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1 INLEIDING

Zowel de Vlaamse kust als tal van recreatiedomeinen in Vlaanderen 
worden jaarlijks geconfronteerd met overlastfenomenen. In het bes-
te geval beperkt dat zich tot baldadigheden, kleinere vormen van 
diefstal en/of vandalisme. 

De laatste jaren ontaardt de overlast echter frequent in massale 
vechtpartijen waarbij al te vaak personen zwaar gekwetst of ge-
wond worden en waarbij telkens grote beschadigingen aan de in-
frastructuur worden aangebracht.

Zowel de Vlaamse kust als de recreatiedomeinen oefenen vaak ook 
een bijzondere aantrekkingskracht uit op “jongeren” uit het Brussel-
se. In politiek correcte termen heeft men het dan vaak over ‘Brussel-
se’ of ‘Franssprekende’ jongeren. 

Voor het Vlaams Belang moeten de dingen bij naam genoemd wor-
den. We stellen vast dat de betrokkenen in heel wat gevallen deel 
uitmaken van, overwegend allochtone, groepen hangjongeren. Zij 
verzamelen zich op deze plaatsen met als enige doel overlast te 
veroorzaken, de openbare orde te verstoren en crimineel gedrag 
te stellen. 

De aard van de overlast is divers. Dit gaat van het uitlokken van 
(massa)gevechten, het lastigvallen van (bad)gasten of burgers, het 
plegen van klein of groot vandalisme, het vertonen van patserge-
drag met luidruchtige muziek en opgefokte wagens tot openlijk 
druggebruik en –handel.

Traditionele politieke partijen en mainstreammedia (MSM) verwij-
zen vaak naar een “gebrek aan recreatiemogelijkheden” als ver-
schoningsgrond voor de gepleegde criminaliteit. Hoewel het uiter-
aard voor zich spreekt dat elke regio zelf dient te investeren in 
voldoende recreatiemogelijkheden voor jongeren, is het voor het 
Vlaams Belang onaanvaardbaar dat men het criminele gedrag van 
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deze jongeren minimaliseert.

In juni 2021 moest het strand van de Blaarmeersen in Gent volledig 
ontruimd worden na een massale vechtpartij.  Een recenter voor-
beeld, ook al in de Blaarmeersen, dat plaatsvond in juni 2022, was 
de bestorming van een voor het publiek gesloten glijbaan. Daarbij 
beklommen zo’n honderdtal, overwegend allochtone Brusselse jon-
geren, de glijbaan waardoor deze beschadigd raakte. Men deins-
de zelfs niet terug voor het plegen van dierenmishandeling. Een 
met de hand door de jongeren gevangen karper fungeerde er als 
speelbal en werd op de glijbaan gegooid. 

Voor het Vlaams Belang zijn dergelijke toestanden verwerpelijk en 
moet dit soort criminaliteit door de overheid dringend en kordaat 
een halt worden toegeroepen. 

Via een geïntegreerd en integraal overlastplan wil het Vlaams Be-
lang een concreet plan van aanpak voorstellen dat opnieuw de 
orde herstelt, de veiligheid van onze burgers garandeert. Want in 
het Vlaanderen dat wij wensen moeten onze mensen zich in alle 
rust en veiligheid kunnen ontspannen in de diverse recreatiegebie-
den die Vlaanderen rijk is.

Dat het Vlaams Belang pleit voor de handhaving van recht en orde 
door een harde aanpak van de criminaliteit, betekent niet dat wij 
pleiten voor blinde draconische repressie tegen iedereen die een 
voetje scheef zet. 

Vaak volstaat een kordate en consequente toepassing van de be-
staande wetgeving en bepaalde overlastvormen kunnen ook buiten-
gerechtelijk worden aangepakt via bijvoorbeeld het systeem van 
administratieve GAS-boetes. Toch mag het bestaan van dit systeem 
niet dienen om de zwaktes van een laks vervolgingsbeleid door 
justitie te compenseren.1

1  Uit: “Adieu aan de Laksheid”, Brochure over Veiligheid en Justitie, 2014. htt-
ps://www.vlaamsbelang.org/wp-content/uploads/2016/08/brochure_adieulaksheid.
pdf
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2 Situatieschets

In Vlaanderen zijn er diverse recreatiegebieden. Sommigen bevin-
den zich in een provinciaal domein en worden beheerd door de 
provinciale overheden. Andere zijn dan weer de verantwoordelijk-
heid van de stad of gemeente en  worden door private uitbaters 
beheerd.   

Gelet op de diversiteit aan recreatieplaatsen maken we enerzijds 
een onderscheid tussen recreatiedomeinen die beschouwd worden 
als publieke plaatsen en anderzijds de recreatiegebieden die deel 
uitmaken van de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld de stranden 
aan onze Vlaamse kust. 

Een geïntegreerde aanpak vereist in ieder geval dat de te nemen 
maatregelen complementair zijn en elkaar aanvullen. We willen 
uiteraard vermijden dat wie overlast veroorzaakt in recreatiedomei-
nen – waar toegangscontrole in principe mogelijk is – zich gaat 
verplaatsen naar de openbare ruimte zoals de kust of openbare 
parken waar controles een andere aanpak vergen en minder van-
zelfsprekend zijn. 

2.1 Te veel geloof in preventie, te weinig aandacht 
voor repressie

Op 23 juni 2021 verspreidde minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden een omzendbrief betreffende de aanpak van 
overlast in recreatiegebieden.2 Die omzendbrief was gericht aan 
de provinciegouverneurs, de burgemeesters en de beheerders van 
recreatiegebieden. In de brief worden zowel een reeks preventieve 
als repressieve maatregelen voor aanbevolen.

Minister Verlinden toont zich enigszins overdreven optimistisch over 
het effect ervan, wanneer ze schrijft dat uit de enquêtes en werk-
2 Ministeriële omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken. https://
www.besafe.be/sites/default/files/2021-06/omzendbrief_overlast_in_recreatiegebie-
den_en_recreatiezones.pdf
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groepen is gebleken dat “de omzendbrief en de daarin opgenomen 
aanbevelingen, suggesties en opties uitstekende hulpmiddelen zijn 
om overlast in recreatiegebieden en recreatiezones in te dijken”.  

Volgens de minister kan een daling van de overlastfenomenen vast-
gesteld worden “op plaatsen waar preventief wordt ingegrepen”. 
Tegelijk stelt ze vast dat amokmakers “op zoek gaan naar recreatie-
gebieden en recreatiezones met de minste preventieve veiligheids-
maatregelen of naar gebieden waar er weinig of geen controle is”. 

Dat de overlast jaarlijks blijft terugkeren illustreert echter dat de 
feiten al te rooskleurig worden voorgesteld. Tegelijk wijst de minis-
ter op het probleem dat overlast zich vaak verplaatst. Het is zoals 
water dat zich bij een dijkbreuk steeds een weg baant langs het 
zwakste punt. 

2.2 Pleidooi voor consequent en streng anti-
overlastbeleid

Het Vlaams Belang pleit resoluut voor een consequent en streng an-
ti-overlastbeleid ten aanzien van hardnekkige overlastplegers. He-
laas stellen we vast dat heel wat zogenaamd ‘progressieve’ open-
bare bestuurders zich blijven verzetten tegen een strengere aanpak. 

Gebeurt dit uit electorale overwegingen, of eerder uit pure naïvi-
teit? Dat doet er voor het Vlaams Belang niet toe. Het Vlaams Be-
lang pleit voor een strenge aanpak van overlast  waar dat nodig is. 

Dat de situatie soms uit de hand loopt werd pijnlijk duidelijk, aan 
de kust in Blankenberge tijdens de zomer van 2020.  Een vijftigtal 
jongeren keerden zich daar, in groep, tegen de politie en omsin-
gelden hen. 

De balans van de massale vechtpartij op 8 augustus 2020 was 
zwaar: parasols, strandstoelen en flessen sterke drank vlogen door 
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de lucht.3 Diverse politieambtenaren raakten bij de tussenkomsten 
gewond. Het Vlaams Belang eist respect voor de openbare orde en 
voor onze politiediensten. 

2.3 Stop de straffeloosheid!

Na de vechtpartij in Blankenberge, konden slechts twintig relschop-
pers geïdentificeerd worden. Het bleek te gaan om 20 ‘Brusselse 
jongeren’, tussen 17 en 21 jaar oud. ‘Gekend voor een waslijst 
aan strafbare feiten’, titelde De Standaard.4

In elk geval duurde het tot overigens meer dan twee jaar na de 
feiten vooraleer amper vijf jongeren zich voor de rechter dienden 
te verantwoorden voor de zware rellen op het strand van Blanken-
berge.

Op de koop toe komen de daders van dergelijke overlast er al te 
vaak van af met lichte werkstraffen.5 Op 12 augustus 2020 meldt 
de krant Het Nieuwsblad: “De jongen van 17 die afgelopen week-
end betrokken was bij de rellen op het strand in Blankenberge heeft 
van de Brusselse jeugdrechter een werkstraf gekregen. De minder-
jarige was tot nu niet bekend bij het gerecht.” 

Het Vlaams Belang wil sterk inzetten op het maximaal bestendigen 
en waar nodig het verscherpen van de repressieve maatregelen én 
pleit voor een hardere bestraffing van de overlast die plaats vindt in 
de zogenaamd ‘beheersbare’ domeinen. 

Drie meerderjarige verdachten van de rellen in Blankenberge zijn 
later aangehouden, op verdenking van opzettelijke slagen en ver-
wondingen en gewapende weerspannigheid.  Het ging om twee 

3 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220427_94236000
4 De Standaard, 10 augustus 2020: Wie zijn de relschoppers van Blanken-
berge? ‘Gekend voor waslijst aan strafbare feiten’ https://www.standaard.be/cnt/
dmf20200810_91808892
5 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/12/werkstraf-voor-17-jarige-jongen-
die-betrokken-was-bij-rellen-in/
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18-jarigen en een twintiger uit Brussel, die alle drie gelinkt konden 
worden aan een bende uit Laken.

De jongen van 17 die betrokken was bij de rellen op het strand in 
Blankenberge, en door de jeugdrechter was vrijgelaten, werd nau-
welijks enkele dagen later opnieuw opgepakt in Schaarbeek. 

Hij zou zich bij een politiecontrole weerspannig hebben gedragen 
en slagen hebben uitgedeeld aan politiemensen. Dat de straffeloos-
heid aanleiding geeft tot méér criminaliteit werd opnieuw pijnlijk 
geïllustreerd maar onze overheid en justitie leren blijkbaar niet uit 
de gemaakte fouten.6

Op 13 januari 2022, meer dan twee jaar na de feiten, versche-
nen enkele andere Brusselaars voor de rechtbank in Brugge.7 Twee 
agenten van de scheepvaartpolitie kregen op 8 augustus 2020 een 
vijftal jongeren in de gaten en ontdekten een zak wiet in hun rugzak. 
De jongeren omsingelden de agenten en lieten de rugzak verdwij-
nen. Een vrouwelijke agente werd door meerdere mensen belaagd 
en kreeg een schop in de rug. De 27-jarige dader uit Schaarbeek 
kreeg van de Brugse rechter een werkstraf van 80 uur werkstraf 
voor weerspannigheid. Zijn medebeklaagde kreeg als mededader 
vijf maanden gevangenisstraf met uitstel. De feiten speelden zich 
af enkele uren na de grote rellen op het strand van Blankenberge.

Begrijpelijkerwijze zorgen deze situaties niet alleen voor de nodige 
frustratie bij de brave gezinnen die in alle rust willen genieten van 
zon en zee, ook voor de politievakbonden is de maat intussen meer 
dan vol.

6 VRT NWS, 15 augustus 2020, 17-jarige relschopper Blankenberge op-
nieuw opgepakt voor geweld tegen politiemensen. https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2020/08/15/minderjarige-relschopper-blankenberge-opnieuw-opgepakt-voor-gewe/
7 BRUZZ, 13 januari 2022, Brusselaars die politie in Blankenberge in het nauw 
dreven veroordeeld. https://www.bruzz.be/justitie/brusselaars-die-politie-blankenber-
ge-het-nauw-dreven-veroordeeld-2022-01-13
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Het Vlaams Belang steunt dan ook eensgezind hun pleidooi voor 
een “harde aanpak tegen het uitschot van Brussel” gelanceerd door 
de politievakbonden VSOA en NSPV die er tegelijk voor pleiten de 
veiligheidsaanpak van festivals standaard toe te passen aan de kust 
én in bepaalde recreatiegebieden.8

2.4 Betrek àlle partners in de integrale 
veiligheidsketen

Waar ook in Vlaanderen de overlast zich voordoet. De aanpak 
moet in elk geval consequent en streng zijn. Anderzijds moet de 
overheid het risico van verplaatsing van het overlastfenomeen van 
recreatiegebieden naar het ruimere openbaar domein zoals de kust 
of naar openbare parken, waar toegangscontrole moeilijker is, zo 
veel mogelijk vermijden. 

Om die reden is het essentieel om ten allen tijde alle partners in de 
integrale veiligheidsketen te betrekken en alle veiligheidsmaatrege-
len zorgvuldig op elkaar af te stemmen. 

In die zin moeten specifieke preventiemaatregelen, zowel tech-
no-preventief als organisatorisch van aard tegelijk naast algemene 
preventiemaatregelen geïmplementeerd worden. Echter een be-
langrijk sluitstuk van dit beleid, en tevens de sleutel op de deur van 
de veiligheidscultuur, is en blijft de repressieve stok achter de deur, 
gevolgd door een snelle en effectieve bestraffing door justitie.  

De ultieme doelstelling van het Knock-Out-overlastplan (K-O- plan) 
is alle partners actief te betrekken en te activeren bij de overlastbe-
strijding. 

8 Het Belang van Limburg, 11 augustus 2020, Politievakbonden eisen harde 
aanpak tegen “uitschot van Brussel”: “Men moet het zonlicht niet ontkennen”. https://
www.hbvl.be/cnt/dmf20200811_93054556
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2.5 De ‘Knock-Out’ overlast-taskforce

Het Vlaams Belang stelt daarom voor dat de minister van Binnen-
landse Zaken en Veiligheid tijdens de zomermaanden (minimaal 
van eind juni tot en met eind augustus) een permanente “Knock-Out 
Task-force” opricht.  

Dit overlegorgaan brengt alle betrokken veiligheidsactoren samen. 
Daarbij worden onder andere burgemeesters van steden en ge-
meenten waar de overlast zich voordoet alsook de burgemeesters 
waarvan het merendeel van de relschoppers vandaan komen, verte-
genwoordigers van de lokale en federale politie, van de openbare 
vervoersmaatschappijen, van justitie en de gouverneurs betrokken.

De minister van Binnenlandse Zaken kan dit initiatief nemen in over-
leg en na afstemming met de minister van Justitie. Dit vereist geen 
enkele wetswijziging. Op provinciaal niveau kan dit, waar nodig 
gecoördineerd worden door de provinciegouverneur, naar analo-
gie van de crisiscoördinatie bij rampen. In de praktijk kan dit ook 
op regionaal of lokaal niveau gebeuren via de aanstelling van een 
“overlast- en veiligheidscoördinator”.  

Het Vlaams Belang erkent dat preventieve, ontradende en proac-
tieve maatregelen nuttig kunnen zijn. Maar zij vormen slechts één 
onderdeel van de geïntegreerde aanpak. Ook een kordate repres-
sieve aanpak van overlastplegers via een lik-op-stuk beleid is een 
vorm van preventief en zal potentiële overlastplegers ontmoedigen.

Daarom moeten alle betrokkenen, net zoals dat gebeurt bij de aan-
kondiging en organisatie van verkeersveiligheidsacties, vooraf en 
permanent in overleg blijven met elkaar. 

10



3 OVERLASTPLEGERS ‘KNOCK-OUT’ SLAAN DOOR 
HET TERREIN IN TE NEMEN

3.1 Waar ligt het probleem: identificatie van de 
‘hotspots’

De precieze locaties, de plaatsen en regio’s waar specifieke vormen 
van criminaliteit en overlast veroorzaakt worden, door druggebruik 
en –handel, geweldsdelicten en al dan niet nog extremere vormen 
van overlast, zijn bekend bij onze politie- en veiligheidsdiensten. 

Het zijn altijd dezelfde plaatsen waar dezelfde potentiële daders 
naartoe trekken en slachtoffers maken. Dat laat toe om als bestuur-
lijke overheid de nodige proactieve en preventieve maatregelen te 
voorzien op de momenten waarop men weet dat de overlast zich 
het meest voordoet. 

De acties dienen ook in het bijzonder te worden gericht tegen de 
dadergroepen waarvan het profiel en de modus operandi inmid-
dels voldoende bekend is.

De overlast hotspots bevinden zich in Vlaanderen zowel aan de 
Vlaamse kust, in populaire badplaatsen zoals Blankenberge, Knok-
ke of Oostende. In de recreatiedomeinen in Vlaanderen, denken 
we onder meer aan bijvoorbeeld de Nekker in Mechelen, de Ster 
in Sint-Niklaas en de Blaarmeersen in Gent. 

Voor al deze ‘hotspots’ wil het Vlaams Belang dan ook een aan-
pak op maat en het doel van de maatregelen van een integraal en 
geïntegreerd overlastplan moet zijn om dit terrein opnieuw in te 
nemen. Daarmee willen we overlastplegers voor eens en voor altijd 
‘knock-out’ slaan. 
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4 HOU ONZE VLAAMSE RECREATIEGEBIEDEN 
“VEILIG”

4.1 Pamperbeleid ? Neen dank u!

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen het door de traditi-
onele partijen gevoerde pamperbeleid. In recreatiegebieden met 
veel overlast eist het Vlaams Belang een grotere politieaanwezig-
heid en een kordate toepassing van de nultolerantie: ieder vast-
gesteld misdrijf moet aanleiding geven tot een kordate en onmid-
dellijke reactie van de politie, de bestuurlijke overheid en/of het 
gerecht. De politie moet de gekende overlastplegers dan ook een 
VIP-behandeling geven. 

De Very Irritating Police (V.I.P.) aanpak is een voorbeeld van nul-
tolerantie die meer inhoudt dan het organiseren van extra politie-
toezicht en het uitdelen van extra bekeuringen. Het Vlaams Belang 
stelt vast dat ondanks het jarenlange bestaan van de overlastproble-
matiek zelfs vandaag nog de politieke wil ontbreekt om de ‘kleine’ 
criminaliteit en overlast veroorzaakt door agressieve hangjongeren 
een halt toe te roepen. 
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De preventieve werkwijze met de introductie van zogenaamde 
‘sfeerbeheerders’ in de recreatiegebieden is een flauw afkooksel 
van het reeds jarenlang falend beleid waarbij de inzet van ‘straat-
hoekwerkers’ de grootstedelijke criminaliteit zou helpen tegengaan. 
De realiteit leert dat de sfeer in onze grootsteden en in de recreatie-
gebieden er helaas niet op verbeterd is.

4.2 Geef de politiediensten de mogelijkheid de orde te 
herstellen

Onze politiediensten moeten dan ook via de gecoördineerde en ge-
integreerde aanpak van de overlast de mogelijkheden krijgen om 
krachtdadig op te treden op het vlak van handhaven van de open-
bare orde. Het inzetten van mobiele eenheden of van politieruiters 
te paard, zoals in het verleden al gebeurde, bij het uiteendrijven 
van anti-regeringsbetogingen, moet ook mogelijk zijn om de politie 
toe te laten de openbare orde te herstellen in de recreatiegebieden. 

Echte zerotolerantie is enkel mogelijk als men alle actoren die actief 
zijn rond veiligheid samenbrengt en werk maakt van een gespierd 
en volgehouden overheidsbeleid. Zo willen we de recreatiegebie-
den in Vlaanderen opnieuw leefbaar en aantrekkelijk maken en 
komaf maken met iedere vorm van gedoogbeleid.

Het Vlaams Belang wil dan ook dat er consequent opgetreden wor-
den tegen elk fenomeen en elke onrechtmatige daad die de onvei-
ligheid in de recreatiegebieden verhogen. 

Zowel criminaliteit en overlast volgen namelijk een voorspelbaar 
patroon. Wanneer een recreatiegebied het mikpunt wordt van van-
dalisme en overlast en wanneer overlastgedrag niet onmiddellijk 
wordt bestraft, dan zet dit de deur open voor toename van de over-
last.
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Uit vrees voor de stijgende kans op slachtofferschap ontstaat een 
angstklimaat en blijven de gezinnen die op zoek zijn naar een bé-
tje welverdiende ontspanning weg. 

4.3 Krijtlijnen waarmee Vlaams Belang de 
overlastplegers ‘knock-out’ wil slaan

4.3.1 Jaarlijkse overlastcontroles tijdens zomermaanden aan de 
West-Vlaamse grensovergangen met Frankrijk én Nederland

Heel wat overlast aan de Vlaamse kust wordt veroorzaakt door 
criminelen die de grens overtrekken vanuit Noord-Frankrijk of Ne-
derland.

De komst van dit publiek met slechte bedoelingen moet zoveel mo-
gelijk ontraden worden. Dit gebeurt best aan de bron via enerzijds 
aangekondigde en anderzijds onaangekondigde grootscheepse 
controles aan de West-Vlaamse grensovergangen met Frankrijk. 

De Schengengrenscode laat dit in uitzonderlijke omstandigheden 
en voor een beperkte periode toe wanneer de binnenlandse veilig-
heid bedreigd wordt. 

Volgens de politie van Knokke9 veroorzaken jaarlijks ook heel wat 
Nederlandse jongeren overlast in de Vlaamse kustgemeente. Dat 
gebeurt vaak tijdens de zomervakantie en kan deels worden ver-
klaard omdat in België drinken vanaf zestien al is toegestaan, ter-
wijl dit in Nederland pas vanaf achttien is.10 Nederlandse jongeren 
kunnen er dus ongestoord ‘losgaan’. 

9 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/nederlandse-jongeren-mishandelin-
gen-knokke
10 Rijksoverheid NL. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-
en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar
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Ook deze specifieke vorm van overlast dient via preventieve contro-
les en waar nodige mits kordaat repressief politieoptreden te wor-
den bestreden, specifiek op die grenslocaties waar deze overlast 
zich voordoet.

• Het Vlaams Belang wil jaarlijks periodieke grenscontroles uit-
voeren tussen 1 juli en 31 augustus. Zowel voertuigen als inzit-
tenden moeten gecontroleerd worden onder meer op de geldig-
heid van de identiteits- en boorddocumenten. 

• Ook controles op alcohol-of drugs gebruik en-of bezit, controles 
op verboden wapens en andere verdachte materialen, zoals bij-
voorbeeld vuurwerk of inbrekersmateriaal, maken deel uit van 
deze K-O overlastcontroles. 

• Om de efficiëntie van deze acties te vergroten dienen hierover 
met de Franse en Nederlandse politiediensten protocolakkoor-
den te worden afgesloten. Er moet ook voorzien worden in een 
communicatiekanaal met de Franse en Nederlandse politiedien-
sten zodat informatie vlot kan uitgewisseld worden en de contro-
les gerichter kunnen gebeuren.

• Gerichte en periodieke controles door de politiediensten, tel-
kens met ondersteuning van drugshonden hebben een algemeen 
ontradend effect. Ze moeten dan ook in binnenlandse en buiten-
landse media en via de sociale media bekendgemaakt worden. 
Zodra de periodiciteit van deze acties voldoende bekend is zal 
het potentiële delinquenten afschrikken.

• Tegelijk dient ook, in nauwe samenwerking met het parket, te 
worden gegarandeerd dat overlastplegers afhankelijk van de 
aard van de gepleegde criminaliteit, hetzij via de snelrechtpro-
cedure of via GAS-sancties snel kunnen worden bestraft. 
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4.3.2 Openbare vervoersmaatschappijen responsabiliseren

Voorkomen is beter dan genezen. Vaak is het zo dat groepen jonge-
ren die voor overlast zorgen reeds voor het bereiken van de plaats 
waar ze overlast veroorzaken geïdentificeerd kunnen worden. 

Velen van hen verplaatsen zich via het openbaar vervoer. Daarom 
wil het Vlaams Belang dat alle openbare vervoersmaatschappijen, 
zoals de Lijn, de NMBS, maar ook de MIVB en de TEC hun verant-
woordelijkheid op dit vlak maximaal opnemen. 

Tijdens de zomermaanden dient de samenwerking tussen de over-
heden, met de beveiligingsdiensten van de vervoersmaatschappij-
en, de spoorwegpolitie, de federale politie en de lokale politie van 
de gekende hotspots te worden geïntensifieerd. 

In functie van de gekende piekperiodes of naar aanleiding van 
specifieke evenementen worden er intensieve en doorgedreven con-
troles aangekondigd en georganiseerd. Naar analogie met de aan-
kondiging van bijvoorbeeld de verkeerscontroles. 

• Het Vlaams Belang pleit voor een aanklampend optreden ten 
aanzien van personen die de openbare orde verstoren onder 
meer door het vertonen van asociaal of agressief gedrag. Con-
creet denken we bijvoorbeeld aan overdreven luidruchtig ge-
drag, het zetten van voeten op de zetels, het lastigvallen of 
intimideren van andere reizigers of door het weigeren een ver-
voersbewijs te tonen. 

• De lokale bestuurlijke overheden dienen, op basis van hun wet-
telijke bevoegdheden van bestuurlijke politie de handhaving van 
de openbare orde maximaal af te dwingen, ook in geval van 
overlast. Dit kan gaan van het laten uitvoeren van stelselmatige 
aangekondigde identiteitscontroles tot het nemen van andere 
maatregelen van bestuurlijke politie.
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• Wie zich misdraagt op het openbaar vervoer moet ook als 
bestuurlijke sanctie een tijdelijk of permanent plaatsverbod op 
trein, tram of bus kunnen worden opgelegd.  

• Bij vertrek moeten amokmakers de toegang tot  de trein, tram 
of bus kunnen worden ontzegd. Trein-, tram- en autobusbestuur-
ders moeten hierin maximaal ondersteund worden en in alle 
veiligheid hun werk kunnen uitvoeren. 

• Op risico-ritten moeten de openbare vervoersmaatschappijen 
voorzien in de aanwezigheid van conducteurs en veiligheids-
agenten (bv. Securail…), waar nodig kan ook de spoorwegpo-
litie hier een rol spelen. De veiligheids- en bewakingsagenten 
dienen zich ook in bepaalde gevallen te kunnen bewapenen 
met pepperspray.

• In elk geval dienen de bestuurlijke overheden te voorzien in vol-
doende politionele capaciteit die effectief toelaat over te gaan 
tot het handhaven van de openbare orde en waar nodig het 
uitvoeren van administratieve aanhoudingen. Inzet van mobiele 
eenheden van de federale politie, cavalerie, spoorwegpolitie, 
dienen hierbij ter ondersteuning van de lokale politie. Ook drug-
controles dienen te worden voorzien.
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• In recreatiegebieden die aangeduid zijn als ‘hotspots’ dient tij-
dens de zomermaanden en minimaal tijdens de openingsuren 
een mobiele politiepost te worden voorzien.

• Relschoppers op het openbaar vervoer, onderweg naar een 
recreatiegebied, dienen bij aankomst onmiddellijk met de 
eerstvolgende trein teruggestuurd worden. Er zal op toegezien 
worden dat dit gebeurt onder begeleiding van bewakings- of 
politiediensten.  

• Frequente controles bij vertrek moeten eveneens gericht en 
proactief nagaan of vertrekkende reizigers geen plaatsverbod 
hebben voor de bestemming waarnaar zij reizen (zie verder 
onderaan).

4.3.3 Nultolerantie voor overlast invoeren

Voor het veroorzaken van overlast in de kustgemeenten en op re-
creatiedomeinen moet een streng beleid van nultolerantie gevoerd 
worden. Het gedogen van dergelijke feiten leidt alleen tot een ge-
voel van straffeloosheid en tot meer problemen.  Een consequente 
handhaving en bestraffing heeft ook een ontradend effect.

De omzendbrief van minister Verlinden maakt melding van een 
overzicht van relevante partners (zoals gemeenschapswachten en 
straathoekwerkers) en voorziet ook in een duidelijk kader van maat-
regelen, waaronder bijvoorbeeld de introductie van een ‘parkregle-
ment’.

Een goede communicatie van de regels is uiteraard primordiaal. 
Maar voor het Vlaams Belang is het inmiddels duidelijk dat het sta-
dium waarbij de focus enkel ligt op preventie, intussen voorbij is. 
De impact hiervan op het geboefte is minimaal.

Ook de maatregelen zoals het fors verlagen van de maximale ca-
paciteit, of van het invoeren van een alcoholverbod, dienen met 
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het nodige voorbehoud te worden gehanteerd. Vaak zijn het brede 
algemene maatregelen waar vooral het publiek dat géén overlast 
bezorgt mede het slachtoffer van wordt. 

• De ordediensten moeten bij elk incident onmiddellijk optreden 
en, naargelang de ernst van feiten, moeten administratieve sanc-
ties volgen via GAS-boetes, dient er geverbaliseerd te worden in 
geval van ernstige feiten. 

• Ook dient men de mogelijkheden op het vlak van bestuurlij-
ke handhaving maximaal toe te passen. Waar nodig moet de 
politie dan ook over kunnen gaan tot het uitvoeren van admi-
nistratieve aanhoudingen. De nodige mankracht en politionele 
capaciteit daartoe moet dan ook worden voorzien.

• De burgemeesters moeten daarom, via een omzendbrief, dui-
delijke richtlijnen krijgen in het kader van hun verantwoorde-
lijkheid om de openbare orde te handhaven. Op basis van hun 
bevoegdheden van bestuurlijke politie, dienen zij consequent 
een plaatsverbod op te leggen voor iedere vorm van overlast 
zoals opgenomen in de omzendbrief. 

• Even belangrijk is de correcte registratie van deze plaatsverbo-
den in de ANG databank. Dit is essentieel voor de politiedien-
sten om bij een identiteitscontrole of screening in de toekomst en 
op een andere locatie te kunnen nagaan of er voor de betrokke-
ne(n) al dan niet een plaatsverbod geldt. 

• Een sluitend wettelijk kader dient te worden gecreëerd waarbij 
de uitgesproken plaatsverboden, naar analogie met het stadion-
verbod in het voetbal meteen geldig zijn voor àlle recreatiege-
bieden en eventlocaties. Op die manier vermijden we dat over-
lastplegers hun activiteiten verplaatsen naar andere locaties.
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4.3.4 Toegangswegen controleren

Bij het bestuurlijk handhaven van de openbare orde is een proactie-
ve en preventieve aanpak noodzakelijk. Net als bij voetbalwedstrij-
den zijn de hotspots en de piekmomenten vooraf voldoende bekend 
bij de veiligheidsdiensten en bij de betrokken actoren. 

Het is dan ook van belang dat de overheid de capaciteit van de 
politiediensten, niet enkel inzet voor de organisatie van verkeers-
controles, maar ook voor preventieve overlastcontroleacties.

• De lokale politiediensten moeten daarom tijdens de zomer-
periodes regelmatig de toegangswegen naar en rond recrea-
tiegebieden controleren. Dit kan onder meer met behulp van 
ANPR-camera’s, maar ook via de organisatie van gerichte 
identiteitscontroles waarbij auto’s aan de kant gezet worden en 
worden gecontroleerd op wapens en drugs en of betrokkenen 
eventueel geseind staan.

• Waar de lokale capaciteit onvoldoende is, dient de federale 
politie te voorzien in ondersteuning. 

• Deze identiteitscontroles11 op ingangswegen bieden ook de mo-
gelijkheid om vooraf te screenen of betrokkenen niet gekend 
zijn als amokmaker en of er eventueel een plaatsverbod geldt.12 

11 Conform art. 28, §1,3° en 4° Wet op het Politieambt kan wie deelneemt aan 
openbare bijeenkomsten of toegang heeft tot plaatsen waar de openbare orde wordt 
bedreigd, niet alleen aan een veiligheidsfouillering maar ook aan een identiteitscontrole 
onderworpen worden. Wanneer men incidenten vreest bij allerhande manifestaties of 
wanneer bepaalde bijzondere plaatsen worden bedreigd kan een controle van hun 
identiteit op dusdanige wijze worden georganiseerd en gepland worden dat ze met een 
zekere stelselmatigheid worden uitgevoerd. Deze controles verlopen onder verantwoor-
delijkheid van een officier van bestuurlijke politie. Aldus bevestigen ook E. De Raedt, 
P. Rosseel en B. Van Thienen in de 24ste editie van de Wet op het Politieambt, p. 209, 
Politeia (24 ste editie), 2021
12 De wettelijke grondslag voor de identiteitscontroles ligt in artikel 34, §1 van 
de Wet op het Politieambt. “Politieambtenaren […] kunnen de identiteit controleren van 
ieder persoon indien zij, op grond van zijn gedragingen, materiële aanwijzingen of 
omstandigheden van tijd of plaats redelijke gronden hebben om te denken dat hij wordt 
opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat 
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• Personen die een plaatsverbod kregen, of personen die tijdens 
controles op de invalswegen, niet in het bezit zijn van een identi-
teitsbewijs, en die onderweg zijn naar een recreatiegebied kun-
nen, naar analogie van de politionele bestuurlijke handhaving 
van de openbare orde bij manifestaties, worden aangehouden.

• Het is de rol van de burgemeester om hierin een coördinerende 
rol te spelen gezien zijn rol als hoofd van de lokale politie en 
zijn verantwoordelijkheid voor de openbare ordehandhaving. 
Indien de burgemeester hierin nalatig blijft dient in subsidiaire 
orde de gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken hier 
in op te treden conform artikel 11 van de Wet op het Politieambt, 
“wanneer het algemeen belang hun tussenkomst vereist”.13 

4.3.5 Nauwe samenwerking met burgers als bron van informatie

Binnen de gemeente en binnen de politiezones moet de signaalfunc-
tie van elke burger maar ook van alle betrokken actoren naar de 
politie toe onder de aandacht gebracht worden en gestimuleerd. 

Een vlotte en gestructureerde informatiedoorstroming is essentieel. 
Enerzijds kan zo een mogelijke escalatie tijdig voorkomen worden. 
Anderzijds kan de politie zo gerichtere controles uitvoeren binnen 
een wettelijk kader. Dit zowel wat betreft tijdstip als locatie. 

• Alle betrokken partners - waaronder horeca-uitbaters, redders, 
buurtbewoners, leden van BIN-netwerken14 – moeten via een 
communicatiecampagne bewust gemaakt worden van het be-
lang om nuttige informatie met betrekking tot mogelijke overlast-

hij de openbare orde zou kunnen verstoren of heeft verstoord.”
13 Eén en ander volgens Artikel 11 WPA (36) regelt de aangelegenheden waarbij 
de gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken in subsidiaire orde de bevoegdhe-
den van de burgemeester of van de gemeentelijke instellingen uitoefent wanneer deze, 
al dan niet vrijwillig, hun verantwoordelijkheden niet nakomen : wanneer de verstoring 
van de openbare orde zich uitstrekt over het grondgebied van verscheidene gemeenten 
of wanneer, ook al is de gebeurtenis of de situatie slechts in één enkele gemeente gelo-
kaliseerd, het algemeen belang hun tussenkomst vereist
14 Buurt Informatie Netwerk
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plegers, snel en rechtstreeks via een eerstelijnscontact te melden 
aan de politiediensten. 

4.3.6 Snelrecht in plaats van opstelletjes schrijven

Om duidelijk te maken dat overlast aan de kust en in recreatie-
gebieden niet meer getolereerd worden, moeten de daders ervan 
snel voor de rechtbank worden gebracht. Dat vereist de samenwer-
king met de betrokken parketten en het verdient aanbeveling dat de 
strenge aanpak van de strafrechtelijke afhandeling van dergelijke 
feiten ook in een omzendbrief van de minister van Justitie aan de 
parketten wordt bevestigd. 

Snel en kordaat bestraffen heeft altijd het meeste effect. Maanden 
na de feiten fopmaatregelen opleggen, zoals werkstraffen, of het 
schrijven van een opstel, hebben niet het minste effect en geven de 
daders een gevoel van straffeloosheid.
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• De lokale bestuurlijke overheid, met name de burgemeester, 
dient niet alleen te dreigen met een plaatsverbod, maar moet 
het ook consequent en maximaal opleggen. 

• Bij elke vaststelling van strafbare feiten dient men over te gaan 
tot identificatie, de opmaak van een Proces-Verbaal, en indien 
nodig ook tot de bestuurlijke of gerechtelijke aanhouding.

• In alle gerechtelijke arrondissementen waar zich hotspots bevin-
den, dient tijdens de zomermaanden door de parketten een of 
meerdere ‘overlast’-magistraten te worden aangeduid die speci-
fiek zullen verantwoordelijk zijn voor alle criminaliteitsfenomen 
gelieerd aan de overlast in recreatiegebieden. Dit met het oog 
op een snelle, adequate en eenvormige strafrechtelijke afhande-
ling door het Openbaar Ministerie. 

• Eveneens dient in het verlengde hiervan een specifieke snelrecht-
kamer bij de rechtbanken ingesteld te worden die via ‘overlast-the-
mazittingen’ een snelle afhandeling mogelijk maken; naargelang 
de aard van de feiten bij de politie- of correctionele rechtbank.  
 
Deze werkwijze werd in het verleden reeds meermaals door 
politierechtbanken gehanteerd, onder andere bij de ‘Lock-
down-themazittingen’.15 Ook de politieacties tegen ‘gsm’en ach-
ter het stuur’ resulteerden in een aanpak waarbij rechtstreeks 
werd gedagvaard.16

• De plegers van overlast of met overlast gerelateerde criminaliteit 
dienen door alle parketten rechtstreeks gedagvaard te worden. 
Minnelijke schikkingen dienen te worden vermeden. 

15 Persinfo.Org, 12 augustus 2020, Politierechtbanken organiseren themazit-
tingen rond inbreuken op coronamaatregelen. https://www.persinfo.org/nl/nieuws/
artikel/politierechtbanken-organiseren-themazittingen-rond-inbreuken-op-coronamaatrege-
len/44704
16 De Standaard, 26 februari 2022, Betrapt op gsm’en achter het stuur? Meteen 
gedagvaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20210226_94141656
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• Bij elke vorm van weerspannigheid of geweld tegen politiedien-
sten of veiligheidspersoneel dient rechtstreeks te worden gedag-
vaard.

4.3.7 Federale Politie als ondersteuning

Niet alle lokale politiekorpsen zijn voldoende uitgerust om tijdens 
de zomermaanden de toeloop aan onruststokers te kunnen bolwer-
ken. Daarom moet er gedurende de zomermaanden en tijdens de 
piekperiode permanent versterking beschikbaar zijn van de fede-
rale politie. 

• Naast het ter beschikking houden van voldoende mensen en 
middelen moet door de federale politie tijdig geanticipeerd wor-
den. Dit door, op basis van de geïdentificeerde hotspots, tijdens 
de zomermaanden naar de meest gevoelige gemeenten proac-
tief personeel te detacheren. Ook samenwerking tussen diverse 
lokale politiezones dient aangemoedigd te worden.17

• Wat betreft de federale politie dienen alle facetten van de onder-
steuning voor de openbare ordehandhaving inzetbaar te zijn, 
inclusief ruiters te paard, drughonden en mobiele eenheden.

4.3.8 Permanent Overleg

De kustburgemeesters houden sinds de vorige incidenten regelma-
tig overleg. Desalniettemin pleit het Vlaams Belang voor een meer 
systematische vorm van dit overleg met alle partners en overheden.

Dit overleg vindt plaats tussen de burgemeesters van de gemeen-
ten die als ‘hofleverancier’ dienen voor bepaalde amokmakers, de 
burgemeesters van de kustgemeenten en de steden en gemeenten 
met recreatiegebieden op hun grondgebied, de federale- en lokale 

17 Een minder bekend voorbeeld is hier de samenwerking tussen de Lokale Politie-
zone Westkust met de Lokale Politie van Antwerpen. Daar worden in de zomermaanden 
Antwerpse politieagenten gedetacheerd naar Zone Westkust, op het moment dat daar 
de politiecapaciteit in het hoogseizoen te laag is. (nvdr)
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politie, de betrokken parketten en de vertegenwoordigers van de 
openbare vervoersmaatschappijen, de uitbaters en desgevallend 
de private bewakingsondernemingen. 

Overleg en communicatie is essentieel en cruciaal in een geïnte-
greerde en integrale aanpak. Het risico van verplaatsing van het 
fenomeen is een reëel gevaar. De beslissingen genomen door bij-
voorbeeld één kustburgemeester kunnen grote gevolgen hebben 
voor de naburige kustgemeenten. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat problemen zich gewoon ver-
plaatsen tussen gemeentes of dat ze zich verplaatsen van de kust 
naar het binnenland of omgekeerd. 

• Om ongewenste neveneffecten te vermijden en alle gemeenten 
de tijd te geven zich voor te bereiden en te anticiperen is een 
voorafgaand gesystematiseerd overleg noodzakelijk. Zowel de 
federale als de Vlaamse ministers van Binnenlandse Zaken die-
nen hierin, elk op het vlak van hun bevoegdheden, hun rol te 
spelen.

De omzendbrief van minister Verlinden die, hoewel te vrijblijvend is 
en te veel dode letter blijft, vergeet echter één belangrijke partner 
om een geïntegreerde aanpak mogelijk te maken. 

De nadruk ligt immers vrijwel uitsluitend de verantwoordelijkheid 
van de provinciegouverneur en de burgemeesters van de hotspots 
waar de feiten van overlast zich voordoen. Dat is uiteraard terecht.   

• Maar in een geïntegreerde veiligheidsaanpak, eist het Vlaams 
Belang dat ook die (Brusselse) gemeenten geresponsabiliseerd 
worden van waaruit de amokmakers meestal afkomstig zijn. 

• Op basis van een identificatie van de amokmakers dient een 
daderprofiel en modus operandi te worden opgesteld zodat de 
gemeentes van waaruit de amokmakers vertrekken betrokken 
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kunnen worden bij het beleid. 

• Door gerichte controles op drugs of wapens bij vertrek kunnen 
zij al zorgen voor een eerste filter. Daarnaast moeten zij geres-
ponsabiliseerd worden en bijdragen bij de kosten veroorzaakt 
door de amokmakers indien zij hieraan verzaken.

• Het Vlaams Belang pleit daarom voor een structureel overleg 
zowel voor, tijdens als na de acties.

Voor: om de verschillende maatregelen op elkaar af te stemmen 
en te voorkomen dat problemen zich verplaatsen van gemeente 
naar gemeente. 

Tijdens: om de coördinatie en de inzet van materiaal en midde-
len bij incidenten te vergemakkelijken. 

En tot slot na: ter evaluatie van de acties en incidenten.

In de huidige omzendbrief is het voorgestelde overleg en de samen-
werking tussen de diverse partners te vrijblijvend. Minstens gedu-
rende het zomerseizoen dient dit verplicht te worden en te worden 
gecoördineerd vanuit Binnenlandse Zaken, teneinde de effectiviteit, 
efficiëntie en de eenheid van commando te kunnen verzekeren.
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