden de stadscriminaliteit terugdringen. Dit betekent dat de samenleving 
onmiddellijk en altijd optreedt tegen verschijnselen van onveiligheid en criminaliteit. Nultolerantie is een 
totaalconcept waarbij alle deelaspecten van het beleid moeten worden betrokken, maar indien dit niet gepaard gaat 
met het gelijktijdig terugdringen van de verloedering, verkrotting, zwerfvuil en sluikstorten, vandalisme, de 
drugplaag en zovele andere vormen van overlast, blijft het dweilen met de kraan open. Er moet opgetreden 
worden tegen elk fenomeen en elke daad die, volgens de ‘Broken Windows’-theorie, de onveiligheid in de wijk of 
de hele stad of gemeente verhogen. Volgens deze theorie volgen criminaliteit en overlast in een stedelijke 
omgeving in veel gevallen een voorspelbaar patroon. Eén kapotgeslagen ruit vormt het signaal dat niemand 
zich echt bekommert om het gebouw, waardoor er snel meer gebroken ramen zullen volgen en het gebouw het 
mikpunt zal worden van vandalisme en graffiti, waarna het uiteindelijk gekraakt en ontmanteld zal worden. Een 
dergelijk gebouw vormt een kankerplek die al gauw over de hele straat zal uitzaaien. Als ordeverstorend gedrag 
niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of bestraft, trekt de dader de conclusie dat het niemand raakt, zodat 
crimineel, ordeverstorend gedrag en het verval van de buurt erger wordt. De al in gang gezette neergang van de 
buurt komt op dat moment in een versnelling terecht. Door de sterk stijgende reële kans op slachtofferschap 
en de zichtbare tekenen van criminaliteit zoals graffiti en vandalisme, raken wijkbewoners in de greep van 
angst. Wat er nog aanwezig is aan sociale organisatie in de buurt verdwijnt, waardoor criminaliteit en 
verloedering vrij spel krijgen. Het komt er dus op aan om de problemen bij de wortel aan te pakken. Zeker in 
wijken en buurten met veel overlast en criminaliteit is een schokeffect noodzakelijk om een ommekeer te kunnen 
realiseren. Het Vlaams Belang stelt vast dat de verspreiding van criminaliteit en daarmee nauw verbonden 
thema’s zoals overlast, immers 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. Onnodig te zeggen dat het ook precies in die 
wijken is dat het zero-tolerantieprincipe consequent dient te worden toegepast.  
 
3. Justitie daarbij doen aansluiten 
 
Een zero-tolerantiebeleid omvat meer dan alleen een kordaat en consequent politioneel optreden ten 
aanzien van straat- en geweldcriminaliteit. Het heeft bovendien weinig zin dat de politie meer overtreders 
verbaliseert en meer delinquenten arresteert, als het gerecht daar achteraf geen gevolg aan geeft. Het gerechtelijke 
luik valt buiten de bevoegdheid van de gemeenten. De gemeentebesturen en de burgemeesters moeten met de 
verantwoordelijke magistraten en met de parketten streven naar een structureel overleg dat er op gericht is de 
gerechtelijke wereld hun zero-tolerantie beleid te doen ondersteunen. De burgemeesters en schepen van veiligheid 
moeten in dat verband meer formeel overleg plegen met de procureur des konings in het kader van de zonale 
veiligheidsraad. Het Vlaams Belang stelt voor dat er systematisch samenwerkingsprotocollen in dit verband zouden 
worden afgesloten. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat er een gewapend zero-tolerantie 
veiligheidsbeleid wordt gevoerd. Naast de politie moeten ook de bijzondere politiediensten, stedelijke en federale 
diensten en allerhande toezichthoudende ambtenaren meewerken aan het totstandkomen van een dergelijk beleid 
onder de regiefunctie van de schepen van veiligheid. Het Vlaams Belang wil een zero-tolerantiebeleid in elke 
gemeente, zeker in grootsteden, in probleembuurten en op het openbaar vervoer.  
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4. Systematische beleidsevaluatie 
 
Een andere succesfactor betreft de continuïteit van het beleid. Het Vlaams Belang wijst hierbij op het belang 
van een systematische evaluatie van beleid en maatregelen. Een van de grootste hiaten in de veiligheids- en 
preventiewerking is het ontbreken van een degelijke evaluatiecultuur. De veiligheids- en preventiecontracten 
vormen hiervan het beste voorbeeld. Meestal beperkt men zich tot het summier weergeven van de 
afgehandelde activiteiten. Het succes van een project wordt onder meer weergegeven door het aantal 
overlegmomenten en uitgedeelde brochures op te sommen. Aantoonbare resultaten, effecten van de verrichtte 
activiteiten kunnen echter nauwelijks worden voorgelegd. Nochtans zijn niet enkel procesevaluaties maar 
vooral ook effectevaluaties noodzakelijk om de impact van de ondernomen acties in het kader van de 
preventie- en criminaliteitsprojecten te achterhalen. Zoals reeds vermeld, pleit het Vlaams Belang voor 
resultaatverbintenissen waarbij concrete doelstellingen worden vooropgesteld en geëvalueerd dienen te worden. 
Tevens kan de veiligheidsindex op gemeentelijk vlak een indicatie geven van de effectiviteit van de opgezette 
preventie- en criminaliteitsprojecten. 
 
5. Invoeren van een lokale veiligheidsindex  
 
Om te komen tot een succesvol coherent lokaal veiligheidsbeleid moeten alle veiligheidspartners uitgaan van 
een gemeenschappelijk correct beeld van de veiligheidssituatie binnen een stad of gemeente.  
 
A. Het is alom bekend dat politiële criminaliteitscijfers niet de ideale veiligheidsbarometer vormen. Politiële 
statistieken geven enkel de cijfers weer van het aantal geverbaliseerde, criminele feiten en zijn sterk afhankelijk 
van de aangiftebereidheid van de burger en de registratie op politieniveau, waardoor ze maar beperkt zicht 
geven op de totale omvang van criminaliteit. Een belangrijk aandeel delicten blijft dus verborgen en wordt 
aangeduid met dark number. Niet enkel de input van gegevens is onvolledig, ook de output wordt zelden 
waarheidsgetrouw weergegeven. Publicatie van criminaliteitsinfo wordt onder meer aangewend als 
argumentatie om de doeltreffendheid van het gevoerde beleid aan te tonen. De criminaliteitscijfers verlagen, 
is telkens één van de prioriteiten van het beleid. Er kan echter slechts worden gesproken over een 
daling of een stijging van de criminaliteitscijfers en niet van de criminaliteit zelf daar de reële omvang 
van de criminaliteit verborgen blijft. In feite echter moet een stijging van criminaliteitscijfers als positief 
aanzien te worden. Bij de politie- en justitiediensten wordt het dark number dan immers kleiner. Stijgende 
criminaliteitscijfers weerspiegelen zelfs niet per definitie een negatieve trend, maar helaas kan in de huidige 
situatie geen geldige conclusie getrokken worden .  
 
B. De Veiligheidsmonitor1, een bevolkingsenquête die ook op gemeentelijk niveau kan worden afgenomen, kan 
een indicatie geven van het grey2 – en dark number maar is aan heel wat beperkingen onderhevig. Zo kunnen de 
bevindingen van de Veiligheidsmonitor niet rechtstreeks worden gekoppeld aan de politiële statistieken, 
aangezien de steekproef steeds gekoppeld is aan een bepaalde bevolking en niet aan een bepaald grondgebied, 
zoals dit wel het geval is voor de geregistreerde criminaliteit. Bovendien zijn de bevraagde delicttypen moeilijk 
vergelijkbaar met de typologieën gehanteerd bij de geregistreerde criminaliteit en sluit het gebruik van 
telefonische enquêtes een groot aantal personen uit waardoor de steekproef niet representatief is voor de hele 
bevolking. Door middel van politiële criminaliteitscijfers op zich en de Veiligheidsmonitor kan geen 
volledig adequaat veiligheidsbeeld binnen een stad worden geschetst.  
 
C. Voor een goede aanpak van onveiligheid moeten de aard en omvang van de veiligheidsproblemen in een 
stad evenwel bekend zijn. Het Vlaams Belang stelt de Veiligheidsindex voor als graadmeter voor de 
veiligheid in de stad en in de wijken. Om de objectieve en subjectieve veiligheid in de diverse wijken te 
meten, wordt niet alleen gebruik gemaakt van het aantal geregistreerde feiten, maar wordt naar Rotterdams 
voorbeeld een veiligheidsindex ingevoerd die de feitelijk gegevens van politie, justitie, hulpverlening en 
gemeentelijke diensten (bijvoorbeeld cijfers over sluikstort) combineert met de opinie van de bevolking. Uniek 

                                                 
1 Sedert 1998 wordt in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken een tweejaarlijkse, telefonische bevolkingsenquête gehouden door de 
Dienst Beleidsgegevens van de Directie van de Nationale Gegevensbank. De ‘Veiligheidsmonitor’ omvat 5 modules met o.m. vragen over 
buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, melding en aangifte en werking van de politiediensten.  
2 Met grey number worden de delicten bedoeld die wel worden gemeld bij de politie maar waar geen proces-verbaal op volgt. 
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is dat een groot aantal gegevens samengevat worden in één cijfer - op een schaal van 1 (onveilig) tot 10 (veilig) - 
dat een totaalbeeld geeft van de veiligheidssituatie. Door de wijze waarop de index wordt samengesteld is een 
vergelijking tussen de verschillende wijken en een opvolging in de tijd mogelijk en wordt tegemoetgekomen aan 
de beperkingen van de veiligheidsmonitor. Door het transparante karakter van de index is hij bovendien voor 
iedereen begrijpbaar waardoor de lokale beleidsverantwoordelijken de kans krijgen om zich te verantwoorden 
voor hun beleid. Door het invoeren van de veiligheidsindex neemt de bevolking niet alleen actief deel aan het 
veiligheidsbeleid maar vormt zij zich een oordeel, een opinie over het gevoerde beleid in hun stad, wijk of 
buurt.  
 
6. Bestuurlijke duidelijkheid in het lokaal veiligheidsbeleid 
 
Een belangrijke succesfactor voor veiliger steden en gemeenten is een duidelijke bestuurlijke aansturing van 
het lokaal veiligheidsbeleid. In een lokaal veiligheidsbeleid moeten heldere doelstellingen worden geformuleerd 
en dienen de verantwoordelijkheden scherp en ondubbelzinnig afgelijnd te worden. De veiligheidsschepen, die 
in elke gemeente wenselijk is, moet bevoegd worden voor zowel de politionele als de sociale veiligheid en 
neemt bijgevolg een centrale positie in binnen de gemeentelijke organisatie. De veiligheidsschepen wordt 
geacht deskundig te zijn op het vlak van veiligheid. Een herverdeling van de schepenbevoegdheden, impliceert, 
net zoals dit het geval is voor wat de taken van de politie betreft, een kerntakendebat. Voor een succesvolle 
aanpak van het veiligheidsbeleid is het van belang dat alle partners de juiste verwachtingen ten aanzien van 
ieders rol in het geheel hebben. Veiligheid is immers de gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en 
burgers, als ‘partners in veiligheid’.  
 
7. Betrokkenheid en inspraak van de bevolking 
 
Wie een goed veiligheidsbeleid wil voeren, moet kunnen rekenen op de actieve steun van de bevolking. Een veilige 
leefomgeving belangt immers iedereen aan. Een belangrijke eerste succesfactor voor een adequaat lokaal 
veiligheidsbeleid is bijgevolg inspraak en betrokkenheid van de burgers. De burger betrekken bij het beleid is 
noodzakelijk voor het herstel van het vertrouwen in het lokaal bestuur. Meer inspraak voor de inwoners leidt tot 
het zich meer betrokken voelen bij de eigen woonomgeving wat op zich leidt tot meer inspanningen vanuit de 
buurtbewoners zelf op het vlak van veiligheid. De inspanningen voor een veiligheidsbeleid eindigen niet bij de 
redactie van een veiligheidsnota, integendeel, ze starten pas. Het opstellen van een veiligheidsplan in een gemeente 
is immers geen vrijblijvende opdracht. Een transparant lokaal veiligheidsbeleid waarbij het gemeentelijk bestuur 
verantwoording aflegt aan de burgers dient onder meer te voldoen aan volgende voorwaarden:  
 

• Inspraakrondes integreren in besluitvorming. De communicatie en inspraak die door het stadsbestuur nu 
wordt georganiseerd o.a. via hoorzittingen en stedelijk wijkoverleg lijkt vaak meer op bezigheidstherapie 
dan op een democratische inspraakvorm. Wijkoverleg wordt nog steeds niet ernstig genomen. Zo weigerde 
het Antwerpse stadsbestuur een charter voor buurtinspraak goed te keuren. Het Marshallplan voor 
Antwerpen-Noord dat de vzw De Bilzen, een geëngageerde en kritische bewonersvereniging, opstelde, is 
een voorbeeld van actieve betrokkenheid van de burgers bij het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De 
veiligheids- en criminaliteitsproblemen met voorstellen en initiatieven werden door de bewonersvereniging 
geïnventariseerd en de coalitiepartijen ondertekenden het Marshallplan met de belofte om effectief actie te 
ondernemen. De verwachtingen bij de bewoners waren hoog gespannen. Groot was hun ontgoocheling 
toen na een interpellatie van een Vlaams Belang raadslid bleek dat geen enkele inspanning werd geleverd 
om het Marshallplan na te komen. Buurtbewoners en -verenigingen moeten worden beschouwd als 
gelijkwaardige gesprekspartners. Indien veiligheids- en preventiemaatregelen specifiek inwerken op 
een bepaalde buurt of wijk moet een inspraakronde onder regie van het gemeentebestuur aan de 
uitvoering ervan voorafgaan. De conclusie van deze inspraakronde moet worden vermeld in de 
collegebesluiten. Als het college tegen het advies ingaat van de buurtbewoners moet dit worden 
gemotiveerd. De buurtbewoners moeten worden geïnformeerd over de collegebeslissing.  

 
• Lokale referenda. De meest rechtstreekse vorm van gemeentelijke democratie die men zich kan indenken 

is uiteraard het referendum. Bij een referendum worden de inwoners rechtstreeks bij de besluitvorming 
betrokken, hetzij doordat hen een beslissingsrecht wordt toegekend, hetzij doordat hen om advies wordt 
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gevraagd. Het Vlaams Belang eist het organiseren van referenda op gemeentelijk niveau voor wat 
veiligheids- en criminaliteitsproblemen betreft die een referendum noodzaken. 

 
• Veiligheids- en preventieplannen met resultaatsverbintenis. Burgers willen op korte termijn concrete 

resultaten zien. Niet in de laatste plaats is terugkoppeling over de met de burgers gemaakte afspraken 
van belang. Gemeenten dienen duidelijk te communiceren wat er wel en niet mogelijk is en welke 
overwegingen daarbij een rol spelen. Het Vlaams Belang wil derhalve resultaatverbintenissen 
afsluiten met de inwoners van een gemeente in plaats van het huidige gevoerde aankondigingsbeleid. 
Jaarlijks dient een globaal veiligheids- en preventieplan opgesteld te worden door alle 
veiligheidsactoren, onder regie van de gemeentelijke overheid. Dit plan met prioriteiten, een concrete 
agenda, evalueerbare doelstellingen en een financiële verantwoording, wordt ter beschikking gesteld van 
de inwoners. In deze jaarlijkse nota maakt de bevolking dus kennis met de concrete plannen op het vlak 
van veiligheid en preventie voor het komende jaar. In alle gemeenten wordt de voortgang van de 
afzonderlijke maatregelen bewaakt binnen overlegvergaderingen op wijk- en/of gemeentelijk niveau. 

 
• Buurtinformatienetwerken. Via Buurtinformatienetwerken kan de bevolking veel intensiever 

betrokken worden bij het veiligheidsbeleid. BIN’s kunnen toezien op de wijkveiligheid, de politie 
adviseren, buurttoezicht organiseren en in probleemgebieden patrouilleren. Het is niet de bedoeling dat zij, 
zoals echte burgerwachten, zelf zouden ingrijpen. In geval van nood waarschuwen zij de politie. Zij zijn 
een soort antenne voor de politie, uiteraard geen vervangmiddel. De BIN’s scherpen het 
verantwoordelijkheidsgevoel aan en verhogen de betrokkenheid van de buurtbewoners. Het opstarten van 
BIN’s moet dan ook door het gemeentelijk bestuur worden gepromoot en de nodige ondersteuning 
krijgen. Het Vlaams Belang uitte dan ook kritiek op het zonaal veiligheidsplan Antwerpen 2005-2008 
waarin geen woord meer staat over de nochtans succesvolle Buurt Informatie Netwerken.  

 
8. Het “dwaze taboe” rond vreemdelingencriminaliteit doorbreken 

 
Het Vlaams Belang staat achter een neutraal en objectief beleid inzake criminaliteit maar wil evenmin dat het 
veiligheidsbeleid - ook niet en vooral niet het lokaal beleid - de ogen sluit voor specifieke etnische achtergronden 
van daders.  Een goed beleid moet daar rekening mee houden. De concrete voorstellen in dit verband werden in 
het hoofdstuk “Beleidsaanbevelingen” uitvoerig uiteengezet in het boekwerk “Het Dwaze Taboe” van de hand 
van Gerolf Annemans en Marjan Bodein dat het Vlaams Belang vorig jaar voorstelde.  
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C. De rol van de Politie in lokaal veiligheidsbeleid 
 
Als we spreken over veiligheid denken we spontaan aan politie. Al is veiligheid geen exclusieve 
politieaangelegenheid maar een kerntaak van de overheid in haar geheel, toch staat de politie centraal in het 
vervullen van die kerntaak. Het politiebeleid in onze 308 Vlaamse gemeenten is en blijft sterk lokaal verankerd. 
De gemeenten hebben tot taak ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede politie. Ook al beschikt 
Vlaanderen vanaf 1 januari 2002 over 118 lokale politiekorpsen, toch blijven gemeenten met hun 
burgemeesters en lokale mandatarissen een belangrijke rol spelen in de uitbouw van het politiebeleid en het 
beheer van de lokale politie. Met de relatief autonome korpsen van lokale politie blijft een beleid op maat van 
de zone en gemeente mogelijk, aangestuurd en gecontroleerd door de gemeenteraad of politieraad. En zo'n 
beleid op maat is nodig, gezien de bevolking alsmaar meer belang hecht aan een veilige woon- en leefomgeving 
en daarvoor een beroep doet op de lokale besturen. 
 
1. Prioriteit geven aan de specifieke politietaken 
 
Omwille van de vertrouwenscrisis met de burger, die onvoldoende beschermd is tegen een toenemende 
gewelddadige criminaliteit en overlast in de openbare ruimte, zal de politie op gemeentelijk vlak veel meer 
voorrang moeten verlenen aan de bestrijding van de gewelddadige criminaliteit en allerhande vormen van 
overlast die het algemeen welbevinden aantasten. De criminaliteit verhardt en wordt steeds gewelddadiger, daar 
tegenover moet een harde aanpak door de politie gesteld worden. Door een herschikking van de taken moet 
de politie op lokaal vlak hiervoor meer capaciteit vrijmaken. Naar ordehandhaving, interventie, opsporing en 
wijkwerking dient de meeste aandacht te gaan. Criminaliteitsbestrijding is de algemene noemer. 
 
Met betrekking tot de rol en de verantwoordelijkheid van de politie is in Nederland de laatste jaren sprake van 
een accentverschuiving. De politie moet zich primair richten op haar kerntaken toezicht, handhaving en 
opsporing en moet de hulpverlening beperken tot de acute noodhulp. De rol van de overige veiligheidspartners 
wordt prominenter in beeld gebracht. In eerste instantie dient er op lokaal vlak ook in Vlaanderen een 
kerntakendebat worden gehouden. De wet op de geïntegreerde politie bepaalt dat elk politiekorps moet 
instaan voor onthaal, wijkwerking, recherche, openbare orde, slachtofferbejegening en interventie. Op lokaal 
vlak dient echter te worden gestart met een taakherschikking in de basispolitiezorg, zodat de politie zich ten 
volle kan inzetten voor specifieke politietaken.  
 
De politie heeft zich ontwikkeld van een organisatie met de klemtoon op opsporing van strafbare feiten en 
openbare ordehandhaving naar een organisatie waarin ook preventie en sociaal werk nadrukkelijk aandacht 
krijgt. Op uitvoerend niveau heeft de politie vanuit haar 24-uurs aanwezigheid en aanspreekbaarheid, taken 
vervuld die bij het maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs bleven liggen. 
Wanneer in het kader van het lokaal veiligheidsbeleid andere maatschappelijke organisaties opnieuw 
werkzaamheden van de politie overnemen, dan kan de politie zich richten op haar kerntaken, namelijk: 
daadwerkelijke handhaving van de openbare orde; opsporen van strafbare feiten; verlenen van noodhulp en 
wijkwerking. Door zich teveel te richten op dienstverlening en hulpverlening boet de politie teveel aan gezag in. 
Een meerderheid van de bevolking ziet het opsporen van strafbare feiten en noodhulpinterventie als 
belangrijkste politietaken. 
 
2. Niet verzuipen in de vrijblijvende plannen 
 
Het Zonaal Veiligheidsplan is een voortvloeisel en een lokale vertaling van het Nationaal Veiligheidsplan. De lokale 
politie moet haar veiligheidsbeleid afstemmen op de prioriteiten van het NVP maar kan lokale accenten leggen. 
Het ZVP mag echter geen vrijblijvende intentieverklaring zijn zonder concrete doelstellingen en plannen en 
waarin enkel gepleit wordt om afzonderlijke jaarlijkse actieplannen op te stellen. Het Vlaams Belang wijst nogmaals 
op het belang van resultaatverbintenissen en openbaarheid naar de burger toe. We wezen reeds op het 
gevaar om een goed beleid afhankelijk te maken van de beperkingen van criminaliteits- en aangiftecijfers. Met een 
stijgend ophelderingspercentage zal de burger meer gebaat zijn.  
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3. Brede uitbouw van de wijkwerking 
 
Naast opsporing, interventie, openbare ordehandhaving is een goed uitgebouwde wijkwerking van 
uitzonderlijk belang om de veiligheid te garanderen van de inwoners. Een goede wijkwerking kadert in een 
gemeenschapsgerichte politiezorg die noodzakelijk dient te worden nagestreefd om te komen tot een veiliger 
samenleving. Eén grote kanttekening hierbij is dat de werkwijze volgens Community Policy richtlijnen enkel 
ten volle kan worden bewerkstelligd in wijken en buurten van gemeenten en steden die niet overspoeld worden 
door criminaliteit en onveiligheid. Vandaar het belang van een zero-tolerantiebeleid. Zero-tolerantie creëert 
een gezonde voedingsbodem voor het realiseren van COP en bijgevolg ook een succesvolle wijkwerking. 
Enkel indien de orde en rust hersteld is, kan er gewerkt worden aan heropleving. Zo stelt het Vlaams Belang 
het project heroplevingszone Antwerpen 2060 voor waarbij een task force Antwerpen 2060 wordt opgericht waar 
politie, inspectiediensten, … samenwerken onder leiding van de Schepen voor Veiligheid, de politiecommissaris en 
de parketmagistraat. 
 
Een goede wijkwerking uit zich via wijkposten, politieantennes en politieagenten die verantwoordelijk zijn voor 
één bepaalde wijk waardoor een betere samenwerking kan groeien tussen de politie en de buurtbewoners. Het 
Vlaams Belang pleit voor een wijkagent die ook effectief aanspreekbaar is in zijn wijk of op vaste tijdstippen in 
het lokale politiebureau, in iedere wijk. De wijkagent verdient herwaardering want hij of zij is bij uitstek de 
vertrouwenspersoon van de buurt. Hij of zij moet een centraal aanspreekpunt zijn voor de burger in de fase waarin 
vaak ogenschijnlijk kleine overlastproblemen zich zouden 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 burger. Het 
aantal wijkagenten in een wijk moet mede bepaald worden door de werklast in die wijk. Eind jaren ‘90 en begin 
2000 bestonden er in de stad Antwerpen 30 wijkteams met een gemiddelde van 12 personeelsleden per wijkteam. 
Al deze wijkteams werden door de buurtbewonersverenigingen op handen gedragen. Er was maandelijks overleg 
tussen de wijkteams en de buurt en in sommige wijkteams waren er zelfs vaste spreekuren voor de buurtbewoners. 
Het succes van die wijkteams stond vast en was door iedereen gekend. Het bekende CONA-wijkteam op en rond 
het De Conincplein werd zelfs op een keer officieel gehuldigd. Er was een goed uitgebouwde wijkwerking die met 
jaarlijkse wijkveiligheidsplannen het veiligheidsbeleid per wijk jaarlijks bijstuurden. De huidige coalitie heeft al deze 
inspanningen van de baan geveegd.   
 
4. Doorschuiven van oneigenlijke taken 
 
Niet enkel door meer politie, een herschikking van de taken maar ook door het toebedelen van 
oneigenlijke politietaken aan andere veiligheidspartners, moet een politie op gemeentelijk vlak zich 
kunnen richten op het bestrijden van de stadscriminaliteit en minder op het moeilijk te handhaven 
onveiligheidsgevoel. Het bestrijden van onveiligheidsgevoelens dient immers tot de voornaamste taken te 
behoren van andere veiligheidsactoren: gemeentelijke toezichters, privé-bewaking, overlastambtenaren, … . 
Binnen elke politiezone moet er een maatschappelijke cel aanwezig zijn die zich exclusief bezighoudt met 
slachtofferbejegening en slachtofferhulp. Voor wat het preventiebeleid betreft ligt het accent op de rol van andere 
partijen. Preventieprojecten opstarten, behoort niet tot de kerntaken van de politie en dient zoveel mogelijk 
overgenomen te worden door gemeentelijke ambtenaren  
 
5. Meer blauw op straat 
 
De politie moet meer aanwezig zijn in het straatbeeld maar dan in het kader van het uitvoeren van eigenlijke 
handhaving van het publieke domein. Met de aanwezigheid van meer politie in de straten, pleiten we niet enkel 
voor meer blauw op straat maar ook voor patrouilles door politieambtenaren in burgerkledij zodat 
effectief meer inbreuken kunnen worden vastgesteld. De louter toezichthoudende taak moet onder de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en operationeel ondersteund worden door de politie. 
Maatschappelijke en gemeentelijke instanties zullen hun verantwoordelijkheden moeten nemen waar nu de 
politie met oneigenlijke taken wordt opgescheept.  
 



 12

6. Geen administratie voor politiemensen 
 
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 politietaken, zoals wanbetalers van verkeersboetes opzoeken, beheren van 
verloren voorwerpen, afleveren van getuigschriften van goed zedelijk gedrag, enz. Het Vlaams Belang pleit 
ervoor deze taken zoveel als mogelijk over te dragen aan het Calog-personeel en andere gemeentelijke 
ambtenaren.  
 
7. Meer manschappen 
 
Zelfs met een optimale organisatie en een optimale inzet van de beschikbare manschappen blijven de 
politiediensten onderbemand. Het vastgestelde aantal politiemensen beantwoordt niet meer aan het huidige 
criminaliteitsniveau. De stijging van de criminaliteit werd niet beantwoord door een evenredige stijging van het 
politiepersoneelsbestand. Uit recent Nederlands onderzoek is nochtans gebleken dat de vergroting van de 
politiesterkte wel degelijk aanzienlijke drukkende effecten heeft op gewelds- en vermogenscriminaliteit en 
overlast. Niet enkel de subjectieve veiligheid is dus met een verhoogde politieaanwezigheid gebaat.  
 
8. Onveilige stadsdelen opnieuw opeisen 
 
Het Vlaams Belang eist meer aandacht voor patrouille- controle- en interventieopdrachten in de meest 
onveilige stadsdelen als bewijs dat deze wijken niet prijsgegeven worden aan criminele bendes en al dan niet 
georganiseerde misdaad. Dit vereist natuurlijk ook dat de politie daadwerkelijk ingrijpt bij problemen en dat de 
agenten zich niet laten intimideren. Nu mogen patrouilles dikwijls niet optreden om een confrontatie met bendes 
te vermijden. Politiecontrole in probleemwijken is geen provocatie. Fatsoenlijke burgers - zowel autochtonen als 
allochtonen - voelen zich veiliger als er politie in de buurt is. Zij hebben geen bezwaar tegen meer patrouilles of 
meer identiteitscontroles. Alleen delinquenten en relschoppers voelen zich geprovoceerd door de aanwezigheid 
van politie. Eén van de belangrijkste oorzaken van de personeelsproblemen en motivatiecrisis bij de Brusselse 
politie wordt doodgezwegen, namelijk de vrees voor het toenemende geweld van jongerenbendes en van de 
georganiseerde misdaad. Zelfs bij een volkomen legitieme arrestatie die geheel volgens het boekje verloopt, hebben 
politiemensen steeds vaker af te rekenen met agressieve reacties, niet alleen van de daders en hun medeplichtigen, 
maar ook van dikwijls buurtbewoners die zich tegen de ordehandhavers keren. De politie moet steeds meer in een 
vijandige omgeving opereren en een gewone agent is daar niet altijd tegen opgewassen. De politiemannen worden 
trouwens niet alleen tijdens de diensturen steeds vaker het mikpunt van agressie. Ook hun gezinnen worden steeds 
vaker het slachtoffer van bedreigingen en intimidaties. Enkel een gewapend bestuur dat een beleid van zero-
tolerantie voert door middel van grootschalige politie-acties en in samenwerking met alle relevante 
veiligheidsactoren, kan het tij in deze buurten doen keren.  
 
9. Meer ondersteuning en waardering voor het zware werk van de politieambtenaren 
 
Een harde aanpak van de criminaliteit is onmogelijk zonder een modern en gemotiveerd politieapparaat. In 
de strijd tegen de criminaliteit staat de politie immers aan de frontlijn. Veel te vaak worden politieambtenaren 
vanuit de gemeentelijke overheid ontmoedigd en bekritiseerd. Veel te gemakkelijk worden politiemensen 
gebruikt als schietschijven wanneer een beleidsmaker zijn verantwoordelijkheid doorschuift. Electoraal 
belang mag in geen enkel geval de uitvoering van politiewerk belemmeren. Het Vlaams Belang zal 
evenwel de laatste partij zijn die de schuld voor de naar onze mening toegenomen onveiligheid simpelweg in de 
schoenen wil schuiven van de politie. Integendeel, het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat de overgrote 
meerderheid van de politiemensen haar job bijzonder ernstig neemt. Het Vlaams Belang vindt het verwerpelijk 
dat in bepaalde Brusselse gemeenten politiemensen uitdrukkelijk de opdracht krijgen van de burgemeester om 
niet te patrouilleren in bepaalde buurten om het kiezerspubliek niet tegen de schenen te schoppen. Hierdoor is 
het mogelijk dat bendes hele wijken domineren en naar hun hand zetten. De fysieke onveiligheid van de 
gemiddelde agent wordt nog vergroot door een toenemende juridische onveiligheid. Bij iedere tussenkomst, 
lopen ze de kans om zich te moeten verantwoorden voor vaak onterechte klachten bij het comité P. Bij elk conflict 
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met migranten lopen agenten het reële risico bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding (CGKR) aangeklaagd te worden wegens racisme. De burgemeesters moeten hun agenten 
optimaal verdedigen tegen dit soort aanklachten. Het is absurd dat het voor een delinquent gemakkelijker is 
een politieman aan te klagen dan omgekeerd. Bovendien moeten er op federaal niveau maatregelen worden 
genomen om sancties op te leggen aan indieners van valse klachten. Het is absurd dat indien een agent uit wettige 
zelfverdediging handelt, meer kans loopt op een strafrechtelijke veroordeling dan de criminelen zelf. Politieagenten 
hebben het gevoel dat zijzelf meer geviseerd worden door de overheid dan de criminelen die ze moeten bestrijden. 
Het Vlaams Belang wil meer (juridische) ondersteuning en waardering voor het zware werk van de 
politieambtenaren. Het Vlaams Belang diende dan ook al een wetsvoorstel in waarbij de juridische 
bescherming dient te worden uitgebreid voor politieambtenaren die tot schieten overgaan ter gelegenheid van 
gewelddadige confrontaties met gewapende gangsters. Daarnaast nam het Vlaams Belang ook reeds een 
initiatief om de straffen op het plegen van bepaalde levensdelicten ten aanzien van dragers van de openbare 
macht aanzienlijk te verhogen. De gemeentelijke overheid moet gunstige voorwaarden scheppen zodat 
politiemensen hun werk ten volle kunnen uitvoeren. Politieambtenaren moeten aangemoedigd worden om de 
criminaliteit effectief te bestrijden en niet worden tegengewerkt door de eigen gemeentelijke overheid. Enkel zo 
kan er sprake zijn van een gemotiveerd en integer politiekorps.  
 
10. Het gerecht moet volgen 
 
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. Bovendien laat 
het parket wegens het enorm gebrek aan gevangeniscellen de criminelen al te vaak meteen na het verhoor 
lopen. Dit gebeurt zelfs bij zeer ernstige misdrijven of bij betrapping op heterdaad en zelfs wanneer de daders 
illegalen zijn.  Het gevolg is dat de politie alweer gezichtsverlies heeft geleden, geloofwaardigheid heeft verloren 
en ernstig gedemotiveerd raakt. De crimineel daarentegen lacht in zijn vuist en voelt zich eens te meer 
onaantastbaar. De gemeentebesturen en de burgemeesters moeten met de verantwoordelijke magistraten en met 
de parketten streven naar een structureel overleg dat er op gericht is de gerechtelijke wereld hun zero-tolerantie 
beleid te doen ondersteunen. De burgemeesters en schepen van veiligheid moeten in dat verband meer formeel 
overleg plegen met de procureur des konings in het kader van de zonale veiligheidsraad. Het Vlaams Belang stelt 
voor dat er systematisch samenwerkingsprotocollen in dit verband zouden worden afgesloten. De gemeenten 
moeten ervoor zorgen dat er een gewapend zero-tolerantie veiligheidsbeleid wordt gevoerd. Het Vlaams 
Belang eist dat de parketten meer mensen en middelen krijgen om de criminaliteit in de steden en gemeenten te 
lijf te kunnen gaan. Zoniet blijft iedere koerswijziging op politievlak zonder resultaat.  
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D. Een gemeentelijke dienst ‘Toezicht & Preventie’ 
 
1. Orde op zaken 
 
Het gemeentelijk toezicht geeft een beeld te zien van versnippering en heterogeniteit. Er zijn o.a. stadswachten, 
parkeerwachten, buurttoezichters, wijkmanagers, buurtregisseurs, pleinanimatoren, fan-coachen, flatwatchers, 
lijnspotters, gemachtigde opzichters, enz. 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 effectiviteit en doet het gezag en de geloofwaardigheid bij het publiek geen 
goed. Het Vlaams Belang wil orde op zaken door de volgende maatregelen: 

- De vorming van één gemeentelijke dienst Toezicht & Preventie. 
- Deze dienst dient regelmatig overleg te plegen met de politie. 
- Er dient voor toezichthouders gestandaardiseerde kleding en uitrusting te komen voor heel Vlaanderen, 

zodat dit niet langer per gemeente verschilt. 
- Er moet in een gedegen opleiding worden voorzien. 
 

2. Taken en bevoegdheden 
 
In tegenstelling tot de politiediensten en de private bewakingsdiensten voor wie het uitoefenen van toezicht 
een gespecialiseerde en professionele activiteit is, zou voor deze gemeentelijke dienst de nadruk moeten liggen 
op functioneel toezicht. Aangezien gemeentelijke toezichters niet over politionele bevoegdheden beschikken, 
dragen zij minder bij tot een stijging van de objectieve veiligheid. Hun niet minder belangrijke opdracht ligt 
echter wel in het verhogen van de subjectieve veiligheid, namelijk de onveiligheidsgevoelens en het voorkomen 
van straatcriminaliteit door functioneel toezicht. (bijvoorbeeld preventief toezicht in straten, op pleinen en op 
het openbaar vervoer; toezicht uitoefenen bij evenementen, markten, kermissen, toezicht op de selectieve 
huisvuilophaling, verkeerstoezicht aan scholen, situationele preventieprojecten (inbraak- en 
diefstalpreventie,…) en het inzetten van sluikstortbrigades). De toezichters van de gemeentelijke dienst 
Toezicht en Preventie hebben meldingsplicht wanneer ze te maken krijgen met strafrechtelijke inbreuken en 
moeten als beëdigd ambtenaar retributies kunnen uitschrijven 
 
3. De middelen en de organisatie 
 
Het Vlaams Belang keurt dus allerlei nepstatuten inzake politie af. De meeste bestaande sociale projecten 
hebben geen enkele impact op de criminaliteit. Projecten voor werkgelegenheid, wijkvernieuwing of de aanleg 
van speelpleintjes zijn natuurlijk vanuit sociaal oogpunt positief, maar ze dragen niet bij tot het bestrijden van 
de criminaliteit. De budgetten voor veiligheid en de strijd tegen de criminaliteit mogen dan ook niet voor zulke 
projecten gebruikt worden. In navolging hiervan kan het luik stadswachten uit de veiligheids- en 
samenlevingscontracten best worden geschrapt. De stadswachten dienen op te gaan in de gemeentelijke dienst 
Toezicht en Preventie. De belangrijkste taak van de stadswachter is immers het functioneel toezicht. Het 
controle-element vormt geen hoofdonderdeel van hun opdracht, maar is eerder bijkomstig. De stadswachten 
kunnen alleen vaststellingen doen van niet-persoonsgebonden overtredingen zoals wildplakken en sluikstorten. 
Die kunnen uiteindelijk leiden tot boetes maar ze zelf uitschrijven kan niet. Een deel van de gelden, bestemd 
voor dit luik, kan beter aangewend worden in het federale politiële beleidsprogramma ter ondersteuning van 
een professionele en bevolkingsvriendelijke politiële aanwezigheid op publieke plaatsen. Een eerste vereiste van 
een gemeentelijk toezichter is een blanco strafblad wat niet als huidige eis wordt gesteld voor de stadswachten. 
Aangezien de belangrijkste missie van de stadswachten het verhogen van het veiligheidsgevoel is, is het logisch 
dat zij een voorbeeld zijn voor de bevolking.  
 
4. Veiligheids- en preventiecontracten: verantwoording van de resultaten 
 
Niet-politioneel sociaal werk is de jongste jaren al te veel voorgesteld als een alternatief voor de politiek van de 
‘harde aanpak’ van het Vlaams Belang. Heel dit preventieve luik van het officiële veiligheidsbeleid waaronder 
de veiligheids- en preventiecontacten een belangrijke plaats innemen, is volgens het Vlaams Belang niet alleen 
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onvoldoende om de criminaliteit in te dijken, het krijgt bovendien te veel aandacht en te veel middelen. 73 
steden en gemeenten genieten van preventie- en veiligheidscontracten die officieel bedoeld zijn als 
ondersteuning van de steden bij hun ontwikkeling van hun veiligheids- en preventiebeleid. Met deze contracten 
wou men echter in de eerste plaats reageren op de opmerkelijke verkiezingsresultaten van het Vlaams Blok op 
24 november 1991. In allerijl werden en worden er nog steeds grote sommen geld gespendeerd aan allerlei 
initiatieven. Dit ging niet gepaard met een voorafgaandelijk onderzoek naar de noodzaak ervan en zonder 
nulmeting zodat een accurate effectmeting al bij voorbaat ongedaan werd gemaakt. In de tweede plaats zijn de 
preventie- en veiligheidscontracten vooral bedoeld om werkgelegenheid te creëren. De projecten uit de 
preventie- en veiligheidscontracten voorzien geen enkele mogelijkheid voor het verrichten van een 
wetenschappelijk onderbouwde effectevaluatie. De explicitering van duidelijke doelstellingen en het afbakenen 
van meetbare indicatoren en resultatenmetingen of productevaluaties achteraf, werden zelden in de 
projectwerking van de veiligheids- en preventieprojecten geïntegreerd. Het Vlaams Belang is op dat stuk dan 
ook voorstander van een grondige herziening van deze contracten. 
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E. Een aangepast beleid inzake de inrichting van de gemeente. 
 
Een positief veiligheidsgevoel begint bij een omgeving die schoon en ordelijk is, waar geen spuiten 
rondslingeren of rondhangende groepen een negatieve sfeer oproepen. Immers, een leefbare omgeving draagt 
bij aan het gevoel van veiligheid onder burgers, terwijl omgekeerd verval en verloedering uitnodigen tot a-
sociaal gedrag, agressie en vandalisme. Als verantwoordelijke instantie voor de inrichting en onderhoud van de 
publieke ruimte heeft de gemeente hier dus een bijzondere taak. Een groot deel van de onveiligheid kan worden 
weggewerkt door een aangepast beleid inzake gemeente-inrichting.  
 
Het Vlaams Belang pleit in dit verband onder meer voor een verbetering en goed onderhoud van de 
straatverlichting, zodat alleen al daardoor dieven en inbrekers ontraden worden zich nog in bepaalde wijken te 
vertonen. Recent Brits onderzoek laat immers zien dat straatverlichting vooral in gebieden met veel criminaliteit 
een goedkoop en redelijk effectief preventiemiddel is.  
 
Ook de overlast die krakers veroorzaken en voor veel ongenoegen zorgt, dient beteugeld te worden. Het Vlaams 
Belang nam hier eerder reeds initiatieven in onder de vorm van een wetsvoorstel om het misdrijf ‘kraken van 
gebouwen’ in het strafwetboek op te nemen waarbij het de bedoeling is om de strijd tegen overlast en 
verloedering die gepaard gaat met het kraken van gebouwen aan te scherpen.  
 
Het voeren van een afvalbeleid is bij uitstek een gemeentelijke bevoegdheid. De sluikstortproblematiek moet 
hierbij een prioritaire plaats krijgen. Het opvoeren van sluikstortbrigades is slechts één van de mogelijkheden. 
 
Het bestrijden van leegstand, een harde aanpak van krakers, het afsluiten van braakliggende terreinen, een harde 
aanpak van sluikstorters, het minder zacht aanpakken van graffitispuiters, het offensief organiseren van 
weerbaarheidscursussen en dies meer zijn allemaal bestuurlijke maatregelen die door gemeentebesturen al te veel 
verwaarloosd worden. 
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F. Private beveiliging en cameratoezicht. 
 
De inzet van de private bewakings- en beveiligingsdiensten wint steeds meer aan belang omdat vooral bedrijven en 
concerns hun vertrouwen in de klassieke criminaliteitsbestrijding aan het verliezen zijn. Het pleidooi voor een 
grotere sociale controle of voor een realistisch recht op (zelf)verdediging betekent geenszins dat het Vlaams Belang 
voor een verregaande privatisering van de politiële veiligheidstaken is. Private bewakingsfirma’s kunnen de 
veiligheid in en van bedrijven en gebouwen zeker ten goede komen maar de politie is en blijft het eerste 
aansprekingpunt voor veiligheidskwesties en de concrete uitvoerder van veiligheidsmaatregelen op het terrein. 
Waar private veiligheid tot een voortdurend toezicht noopt, dat de politie vanuit haar dienstbaarheid aan het 
algemeen belang niet kan leveren, kunnen ook private bewakingsfirma’s optreden. Zij mogen dus in geen geval 
traditionele politie-opdrachten overnemen.  
 
Het Vlaams Belang wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zichzelf te beveiligen (bijvoorbeeld door het fiscaal 
aftrekbaar maken van alarminstallaties) en te verdedigen. Dit past eveneens in ons voorstel tot verruiming van de 
wet op de zelfverdediging tot de bescherming van eigendom. Het Vlaams Belang liet dan ook terecht van zich 
horen toen de stad Antwerpen haar bewoners in de kou liet staan m.b.t. de inbraakpreventie. Niettegenstaande 
woninginbraken als prioriteit worden aangestipt in het zonaal veiligheidsplan wenst de stad Antwerpen geen 
premies meer uit te reiken voor bewoners die hun woning tegen inbraak wensen te beveiligen, ook al wordt dit 
financieel ondersteund door het preventie- en veiligheidscontract.  
 
Technologische veranderingen zijn de belangrijkste factor in zowel nieuwe vormen van criminaliteit als nieuwe 
vormen van criminaliteitsbeheersing en vereisen ook nieuwe deskundigheden. Recente ontwikkelingen geven daar 
al blijk van zoals de grote toename van cameratoezicht. Uit Brits onderzoek blijkt dat cameratoezicht een andere 
uitwerking heeft in grote steden dan in kleinere plaatsen. In kleinere plaatsen wordt veel vaker dan in grote steden 
een preventieve werking van camera’s gevonden. De camera’s in grote steden dienen veeleer een repressief doel. 
Mogelijk hangt dit samen met het feit dat cameratoezicht niet hetzelfde effect heeft op alle soorten criminaliteit. 
Camera’s hebben vooral een preventieve werking op vandalisme, brandstichting en vermogenscriminaliteit, terwijl 
ze dat nauwelijks hebben op agressie tegen personen. Cameratoezicht kan bijdragen tot het verhogen van 
objectieve en subjectieve veiligheid. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor de uitbreiding van het cameratoezicht 
op belangrijke overlastplaatsen. Eveneens moet het plaatsen van zogenaamde intelligente herkenningscamera’s 
naar Brits voorbeeld onderzocht worden. 
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G. Overlast bekampen & administratieve sancties verder uitbouwen. 
 
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 wetgeving zal in veel gevallen volstaan en 
kleinere overlastvormen kunnen ook buitengerechtelijk worden aangepakt via bijv. administratieve boetes. Het 
belangrijkste is dat straffen worden uitgevoerd en boetes worden geïnd. Met de komst van de wet op de 
Gemeentelijke Administratieve Sancties werd het eens te meer duidelijk dat de parketten de werklast niet meer 
aan kunnen. Bovendien zijn het net die misdrijven die de meeste overlast veroorzaken die door het parket 
wegens gebrek aan capaciteit als laagste prioriteit worden beschouwd en vaak geseponeerd worden. Het Vlaams 
Belang is voorstander van bijkomende bestuurlijke maatregelen om de veiligheid in de steden te verbeteren. 
Maar we ijveren uiteraard onverminderd verder voor meer mankracht en meer middelen voor de parketten en 
het gerecht om de achterstanden te kunnen wegwerken en een zero-tolerantiebeleid te kunnen toepassen. 
 
Overlastfenomenen nemen een belangrijke plaats in binnen een lokaal veiligheidsbeleid. Eerder dan de gemeenten 
te verplichten nog een coördinatiepost of overlastmanager bij te creëren is het beter om de gemeenten een 
nauwkeurig programma op punt te laten stellen voor de strijd tegen overlast en hen een grote autonomie 
te laten om de oprichting van dit actieplan te organiseren. 
 
De Wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties is een eerste stap in de goede richting om de overlast in 
de gemeenten in te dijken maar de procedure is nog te omstandig en de wet biedt helaas te weinig 
sanctiemogelijkheden tegen diegene die zich niet wensen te houden aan de regels. Bovendien is het succes 
ervan afhankelijk van de effectieve inning van de boetes. Het Vlaams Belang vraagt dan ook dringend een 
objectief effectenrapport.  
 
Een opvallend initiatief van de monstercoalitie in Antwerpen is de invoering van het straatverbod in het 
politiereglement naar aanleiding van de GAS-wet. Origineel is het straatverbod niet. Het Vlaams Blok 
lanceerde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 het voorstel om wijkverbod in te voeren 
om de overlast in sommige wijken aan te pakken. Dit voorstel werd toen op veel kritiek onthaald. Onder druk 
van de politieke linkerzijde werd de procedure tot het opleggen van een straatverbod echter bijzonder 
ingewikkeld gemaakt. Het straatverbod wordt dan ook zelden toegepast. Het Vlaams Belang wil het 
straatverbod niet beperken, maar uitbreiden tot een wijk- of buurtverbod. In steden zoals Rotterdam, Utrecht, 
Arnhem en Amsterdam is een plaats- of wijkverbod al geruime tijd courante praktijk. Het verschil is dat men in 
Nederland van een wijkverbod spreekt. Bij herhaalde vaststellingen van overlast wordt een bepaalde persoon 
op bepaalde tijdstippen de toegang tot een ganse wijk ontzegd. Bijkomend aan de geldboete dient er voorzien 
te worden in een gevangenisstraf voor diegenen die hardleers het buurtverbod met de voeten treden of de 
boete niet willen betalen (naar Deens model). In Mechelen stelde het Vlaams Belang een straatverbod voor 
fuifverstoorders en fuifhooligans voor. Dit naar aanleiding van overlast door allochtone jongerenbendes die naar 
jongerenfuiven afzakken om herrie te schoppen. De overlast was immers zo groot dat de organisatoren niet langer 
alleen voor de orde konden instaan.  
 
Niet enkel de overlast door jongerenbendes maar ook het ‘rondhangen’ van jongeren gaat gepaard met veel 
overlast voor de buurtbewoners. Die rondhangcultuur uit zich immers al te vaak in een eindeloze reeks van 
pesterijen, bedreigingen en vandalenstreken. Het Vlaams Belang pleit onder meer voor een 
samenscholingsverbod als preventieve maatregel die specifiek kan worden genomen in wijken met een hoge 
criminaliteitsgraad. Het gaat om de wijken waar bendes de plak zwaaien en storende, rondhangende jongeren 
de buurt onleefbaar maken. In onze visie is dit samenscholingsverbod een uitzonderingstoestand van tijdelijke 
aard. Het is geenszins de bedoeling dat het een veralgemeende en blijvende maatregel zou worden. Voor 
jongeren die herhaaldelijk voor overlast blijven zorgen, kan voor een langere duur een individueel 
uitgaansverbod ingesteld worden tussen bepaalde uren.  
 
Het straatverbod in Antwerpen is net als het Xtra-project een gemiste kans. De Xtra-controles of huisbezoeken 
werden in de media aangekondigd als een middel om controles op illegalen uit te voeren en zo de overlast aan 
te pakken. Linkse en extreem-linkse verenigingen hielden meteen al een protestactie tegen het initiatief. Het 
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Vlaams Belang riep het stadsbestuur op om niet toe te geven en het been stijf te houden maar het mocht niet 
baten. De huis-aan-huisbezoeken bleken inderdaad een maat voor niets te zijn. De bezoeken worden vooraf 
aangekondigd, zodat criminelen of illegale zich zonder problemen uit de voeten kunnen maken. Bovendien zijn 
de bewoners van de bezochte woningen zelf niet eens verplicht de deur te openen. Het Vlaams Belang is geen 
voorstander van deze controles maar wel voor meer stringente controles die ook effectief illegalen, 
huisjesmelkers, … kunnen opsporen en overlast kunnen terugdringen. Deze stringente controles zijn bij uitstek 
de werkwijze in een gewapend lokaal bestuur.  
 
Het Vlaams Belang stelt dat het nuttig zou zijn om minderjarigen en meerderjarigen een werkstraf te laten 
uitvoeren als administratieve sanctie. Hierdoor kan de sanctie zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de 
overtreding. Dit is immers een van de voorwaarden voor een goede straf. Voorbeelden zijn onder meer, het 
verwijderen van graffiti door graffitispuiters en dienst doen bij de dienst stadsverontreiniging door 
sluikstorters. Deze sancties kunnen voor minderjarigen jonger dan zestien als onderdeel van de 
bemiddelingsprocedure, die opgenomen is in de GAS-wet, worden beschouwd. De bemiddeling heeft immers 
tot doel de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de schade die hij heeft aangericht, te vergoeden of 
te herstellen.  
 
 
H. Vandalisme: een strenge aanpak. 
 
In het kader van de zero-tolerantie moeten de gemeenten streng optreden tegen vandalisme. Vandalisme draagt 
immers bij tot de verloedering van buurten en wijken en werkt daardoor de criminaliteit in de hand. Het 
tolereren van vandalisme is voor vele delinquenten het signaal dat de politie en/of de overheid de controle over 
een buurt uit handen geeft. Voor de burgers geeft vandalisme in het bijzonder aanleiding tot ergernissen en agitatie. 
Het Vlaams Belang pleitte onder meer in Mechelen net zoals dit het geval was in Antwerpen voor de oprichting 
van een schadefonds voor slachtoffers van rellen en grootschalig vandalisme. Het schadefonds kan worden 
ingeroepen bij incidentele gebeurtenissen maar ook bij regelmatig voorkomend ernstig vandalisme. Ondanks de 
getroffen veiligheidsmaatregelen kan het immers altijd gebeuren dat vóór, tijdens of na een al dan niet 
toegelaten openbare manifestatie (betoging, sportwedstrijd…) schade wordt toegebracht aan de goederen van 
onschuldige burgers. Vermits de overheid verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde is het 
niet meer dan normaal dat zij ook een stuk de materiële verantwoordelijkheid draagt. 
 
 



 20

I. Een winkelveiligheidsbeleid. 
 
Handelszaken zijn vaak het slachtoffer van criminaliteit. Uit een onderzoek van Unizo blijkt dat 4/10 
winkeliers te maken krijgen met dieven. Niet alleen hebben ze regelmatig te maken met winkeldiefstallen maar 
worden ze ook geconfronteerd met feiten zoals gewapende overvallen, gauwdiefstallen, huisdiefstallen, enz. De 
politie reageert meestal reactief en verhoogt het winkeltoezicht enkel op drukke feestdagen of koopjesperiodes. 
De winkelier heeft zelf weinig of geen mogelijkheden om op te treden tegen criminaliteit in zijn handelszaak. 
Uit bovengenoemd onderzoek van Unizo blijkt bovendien dat de helft van de winkeliers die te maken krijgt 
met dieven, geen aangifte doet. Het Vlaams Belang wil de middenstanders ondersteunen en de 
aangiftebereidheid verhogen door hen een georganiseerd stedelijk winkelveiligheidsbeleid aan te bieden. Om dit 
te realiseren stelt het Vlaams Belang onder meer het ‘Winkel Veilig Plan’ voor. Dit plan bevat heel wat 
initiatieven:  
 

• Het Vlaams Belang pleit ervoor dat technopreventief advies standaard moet worden gegeven voor de 
opening van een handelszaak. Op termijn moeten alle handelszaken hiervan voorzien worden. Nu 
gebeurt dit slechts op vraag en meestal na een crimineel feit.  

• Er moeten bijkomende subsidies worden toegezegd aan handelaars voor het nemen van extra 
maatregelen en het opvolgen van technopreventief advies. Dit kan onder meer door een extra 
éénmalige winkel veilig cheque. 

• Vormingsavonden of workshops voor handelaars en winkeliers moeten door de gemeentelijke overheid 
regelmatig worden ingericht.  

• De lokale middenstand is vragende partij voor meer informatienetwerken voor winkeliers (WIN’s). De 
gemeentelijke overheid moet deze dan ook promoten.  

• Winkeliers moeten toegang hebben tot een beveiligde website waarop allerhande informatie over de 
criminaliteitsfenomenen toegankelijk is. Handelaars krijgen hier ook de mogelijkheid om de door hen 
gemaakte foto’s of filmbeelden van de bewakingscamera’s van op heterdaad betrapte daders openbaar te 
maken.  

• In het politiereglement moet er een verbod op rooftassen worden opgenomen.  
• Eveneens moet het mogelijk worden om aan winkeldieven een winkelverbod op te leggen voor een 

maximum van één jaar in een straat of stadsdeel. Een winkeldief die het verbod overtreedt, loopt kans 
op een gevangenisstraf van 6 maanden.  

• Het Vlaams Belang wil ook in zoveel mogelijk steden het telepolitiesysteem introduceren. Dit houdt in 
dat handelaars of beoefenaars van een vrij beroep een onopvallend toestel bij zich hebben waarmee 
met een discrete druk op een knop de politie wordt gealarmeerd.  

 
Unizo blijkt deze voorstellen niet ongenegen te zijn. In het overzicht van de acht maatregelen die de vereniging 
recent voorstelde om winkeldieven het leven zuur te maken, wordt eveneens gepleit voor het opmaken van een 
zwarte lijst van onverbeterlijke dieven, die een winkelverbod opgelegd moeten krijgen, een beveiligde website 
en het vereenvoudigen van de aangifteprocedures. 
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J. Verkeersbeleid is meer dan snelheidsbeperkingen invoeren. 
 
Verkeersveiligheid en verkeersagressie is het domein bij uitstek van de lokale besluitvorming. Het Vlaams 
Belang pleit voor een doordacht verkeersplan om het verkeer in de stad te organiseren. Sommige straten 
moeten autovrij worden; parkeerplaatsen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en eventueel aan de rand van de 
stad komen met goede pendelverbindingen naar het centrum; het openbaar vervoer moet opgewaardeerd 
worden en betaalbaar blijven.  
 
Het debat over de verkeersveiligheid mag niet verzanden in het louter invoeren van steeds meer 
snelheidsbeperkingen. Op deze manier vermijdt men immers om fundamentele oplossingen te zoeken voor het 
probleem van de verkeersongevallen, dat uiteraard veel meer moeite vraagt en vooral veel meer geld kost. Wat 
is er immers gemakkelijker dan het invoeren van steeds strengere snelheidsbeperkingen om te tonen aan de 
bevolking dat men het ernstig meent met de verkeersveiligheid? Snelheidsbeperkingen moeten in de eerste 
plaats realistisch en verantwoord zijn en gesteund op objectieve gevaarssituaties. Slechts wanneer deze 
snelheidsbeperkingen gerechtvaardigd zijn zal de automobilist de redelijkheid en het nut ervan inzien en 
aanvaarden. Het Vlaams Belang meent dat men een beter resultaat bereikt door de vaststelling van de 
toegelaten snelheid volgens realistische objectieve criteria, gedifferentieerd naar tijdstip en 
weersomstandigheden, gecombineerd met een verhoging van de pakkans en een strenge aanpak van al wie die 
limiet overschrijdt.  
 
Het Vlaams Belang meent dat er op de eerste plaats werk moet worden gemaakt van de handhaving van de 
bestaande regels en van een veiliger weginrichting. De verkeersveiligheid moet onder meer worden aangepakt 
door het veiliger maken van de wegen en de kruispunten. De gekende ‘zwarte punten’ in de steden en 
gemeenten dienen onmiddellijk te worden weggewerkt. Ook het opsporen van drugs en alcohol in het verkeer 
dient tot de prioriteiten te behoren.  
 
Volgens het Vlaams Belang werkt het huidige beleid inciviek gedrag net in de hand, in plaats van door een 
‘voortdurende’ pakkans bij te dragen tot een mentaliteitsverandering. Wij zijn geen tegenstanders van extra 
controles op verkeersovertredingen, integendeel, maar deze moeten ook gekoppeld worden aan een 
daadwerkelijke inning van de uitgeschreven boetes. Verkeersovertredingen worden immers voor het overgrote 
deel geseponeerd wat straffeloosheid in de hand werkt en waarbij van effectiviteit geen sprake is.  
 
Aan slachtoffers van vluchtmisdrijven en hun familie, andere verkeersagressie en verkeersongevallen moet 
prioritaire aandacht worden gegeven in de vorm van een goed uitgebouwd hulpverleningsnetwerk 
gespecialiseerd in trauma-verwerking. Bovendien moet waar nodig dringende financiële steun voor slachtoffers 
worden voorzien. Het fenomeen van de zinloze verkeersagressie, uitgelokt door het drukke wegverkeer en 
onzinnige regelgeving, vereist bovendien onze volle aandacht.  
 
 
K. Een actief lokaal anti-drugsbeleid. 
 
Het Vlaams Belang is net zoals de bevolking gekant tegen legalisering, depenalisering of decriminalisering van 
drugs. Enkel een strenge grensoverschrijdende aanpak wat de aanbodzijde betreft, 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. Ook in Nederland wordt het 
gedoogbeleid herzien. Het soepele overheidsoptreden heeft enkel tot wanorde en een enorme overlast geleid. 
Een gevolg hiervan is dat er een toenemend aantal cannabisplantages worden opgeruimd in de provincie 
Limburg.  
 
Het spreekt vanzelf dat de drugproblematiek in een ruimer Europees en wereldwijd kader dient bekeken te 
worden. Dit geldt zowel voor de analyse als voor de remedie van het probleem. De drugproblematiek stopt niet 
aan de grens. Ondanks het feit dat de drugproblematiek voornamelijk geregeld wordt op internationaal, federaal, 
regionaal en provinciaal vlak, pleit het Vlaams Belang ook voor een effectieve aanpak ervan op gemeentelijk vlak 
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De stad heeft immers bevoegdheidsruimte voor wat de verdeling van (boven)stedelijke middelen betreft die in 
het kader van de aanpak van drugproblemen kunnen worden ingezet. Daarnaast dient de burgemeester zijn 
bevoegdheid om politionele acties te ondernemen in verband met de drugthematiek ook zonder 
terughoudendheid te benutten. De strijd tegen verdovende middelen moet bovenaan het prioriteitenlijstje staan 
van de veiligheidsplannen in de steden en de gemeenten. 
 
Niet in het minst omdat nooit eerder zoveel Vlaamse jongeren met illegale drugs experimenteerden. De helft 
van de 16- en 17-jarigen heeft wel eens hasj of andere illegale drugs gebruikt en één op vijf noemt zich zelfs een 
regelmatige gebruiker. Toch voert slechts een op de drie scholen een actief drugbeleid. Cannabis behoort niet 
tot de normale leefwereld van een gezonde, verantwoordelijke jongere en moet er zo veel mogelijk uit worden 
geweerd. Vastgesteld drugbezit  en -gebruik op school moeten kordaat worden bestreden. Hierbij zijn 
preventiecampagnes onmisbaar. Ook politiecontroles op school, indien blijkt dat het fenomeen zich niet 
beperkt tot één geval, moeten mogelijk worden.  
 
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 preventiecampagnes vanaf de lagere school wil het 
Vlaams Belang dringend meer efficiënte (verrassings)drugcontroles in het verkeer, in scholen en in discotheken 
en op fuiven. De druggebruiker en –verslaafde dient in de eerste plaats behandeld te worden, repressie komt 
hierbij op de laatste plaats. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van het uitbouwen van een 
gedeconcentreerd zorgcircuit van drughulpverlening in een gemeente. Spuitenruil, voorschrijven (van al dan 
niet gratis) van methadon, gebruikersruimtes en andere harm-reduction initiatieven die druggebruik 
aanmoedigen, horen niet in dit zorgcircuit thuis. Repressie komt echter op de eerste plaats wanneer het gaat 
over drughandelaars en –producenten én drugdealers die jongeren aanzetten tot druggebruik en kinderen als 
runners laten optreden.  
 
Niet in de eerste plaats dient de gebruiker dus de grote zondebok te zijn maar de voornaamste aandacht dient 
uit te gaan naar de aanbodzijde: namelijk de productie en handel van drugs. België is een echte draaischijf, op 
gemeentelijk vlak uit zich dit onder meer in het grote aantal drugspanden. De gemeentelijke overheid dient een 
gericht beleid te voeren om deze drugspanden aan banden te leggen.  
 
Drugs wegen niet alleen zwaar op het werk van politie en justitie maar ook op de leefgemeenschap in zijn 
geheel. Met drugs gaat immers een omvangrijke overlast gepaard, zoals annexatie van de openbare ruimte, 
wegwerpen van spuiten, vechtpartijen, ruzies, verloederde gebruikers, onaangepast gedrag en vervuiling van de 
buurt, die sterk bijdragen tot het onveiligheidsgevoel en die het welbevinden aantasten. Van een openlijke 
drugscene in openbare plaatsen gaat een intimiderende werking uit. Dergelijke vormen van overlast 
concentreren zich vooral in bepaalde buurten in de grote steden. Bepaalde steden hebben te kampen met de 
specifieke problematiek van de drugtoeristen. De gemeentelijke overheid heeft vooral op het vlak van 
drugoverlast een belangrijke taak. De dienst ‘Toezicht & Preventie’ kan hier worden ingeschakeld om 
overlastsituaties aan te pakken. Sluikstortbrigades dienen speciale aandacht te schenken aan rondslingerende 
spuiten. 

 
 
L. De lokale taak inzake georganiseerde criminaliteit en het islamterrorisme. 
 
De georganiseerde misdaad behoort tot het domein van de federale politie maar de lokale politie heeft hierin 
een belangrijke signaalfunctie. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat transnationale criminele processen een 
lokale inbedding hebben en daardoor ook lokale consequenties. Criminele groepen maken gebruik van diverse 
logistieke voorzieningen voor vervoer, opslag, communicatie, financiering en arbeid. Zij gebruiken daarvoor de 
bestaande legale infrastructuur. Crimineel vermogen wordt steeds meer in steden geïnvesteerd, wat ernstige 
gevolgen heeft voor de economische en sociale verhoudingen in buurten in een stad, zoals het exploiteren van 
cannabisplantages in panden. Daarnaast kan worden gewezen op het geweld dat georganiseerde criminaliteit in 
een stad met zich meebrengt.  
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Bovendien worden grote steden en vooral Brussel steeds meer een lokale uitvalsbasis en doorvoerhaven van 
georganiseerde criminaliteit en extremistische cellen. Onderzoeksjournaliste Fraihi, die zelf van Marokkaanse 
afkomst is en een undercoverreportage maakte in Molenbeek, vat de dreiging als volgt samen: ‘Ze zien ons land als 
een veilige thuishaven waar ze gerust worden gelaten en van waaruit ze met weinig risico's allerhande aanslagen en activiteiten in het 
buitenland kunnen plannen. Dat gaan ze niet in gevaar brengen. Er bestaat ook geen grote, goed georganiseerde NV Moslimterreur in 
ons land, wel een hele reeks extremistische cellen. Daardoor zijn ze moeilijk in kaart te brengen voor onze politiediensten.’  
 
Meer nog dan andere West-Europese steden is Brussel een aantrekkingspool voor terroristen omwille van het 
manifeste gedoogbeleid van de overheden tegenover het moslimfundamentalisme. Dat bleek nogmaals na de 
aanslagen in Madrid, toen er hier talrijke Marokkaanse Al-Qaeda–aanhangers werden aangehouden. Dergelijke 
organisaties hebben een veilige thuisbasis nodig o.a. om aan ledenverwerving te doen. In Brussel gebeurt dat in 
moskeeën, achterzaaltjes van cafés, vergaderzaaltjes in culturele centra, theehuizen, enz… Ook andere 
extremistische organisaties kunnen hier gedijen, rekruteren en manifestaties organiseren. Zij exporteren 
hiermee hun oorlog naar onze steden.  
 
‘Hoe komt het dat de Belgische politiek dit zo ver heeft laten komen’, is de open vraag die onderzoeksjournaliste Fraihi, begin 
dit jaar stelde na haar undercoverreportage in Molenbeek. Wat ze in Molenbeek aantrof, overtrof haar bangste 
verwachtingen. Volgens Fraihi is het niet vergelijkbaar en van een totaal andere dimensie dan in Gent of 
Borgerhout of Genk. ‘Molenbeek is een echte moslimstaat. Meer nog, de radicalisering gaat in versneld tempo door.’ Net als Van 
San veel kritiek oogstte met haar onderzoek over allochtonencriminaliteit in België, werd ook de 
undercoverreportage van Fraihi door de politiek correcte goegemeente als onwaarschijnlijk afgedaan. 
 
De aanpak van de georganiseerde misdaad is een bij uitstek federale overheids- en politiematerie. Niettemin 
kan door een gewapend gemeentelijk bestuur de georganiseerde misdaad schade toebrengen. Het Vlaams 
Belang onderzoekt in dit verband de mogelijkheid om de Van Traa aanpak toe te passen op gemeentelijk vlak. 
Binnen Nederland en zelfs binnen Europa geldt de Van Traa aanpak als de ‘best practice’ van een preventieve 
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het Van Traa project brengt op deellocaties en binnen 
criminogene branches in de stad de georganiseerde misdaad in kaart en pakt deze vervolgens met preventieve 
en repressieve middelen aan. Naast Amsterdam zijn er ook in Rotterdam, Den Haag en Venlo op kleinere 
schaal vergelijkbare projecten opgezet. Deze bestuurlijke aanpak is in belangrijke mate geïnspireerd door de 
aanpak van de maffia in de stad New York. De daar geïnitieerde bestuurlijke aanpak die zich niet zozeer richt 
op de kernactiviteiten van georganiseerde criminaliteit, maar op (cruciale) ondersteunende activiteiten, geldt als 
een succesverhaal. Het zwaartepunt van de informatieverzameling en de maatregelen ligt bij het openbaar 
bestuur maar samenwerking met allerlei andere diensten (bijzondere politiediensten, douanediensten, 
vreemdelingenzaken,…) staat centraal. Er moet enerzijds een vrij directe aanpak worden gevolgd waarbij 
ondernemers die in verband kunnen worden gebracht met criminele activiteiten bestuurlijk de voet dwars 
worden gezet. Zo moeten, wanneer na verzameling en analyse van gegevens betreffende een pand of persoon, 
een relatie met georganiseerde criminaliteit aannemelijk wordt geacht, maatregelen worden genomen, zoals het 
intrekken of weigeren van een vergunning, het sluiten van een horecagelegenheid of een illegaal casino of het 
aankopen van een pand. Anderzijds moet een indirecte aanpak worden gevolgd waarbij door het tegengaan van 
verloedering en het actualiseren van gemeentelijke administraties de voedingsbodem voor georganiseerde 
criminaliteit wordt weggenomen.  
 
 
 
 


