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Inleiding 

Er zijn 5 grote, internationale motorclubs aanwezig op het Belgische grondgebied: de Hells Angels, Outlaws, 

Bandidos, Blue Angels en Satudarah1. Deze motorbendes vormen een bedreiging voor de openbare orde. Bovendien 

houden de leden zich bezig met allerhande criminele activiteiten, zoals drughandel en –productie, afpersing, 

zwendel in moto’s, seksuele uitbuiting, … Hoewel deze motorbendes vaak opereren als een criminele organisatie, 

blijkt dit juridisch niet altijd gemakkelijk aantoonbaar.  

Het is een taak van de overheid om de verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten te 

voorkomen, en zoniet, de impact ervan te beperken, de veiligheid en de rust te herstellen en de daders te bestraffen. 

Niettegenstaande het feit dat de strafrechtelijke beteugeling het sluitstuk vormt van het overheidsoptreden, 

worden de mogelijkheden waarover de overheid beschikt om overtredingen te voorkomen of te beteugelen buiten 

de klassieke strafrechtspleging onvoldoende benut. 

In het raam van het bestaan en de werking van een motorclub, kan de overheid op diverse aspecten toezien of 

ingrijpen. Zo zijn er enkele bestuurlijke mogelijkheden voorhanden om chapters te weren uit de gemeente. Er 

kunnen (preventief) voorwaarden worden opgelegd aan de club-vzw’s en clublokalen kunnen (reactief) worden 

gecontroleerd op de naleving van de geldende regelgeving. De leden en de bedrijven in relatie tot de leden kunnen 

worden doorgelicht en de motorfietsen kunnen onder de loep worden genomen. Er kunnen eveneens bestuurlijke 

maatregelen worden getroffen naar aanleiding van evenementen.  

De lokale overheden, en de burgemeesters in het bijzonder, spelen een belangrijke rol bij de bestuurlijke aanpak van 

criminele motorbendes. De gemeente staat in voor het handhaven van de openbare orde (openbare rust, openbare 

veiligheid en openbare gezondheid) op haar grondgebied en is bevoegd om de nodige maatregelen te treffen voor het 

tegengaan van alle vormen van openbare overlast. Via het uitvaardigen van politieverordeningen kan de 

gemeenteraad preventief – dus vóór een effectieve verstoring van de openbare orde – optreden.  

In wat volgt, wordt een (niet-exhaustief) overzicht gegeven van bestuurlijke maatregelen die kunnen worden 

genomen ten aanzien van criminele motorbendes. Er moet evenwel benadrukt worden dat de bestuurlijke aanpak 

geen alternatief is voor de strafrechtelijke aanpak van criminele motorbendes. Het moet eerder worden beschouwd 

als een vorm van complementair optreden: door samen te werken met bestuurlijke partners kan georganiseerde 

criminaliteit doeltreffender – want op meerdere fronten – worden aangepakt. Uiteraard blijft het strafrecht een 

onmisbare schakel. Het opsporen van de georganiseerde criminaliteit, de vervolging van daders, alsook het 

ontnemen van het ‘criminele’ vermogen, zijn en zullen altijd van onmiskenbaar belang blijven.

                                                                    
1 Voor een overzicht van de criminele motorbendes in België en een algemeen beeld van het fenomeen, verwijzen we u naar 

het Activiteitenverslag Highsider 2013 (beperkte verspreiding). 
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Algemeen overzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

 

CRIMINELE 

MOTORBENDES 

       Leden 

Club- 
huis 

� Opleggen van voorwaarden of 

verbieden evenement 

� Controle op organisatie security 

� Controle op exploitatie kraampjes 

� Systematische controle op deelname 

aan een evenement 

� Controle op logement/verblijf 

Evenementen 
- Verstoring openbare orde 

- Opportuniteit criminele activiteit(en) 
- Intimidatie 

- Risico op conflict met rivaliserende clubs 
 

 

� Opleggen van een 

uitbatingsvergunning voor club-vzw’s 

� (Multidisciplinaire) doorlichting 

clubhuis 

� Samenscholingsverbod als gevolg van 

overlast 

� Controleren financiële 

situatie/inkomsten 

� Nazicht wapenvergunningen 

� Controle op beveiligingsactiviteiten 

� Sensibiliseren neutrale motorclubs 

 

 M O    T  O ‘s   

� Controle op inbreuken op de wegcode 

� Controleren van de documenten 

(verzekering, inschrijving, rijbewijs …)  

Bedrijven  
Handelszaken 

- Beroepsactiviteit 
- Ontmoetingsplaats 

- Afschermen/faciliteren 
- Witwassen 

� Gemeentelijk vergunningenbeleid 

uitwerken 

� (Multidisciplinaire) controles 

� Administratieve sluiting 
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EVENEMENTEN 

Criminele motorbendes organiseren en bezoeken regelmatig evenementen. Het gaat hier ondermeer om wekelijkse 

clubvergaderingen, zomerse barbecues, motortreffens, internationale meetings of georganiseerde runs. Dergelijke 

evenementen brengen over het algemeen verschillende vormen van overlast met zich mee (geluidsoverlast, 

verkeershinder …).  Er bestaat eveneens een risico op provocatie of een confrontatie tussen rivaliserende 

motorbendes. 

 

Verbieden van of voorwaarden opleggen aan evenementen 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven (of herstellen) van de openbare orde op hun grondgebied. 

Wanneer de openbare orde (mogelijk) wordt verstoord door een evenement, kan de gemeente maatregelen treffen 

via het uitvaardigen van politieverordeningen of politiebesluiten. Via politieverordeningen (ook politie- of 

gemeentereglement genoemd) opgesteld door de gemeenteraad, kan een gemeente bepaalde algemene 

gedragsregels opleggen. Zo kunnen sommige gedragingen verplicht of verboden worden, met de bedoeling 

inbreuken op de openbare orde te voorkomen. Een politiebesluit wordt door de burgemeester genomen om een 

openbare ordeverstoring, geconcretiseerd in de tijd en ruimte, te voorkomen of te doen ophouden.  

Openbare bijeenkomsten in openlucht kunnen via het gemeentereglement onderworpen worden aan een 

voorafgaande toelating van de burgemeester. Deze toelating kan gekoppeld worden aan bepaalde voorwaarden of 

beperkingen (om een verstoring van de openbare orde te vermijden). Wanneer er in het gemeentereglement geen 

toelating wordt gekoppeld aan bijeenkomsten in openlucht, zijn de bevoegdheden van algemene bestuurlijke 

politie nog altijd van toepassing. 

 

Met betrekking tot de motorclubs, kunnen enkele concrete mogelijkheden worden opgesomd: 

� De burgemeester kan een politiebesluit uitvaardigen om een motormanifestatie op een bepaalde datum 

op het grondgebied te verbieden, om de veiligheid van de bevolking te verzekeren.  

� Via een politieverordening kan in het gemeentereglement een algemeen verbod worden opgenomen voor 

alle motorevenementen. Een dergelijk verbod is enkel mogelijk wanneer er sprake is van een ernstige 

bedreiging van de openbare orde. Het verbod moet bovendien goed gemotiveerd worden (bv. kans op 

ernstige verstoring van de openbare orde omwille van lawaaihinder, verkeershinder door motorrijders, 

parkeerproblemen, risico op gewelddadige confrontaties …).  

� Men kan eveneens bepaalde (restrictieve) voorwaarden opleggen aan de motorevenementen om een 

verstoring van de openbare orde te vermijden. Zo kan een verbod tot het dragen van colors tijdens een 

bepaald evenement worden opgenomen in een politiebesluit. Op deze manier worden de grote 

internationale motorbendes geweerd en kunnen de evenementen, georganiseerd door neutrale 

motorclubs, toch doorgaan. 

 

! Het is belangrijk om erop toe te zien dat een politieverordening geen discriminerende elementen inhoudt. 

Daarom is aan te raden om alle motorclubs (ook de supportclubs) in de verordening te vermelden i.p.v. één enkele 

club bij naam te noemen.  

 

Uiteraard moet de naleving van het politiereglement worden gecontroleerd. Hiervoor moet men over voldoende 

middelen beschikken (eventueel steun van de federale politie op dagen dat er een evenement gepland staat). 

Een uniforme aanpak door verschillende naburige gemeenten is aan te raden om een verplaatsingseffect tegen te 

gaan. Deze aanpak zou gecoördineerd kunnen worden op het provinciale niveau.  
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Controle op de organisatie van de beveiliging tijdens evenementen  

De sector van de private beveiliging is altijd al een delicate sector geweest, kwetsbaar voor infiltratie door het 

criminele milieu. Zo wordt de portierswereld geconfronteerd met illegale portiersmakelaars (ook ‘zetbazen’ genoemd) 

en illegale bewakingsagenten2. In het verleden vonden er ook al verschillende incidenten plaats aan dancings waarbij 

‘clans’ met elkaar in aanvaring kwamen en vochten voor de controle over de deuren. De controle over de deuren – en 

bijgevolg de toegang  – is voor het criminele milieu van belang omdat het uitgaansleven een lucratieve afzetmarkt 

vormt voor illegale handel van drugs, wapens, anabolica, … Via de controle over de portiers kunnen de lokale 

markten veroverd of behouden worden en  concurrerende dealers geweerd. Verschillende leden van motorbendes 

blijken actief te zijn in de sector van de beveiliging en het portierswerk in de horeca, of waren dit in het verleden.  

Op evenementen, georganiseerd door een motorclub, wordt de security meestal verzorgd door clubleden. Het valt 

eveneens voor dat organisatoren van (neutrale) evenementen onder druk worden gezet om de security over te 

laten aan de motorbende. De leden die de bewaking uitvoeren, blijken vaak niet over de verplichte 

identificatiekaart voor privé-bewakingsagenten te beschikken. De ID-kaart wordt afgeleverd door de FOD BiZa – 

Directie Private Veiligheid na een onderzoek of betrokkene aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet (geen 

veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, niet het voorwerp uitmaken van een lopend onderzoek naar 

ernstige daden …) en beantwoordt aan het beroepsprofiel (respect voor de grondrechten, integriteit, zelfbeheersing 

bezitten, geen verdachte relaties onderhouden met het criminele milieu).  

Wanneer de politie een overtreding vaststelt op de wet van de privé-bewaking (bv: uitoefenen van taken van privé-

bewaking zonder ID-kaart) wordt een PV opgesteld voor de bevoegde ambtenaar van de Directie Private Veiligheid 

van de FOD BiZa. Als de overtreding ook een misdrijf kan uitmaken, wordt er eveneens een PV verstuurd naar de 

Procureur des konings. Er kunnen administratieve sancties (intrekking/schorsing van de ID-kaart of de vergunning 

of een administratieve geldboete) opgelegd worden en/of strafrechtelijke sancties worden genomen door de 

bevoegde autoriteiten.  

 
 

Controle op de reglementaire exploitatie van de kraampjes 

Op verschillende evenementen (meestal grote, meerdaagse evenementen) worden er eet- en drinkstandjes voorzien 

en allerhande kraampjes opgezet (merchandising, tatoeages …). Hier kan door de bevoegde instanties gecontroleerd 

worden of de houders van de standjes over de nodige vergunningen beschikken en of de richtlijnen i.v.m. hygiëne 

worden nageleefd. 

Voor het uitoefenen van een ambulante activiteit moet men beschikken over een voorafgaande machtiging (ook 

wel leurderskaart genoemd), afgeleverd door een ondernemingsloket. Zowel de lokale en federale politie, 

ambtenaren van de FOD Economie, alsook personen belast met de organisatie van de openbare markten en de 

uitoefening van ambulante activiteiten die door de burgemeester zijn aangesteld, kunnen de identiteit en de 

leurderskaart van betrokkene controleren. Wanneer betrokkene niet over de vereiste machtiging beschikt, kan er 

bewarend beslag gelegd worden op alle grondstoffen, werktuigen en voertuigen die gediend hebben om de 

overtreding te begaan. Dit beslag moet binnen de 15 dagen worden bevestigd door het openbaar ministerie. 

Wanneer de ambulante activiteit verband houdt met de verkoop van voedingsmiddelen, is bovendien een 

erkenning/registratie bij het FAVV vereist.  

                                                                    
2 Illegale portiersmakelaars verzorgen het geheel van beveiligingsactiviteiten, zonder hiervoor wettelijk gemachtigd te zijn. 

Hierbij plaatsen ze het strikte minimum van legale bewakingsagenten aan de deur, voor het geval er een controle zou 

plaatsvinden, daarnaast levert de portiersmakelaar eigen mensen, die niet erkend zijn door de overheid of zogenaamde valse 

of illegale portiers. Hun inkomsten zijn niet alleen afkomstig van commissies op de (illegale) opbrengsten van de portiers, maar 

ook van afpersing van uitbaters, verkoop van drugs en wapens aan portiers, afpersing van klanten van de 

uitgaansgelegenheden via fooien en commissies van drugdealers. 
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Deze controles kunnen in multidisciplinair verband worden uitgevoerd. Onderstaande instanties kunnen bij 

dergelijke controles worden betrokken: 

�  FOD Economie (regionale afdelingen Algemene Directie Controle en Bemiddeling): belast met het toezicht op 

de naleving van de economische wetgeving (machtiging ambulante handel, naleving van openingsuren, verplichte 

rustdag, inschrijving in de KBO, cashbetalingen, sluikwerk …). De ambtenaren van de ADCB beschikken over ruime 

onderzoeksbevoegdheden (verhoren getuigen, opstellen PV”s, uitvoeren huiszoekingen, beslag leggen op goederen en 

documenten, minnelijke schikking …) en kunnen administratieve maatregelen treffen. 

� FOD Volksgezondheid – cel tatoeages en piercings: voert controles uit op de hygiëne bij tatoeage- en 

piercingshops, op beurzen en festivals. De controleurs mogen hiertoe alle inrichtingen, vervoermiddelen, lokalen enz. 

betreden, waarvan vermoed wordt dat er dergelijke activiteiten plaatsvinden. Ze mogen personen ondervragen, 

producten in beslag nemen, … Wanneer er overtredingen worden vastgesteld, wordt een waarschuwing gegeven (en 

een termijn om zich in regel te stellen) of een administratieve boete opgelegd. Indien er sprake is van een gevaar voor 

de volksgezondheid, mogen zij alle noodmaatregelen treffen die nodig zijn (bv. sluiten van de stand). 

� Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV): voert ondermeer controles uit op het vlak van 

infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horecasector en de detailhandel. Vastgestelde overtredingen kunnen 

aanleiding geven tot een administratieve boete. Wanneer alle andere maatregelen (waarschuwing, PV, …) zonder 

resultaat blijven, start het FAVV een procedure tot weigering, intrekking of schorsing van de verplichte erkenning of de 

toelating. Als er een gevaar blijkt voor de volksgezondheid, kan de zaak (kraam/stand) tijdelijk gesloten worden.  

 
 

Organiseren van systematische controles op deelname aan evenementen 

Tijdens evenementen kan er door de politie een fire-wall worden opgezet. Een fire-wall komt neer op een 

doorgedreven controleactie, waarbij alle toegangswegen naar het evenement worden afgezet en een maximaal 

aantal personen aan een grondige controle wordt onderworpen (controle en identificatie van de deelnemers, 

fouilleren van personen en voertuigen …). De controle is ondermeer gericht op het zoeken naar drugs, wapens en 

andere voorwerpen die een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde. Ook de naleving van de wegcode 

wordt gecontroleerd (bv. dragen van een helm …).  

Dergelijke acties hebben een ontradend effect en leveren bovendien een schat aan informatie op. Er dient rekening 

gehouden te worden met het feit dat deze acties veel capaciteit vergen en grondig dienen te worden voorbereid. 

 
 

Controle van het verblijf van deelnemers aan het evenement 

Lidmaatschap van een motorclub impliceert de verplichte deelname aan sommige internationale evenementen. 

Wanneer een grote motorclub een internationaal evenement organiseert, zijn de leden van de buitenlandse 

delegaties genoodzaakt om gedurende enkele dagen onderdak te vinden. Over het algemeen bieden de clublokalen 

overnachtingsmogelijkheid voor enkele personen, maar bij een grote toestroom logeren de clubleden doorgaans 

in hotels of op campings. 

Gegevens van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie (hotel, camping, …) moeten 

geregistreerd worden (op papier of in elektronische vorm), via de zogenaamde hotelfiches. 

De lokale politie is bevoegd voor de controle van deze verplichte registratie en kan de hotelfiches opvragen. Deze 

fiches kunnen interessante informatie opleveren over de (buitenlandse) deelnemers aan de evenementen. 
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CLUBHUIS 

Elk chapter (afdeling van een motorbende) beschikt over een clubhuis. Hiertoe gebruikt de club een bestaand café, 

of men richt een woning in als clubhuis. De meeste motorclubs hebben de rechtspersoonlijkheid (vzw) en eventuele 

aanvragen voor een bouwvergunning worden ingediend onder de naam van de vzw. Meestal bestaat een clubhuis 

uit verschillende ruimtes: een bar, een vergaderzaal, een slaapruimte en vaak ook een ruimte die voorbehouden is 

voor de full members. In het clubhuis worden de wekelijkse vergaderingen en allerhande activiteiten georganiseerd 

(barbecue, chapter run …). Het doet eveneens dienst als ‘hotel’ voor buitenlandse bezoekers. Het clubhuis wordt 

doorgaans afgeschermd door middel van bewakingscamera’s, gepantserde deuren, etc. 

 

1. Gemeentelijke uitbatingsvergunning voor club-vzw’s  

Gemeenten hebben een grote vrijheid met betrekking tot wat ze al dan niet in hun politiereglement opnemen. Een 

gemeente kan beslissen om bepaalde vergunningen in het gemeentelijk politiereglement op te nemen, zolang deze 

kaderen binnen de gemeentelijke bevoegdheden en niet strijdig zijn met andere (hogere) wetgeving. Op die manier 

kan een gemeente bepaalde sectoren vergunningsplichtig maken, indien daar voldoende aanleiding voor is. Dit wil 

zeggen dat er sprake moet zijn van problemen met de openbare orde die verband houden met die sector.  

 

 Verschillende gemeenten leggen in het gemeentelijk reglement een uitbatings- of exploitatievergunning op 

voor club-vzw’s. Het uitreiken van deze vergunning wordt gekoppeld aan bepaalde voorwaarden, zodat de 

gemeente vooraf een (beperkte) screening kan uitvoeren. Wanneer er niet (meer) is voldaan aan de 

vooropgestelde voorwaarden, kan de vergunning geweigerd of ingetrokken worden. 

� Over het algemeen wordt de uitbatingsvergunning afgeleverd door het College van burgemeester en 

schepenen na een voorafgaand administratief onderzoek. Dit voorafgaand onderzoek verschilt van 

gemeente tot gemeente en bestaat in de regel uit één of meer van de volgende onderdelen:  

• een brandveiligheidsonderzoek: voldoet de vestiging aan de minimumnormen inzake brandpreventie? 

• een stedenbouwkundig onderzoek: beschikt de vestigingseenheid over de nodige stedenbouwkundige 

vergunningen en is ze conform de geldende stedenbouwkundige voorschriften? Is de bestemming van het 

pand in overeenkomst met het ruimtelijke structuurplan? 

• een onderzoek naar de naleving van de milieuwetgeving: beschikt de vestigingseenheid over de nodige 

milieuvergunningen? 

• een financieel onderzoek: heeft betrokkene nog schulden openstaan bij de gemeente? [+ een onderzoek 

naar de herkomst van het geld waarmee investeringen worden gedaan in de club en/of waarmee de aankoop 

gefinancierd wordt]. 

• een moraliteitsonderzoek: onderzoek verricht door de lokale politie naar eerdere veroordelingen m.b.t. 

drugs, prostitutie, mensenhandel, racisme, fraude … (voorleggen bewijs van goed gedrag en zeden of een 

uittreksel uit het strafregister). 
 

� Bijkomende voorwaarden, specifiek voor vzw’s: 

• een onderzoek naar de hygiëne van de instelling: voldoet de instelling aan de voornaamste hygiëne-eisen? 

• een onderzoek naar de naleving van de vzw-wetgeving:  controle van de neerlegging van het 

ledenregister, de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad, … 

• een onderzoek naar de activiteiten van de vzw: zijn de activiteiten in overeenstemming met het doel 

waarvoor de vzw werd opgericht (o.b.v. beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, of 

van andere gemandateerden en boekhoudkundige stukken, jaarrekening, jaarplan, activiteitenverslagen)? 
 

� Daarbovenop kunnen er voorwaarden worden opgelegd m.b.t. de locatie van de vestiging en kan de 

vergunning beperkt worden in de tijd. 
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De burgemeester weigert de vergunning als de bovenvermelde onderzoeken negatief werden geadviseerd of indien 

de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.  

  

 (Multidisciplinaire) doorlichting van het clubhuis 

Wanneer een criminele motorbende er in slaagt een clubhuis te verwerven, kan er worden geopteerd voor een 

grondige doorlichting van het pand. Verschillende bevoegde instanties kunnen – voor wat het eigen vakdomein 

betreft – nagaan of het pand en de vzw aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Dergelijke controles kunnen 

georganiseerd worden in multidisciplinair verband. In dat geval treden de verschillende actoren samen op, elk 

binnen de eigen bevoegdheden. 

� De gemeentediensten controleren ter plaatse of de voorwaarden inzake brandveiligheid worden 

nageleefd (brandweer) en of alle nodige stedenbouwkundige (dienst stedenbouw) en eventuele 

milieuvergunningen (milieuambtenaar) werden aangevraagd. Vaak immers, worden er nog 

verbouwingen uitgevoerd aan de clubhuizen zonder te beschikken over de vereiste vergunningen of 

zonder zich te houden aan de bouwvoorschriften. Overtredingen worden bij voorkeur administratief 

gesanctioneerd. Personen die zich schuldig maken aan een stedenbouwkundig misdrijf kunnen eveneens 

strafrechtelijk worden bestraft.  

� Wie zijn woning grondig verbouwt of vergroot, moet dit binnen de 30 dagen na de voltooiing van de 

verbouwingswerken melden bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - FOD 

Financiën (beter gekend als het kadaster). Inspecteurs van het kadaster komen ter plaatse om de omvang 

van de wijzigingen vast te stellen. Wie moedwillig geen aangifte doet om zo hogere belastingen te 

vermijden, kan administratief beboet worden (tot 1250 euro).  

� Daarnaast kan de fiscus (FOD Financiën) de vzw aan een controle onderwerpen rond het eventuele 

misbruik van het vzw-statuut voor handelsactiviteiten, de naleving van de btw-plicht en een correcte 

aangifte van de belastingen.  

� De beheersdienst van de KBO (FOD Economie) voert controles uit op de verplichte inschrijving bij de 

Kruispuntbank voor Ondernemingen. Wie niet (correct) is ingeschreven riskeert een administratieve 

geldboete (van 26 tot 10 000 euro). Indien de vzw niet aan alle wettelijke en/of administratieve 

verplichtingen voldoet, kan (door iedere belanghebbende) een verzoek tot ontbinding worden ingediend 

bij de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank kan ook de nietigheid van de vzw uitspreken. 

� Wanneer in het gemeentelijk reglement een uitbatingsvergunning voor club-vzw’s3 is opgenomen 

(afhankelijk van gemeente tot gemeente), kan de naleving van de voorwaarden, gekoppeld aan deze 

vergunning, worden gecontroleerd. Als de inrichting niet (meer) voldoet aan de voorwaarden kan de 

gemeente een administratieve sanctie opleggen, zoals voorzien in het politiereglement. Het kan gaan om 

een administratieve geldboete, een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning of een 

tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de instelling. De burgemeester is gemachtigd om de 

inrichting te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd.  

� Daarnaast kan de burgemeester in dringende gevallen de voorlopige schorsing van de vergunning of de 

voorlopige sluiting van de instelling opleggen wanneer de uitbatings- of vergunningsvoorwaarden niet 

worden nageleefd. Deze maatregel is niet beperkt tot vergunningen die door de gemeente worden 

afgeleverd en kan dus ook worden toegepast indien de schorsing/sluiting niet werd voorzien in een 

gemeentelijk reglement of een verordening. Er moet wel sprake zijn van hoogdringendheid, waarbij elke 

verdere vertraging een ernstige verstoring van de openbare orde (veroorzaakt door doordat betrokkene de 

regelgeving niet nakomt) zou kunnen teweegbrengen. De burgemeester kan de inrichting laten verzegelen 

als het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd.  

                                                                    
3 Zie hoger: Clubhuis – 1. Gemeentelijke uitbatingsvergunning voor club-vzw’s. 
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� Vele clubhuizen zijn bovendien ‘versterkte burchten’ en worden uitgerust met bewakingscamera’s. Deze 

camera’s moeten worden aangegeven bij de Privacycommissie. Ambtenaren van de Privacycommissie of 

de politie kunnen controles uitvoeren. Bij overtredingen wordt een geldboete opgelegd.  

 
 

Samenscholingsverbod als gevolg van overlast 

Het gebeurt dat de leden van een motorclub rond het clubhuis verzamelen of dat ze met een hele groep buiten 

staan, hetgeen (geluids)overlast kan veroorzaken. Om de overlast in te dijken, kan de burgemeester een 

samenscholingsverbod rond de clubhuizen uitvaardigen. Zo heeft de politie meteen ook een motief om personen 

die rond het clubhuis samentroepen te controleren (nl. de naleving van het samenscholingsverbod). 

  
 

LEDEN 

Om lid te worden van een motorbende, moet men verschillende stadia doorlopen (hangaround, prospect). Tijdens 

een ‘stageperiode’ van 6 à 12 maanden wordt de loyaliteit ten aanzien van de motorbende getest. Men kan enkel 

lid worden op uitnodiging of na introductie door een full-member van de club. Het gebeurt eveneens dat er leden 

worden geworven tijdens evenementen georganiseerd door neutrale motorclubs. 

 

1. Controle financiële situatie van de leden 

Het lidmaatschap en de deelname aan diverse activiteiten in clubverband, brengen heel wat kosten met zich mee 

(bv. de verplichte aankoop van een Harley Davidson, deelname aan internationale evenementen, …). Hier kan 

worden nagegaan of de wettelijke inkomsten waarover de leden beschikken, in verhouding staan tot de gemaakte 

kosten.   

Uit de praktijk blijkt eveneens dat sommige leden zwartwerk combineren met andere inkomsten, bv. een 

werkloosheidsuitkering. Het kan bijgevolg nuttig zijn om de financiële situatie van de leden te checken en ingeval 

van misbruik onrechtmatige uitkeringen te laten stopzetten. 

 
 

2. Nazicht eventuele wapenvergunningen 
 

Er worden geregeld wapens aangetroffen bij de leden van motorclubs. Aangezien criminele motorbendes en hun 

leden een bedreiging vormen voor de openbare orde is het nuttig om eventuele wapenvergunningen van naderbij 

te bestuderen. De korpschef verleent vóór het toekennen van een wapenvergunning een advies aan de gouverneur. 

De gouverneur kan een vergunning weigeren of intrekken (na advies van de Procureur des konings), als blijkt dat 

het voorhanden hebben van het wapen de openbare orde kan verstoren. De lokale politie kan het parket en de 

gouverneur informeren over het feit dat betrokkene deel uitmaakt van een criminele motorbende. 
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3. Controle op het uitoefenen van beveiligings- of bewakingsactiviteiten 

Leden van criminele motorbendes zijn vaak actief in de sector van de privé-bewaking, bijvoorbeeld als portier van 

een horecazaak. De sector van de privé-bewaking is onderworpen aan allerhande wettelijke verplichtingen. Zo 

moeten personen die portiersactiviteiten uitoefen in het bezit zijn van een identificatiekaart, afgeleverd door de 

FOD Binnenlandse Zaken (Directie Private Veiligheid). Wanneer de houder van de kaart niet (meer) voldoet aan de 

vooropgestelde voorwaarden of aan het beroepsprofiel, kan de ID-kaart worden ingetrokken en kan er een 

administratieve geldboete worden opgelegd. Er kunnen eveneens strafrechtelijke sancties worden getroffen door 

de bevoegde autoriteiten, wanneer betrokkene een activiteit in deze sector uitoefent zonder te beschikken over de 

verplichte ID-kaart. 

 

4. Benaderen neutrale motorclubs 

Behalve de 5 grote, internationale motorbendes, zijn er in België nog vele andere motorclubs actief. Deze 

motorclubs worden vaak door de ‘groten’ gedwongen om een kant te kiezen. Een deel van deze lokale motorclubs 

steunt het kamp van de Hells Angels, een ander deel kiest voor de Outlaws/Bandidos . Motorclubs die neutraal 

pogen te blijven en geen kant kiezen, worden zwaar onder druk gezet. Bij de clubs die wel een kant kiezen, werd al 

vastgesteld dat deze verplicht worden een deel van hun inkomsten af te staan om bepaalde kosten van de grote 

clubs te financieren (o.a. erelonen voor advocaten). 

Men kan deze niet-criminele of neutrale motorclubs preventief benaderen (bv. via wijkagent of een brief) om ze te 

informeren, te sensibiliseren en ze te waarschuwen voor de risico’s die samengaan met het eventueel sluiten van 

een verbond met een 1% motorclub.  

 

 

BEDRIJVEN - HANDELSZAKEN 

Behalve inkomsten uit illegale activiteiten of het ontvangen van (onterechte) uitkeringen, halen leden van criminele 

motorbendes over het algemeen ook inkomsten uit een reguliere beroepsactiviteit. Verschillende leden (en 

sympathisanten) van de criminele motorbendes runnen een bedrijf (garage, bandencentrale, privé-

bewakingsonderneming …) of zijn eigenaar/uitbater van een café, fitnesscentrum, tatoeage- en/of piercingshop …   

Sommige van deze handelszaken doen dienst als ontmoetingsplaats voor de leden van de motorbendes. De 

bedrijven en handelszaken kunnen eveneens worden gebruikt voor het vergemakkelijken of verhullen van de 

criminele activiteiten of voor het witwassen van illegaal verworven vermogens. 
 

1. Gemeentelijk vergunningenbeleid 

Gemeenten hebben de mogelijkheid om bepaalde sectoren vergunningsplichtig te maken via het politiereglement, 

wanneer deze sectoren naar voor komen in het raam van problemen met de openbare orde. Het uitreiken van de 

vergunning wordt gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Op die manier kan de gemeente vooraf een (beperkte) 

screening uitvoeren. Wanneer er niet (meer) is voldaan aan de vooropgestelde voorwaarden, kan de vergunning 

geweigerd of ingetrokken worden.  

Hoger werd al gesproken over een uitbatings- of exploitatievergunning voor club-vzw’s4. In wat volgt wordt er kort 

ingegaan op enkele vergunningen die kunnen worden opgelegd aan handelszaken: de gemeentelijke 

                                                                    
4 Zie: Clubhuis – 1. Gemeentelijke uitbatingsvergunning voor club-vzw’s. 
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uitbatingsvergunning, de gemeentelijke vergunning voor portiersactiviteiten en bijkomende vergunningen voor 

horecazaken (naast de verplichte drankvergunning). 

� Gemeentelijke uitbatingsvergunning 

Over het algemeen wordt door de gemeenten een uitbatingsvergunning of exploitatievergunning ingevoerd voor sectoren 

waar het risico op overlast reëel blijkt te zijn (wedkantoren, seksinrichtingen, shisha-bars, club-vzw’s, nachtwinkels, …). 

Deze vergunning wordt in de regel afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen na een voorafgaand 

administratief onderzoek. Het voorafgaand onderzoek verschilt van gemeente tot gemeente, maar bestaat meestal uit 

één of meer van de volgende onderdelen: een moraliteitsonderzoek (eerdere veroordelingen m.b.t. drugs, prostitutie, 

mensenhandel, racisme, fraude …), een brandveiligheidsonderzoek en/of een stedenbouwkundig onderzoek. In sommige 

gevallen wordt daarbovenop – via een financieel onderzoek – nagegaan of de  aanvrager nog schulden heeft openstaan 

bij de gemeente. Verder kunnen er voorwaarden worden opgelegd m.b.t. de locatie van de vestiging en kan de vergunning 

beperkt worden in de tijd. 

De burgemeester weigert de vergunning als de bovenvermelde onderzoeken negatief werden geadviseerd of indien de 

openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.  

� Bijzondere gemeentelijke vergunning voor portiersactiviteiten 

Omdat sommige gemeenten in het verleden regelmatig te maken kregen met portiers die zich schuldig maakten aan het 

plegen van misdrijven, leggen zij in het politiereglement extra voorwaarden op voor het uitvoeren van portiersactiviteiten. 

Portiers moeten in dat geval een bijzondere vergunning voor portiersactiviteiten aanvragen. Deze bijzondere vergunning 

wordt slechts uitgereikt na een gunstig advies van de politie inzake moraliteit en beroepsvaardigheid voor het uitoefenen 

van het beroep van portier. Het advies is gebaseerd op de beschikbare politiële documentatie, zoals het gerechtelijke 

verleden van de kandidaat, de opgestelde processen-verbaal, de bestuurlijke akten en de politiële verslagen, alsook op het 

eigen aanvullend informatieonderzoek. Daarnaast moet de portier in het bezit zijn van de verplichte identificatie kaart 

uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken, een degelijke kennis hebben van de wet op racisme en xenofobie en de 

Nederlandse taal (Frans in de Waalse gemeenten) machtig zijn. De bijzondere vergunning is geldig voor een periode van 2 

jaar. Portiers die bij wijze van invalbeurt of slechts sporadisch (maximaal 10 maal) portiersactiviteiten uitoefenen in de 

gemeente, moeten niet in het bezit zijn van een bijzondere vergunning, maar moeten zich wel melden aan de politie. 

Wanneer de portier niet meer voldoet aan alle voorwaarden kan de bijzondere vergunning worden geschorst of 

ingetrokken. Feiten die onder andere aanleiding kunnen geven tot intrekking zijn: regelmatig wangedrag, overtredingen 

van de vigerende wetgeving omtrent private veiligheid, het uitoefenen van de functie onder invloed van drugs of drank, 

het vertonen van racistische gedragingen, enz. 

� Bijkomende vergunningen horecazaken 

Wie sterke drank wil verkopen, aanbieden of verstrekken, moet in het bezit zijn van een drankvergunning die wordt 

afgeleverd door de gemeentelijke overheid5. Ook de controle van de voorwaarden van deze vergunning wordt volledig 

toevertrouwd aan de gemeente. De gemeente dient een moraliteitscontrole t.a.v. de exploitant uit te voeren (de wet 

bepaalt verschillende uitsluitingsgronden) en moet nagaan of de zaak voldoet aan bepaalde vereisten inzake 

hygiëne. Op basis van deze controles beslist de gemeente of de vergunning wordt uitgereikt. De kwaliteit van de 

controles verschilt erg van gemeente tot gemeente: sommige gemeenten nemen genoegen met de overlegging van 

bepaalde attesten, andere gemeenten verrichten plaatsbezoeken (al dan niet met brandweer om ook de 

brandveiligheid te controleren).  

Behalve de verplichte drankvergunning, staat het de gemeente vrij een horecazaak te onderwerpen aan bijkomende 

vergunningen en het uitreiken van deze vergunningen te koppelen aan bepaalde voorwaarden. Denk bijvoorbeeld 

aan een muziekvergunning, een terrasvergunning … 

 

                                                                    
5 Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank 28 december 1983. 
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2. (Multidisciplinaire) controles bedrijven en ontmoetingsplaatsen 

Hoger was er al sprake van een multidisciplinaire doorlichting van het clubhuis van de criminele motorbende6, 

maar ook bedrijven of ontmoetingsplaatsen die in relatie staan tot criminele motorbendes, kunnen onderworpen 

worden aan een (multidisciplinaire) controle, om de naleving van alle wettelijke bepalingen na te gaan. Beschikt 

men over alle vereiste vergunningen? Tal van commerciële activiteiten zijn immers onderworpen aan een 

voorafgaande vergunning afgeleverd door een bestuurlijke overheid. Worden de belastingen correct aangegeven 

en betaald? Wordt de sociale wetgeving nageleefd? Wordt de economische regelgeving gerespecteerd? Enz.  

Bij een multidisciplinaire controle treden de politie- en inspectiediensten gezamenlijk op, elk volgens de eigen 

bevoegdheden. De inspecteurs van de bijzondere inspectiediensten kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen 

bij controles van instellingen, omwille van hun expertise en ruime bevoegdheden. Welke partners het best bij een 

dergelijke controleactie worden betrokken, is enerzijds afhankelijk van de handelszaak die aan een controle zal 

worden onderworpen en anderzijds van de bevoegdheden en het specifieke vakdomein van de inspectiediensten. 

Men kan ervoor opteren om het initiatief over te laten aan de inspectiediensten. Deze hebben ruimere 

bevoegdheden inzake hun materie, o.a. wat het betreden van lokalen betreft. De politie kan in dat geval 

meegevraagd worden om de sterke hand te verlenen, hetgeen in het raam van deze problematiek wenselijk is. 

Wanneer er tijdens een controleactie overtredingen worden vastgesteld, kunnen inspectiediensten verschillende 

maatregelen treffen, waaronder de (tijdelijke) sluiting van de instelling. Deze maatregelen lossen het probleem niet 

noodzakelijkerwijs op, maar ze hebben op zijn minst een destabiliserend effect waardoor de activiteiten van de 

motorbende bemoeilijkt worden. Indien er strafbare feiten worden vastgesteld, worden deze uiteraard 

geverbaliseerd door de politiediensten. 

 

Afhankelijk van de te controleren instelling, kunnen één of meer van de volgende partners bij de controle worden 

betrokken (niet-exhaustief overzicht): 

� Gemeentediensten (bevolking, ruimtelijke ordening, lokale economie, milieu, …): controleert of de inrichting beschikt 

over de verplichte vergunningen (drankvergunning horecazaak, eventuele gemeentelijke uitbatingsvergunning of 

bijzondere portiersvergunning, stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning…) en in orde is met alle 

administratieve verplichtingen. De gemeente heeft verschillende bestuurlijke instrumenten ter beschikking, 

waaronder de administratieve geldboete, het intrekken van een vergunning, het sluiten van een inrichting (zie ook 

lager) … 

� Brandweer: beschikt over bevoegdheden om de naleving van brandveiligheidsmaatregelen bij voor het publiek 

toegankelijke inrichtingen te controleren en controles te verrichten inzake de veiligheid van de infrastructuur van een 

bedrijf (naleving van de veiligheidsnormen).  

� FOD Binnenlandse Zaken (Directie Private Veiligheid): bevoegd voor de controle van de portiersvergunning en de 

identificatiekaart privé-bewaking. Controleurs van de Directie Private Veiligheid kunnen een vergunning of ID-kaart 

intrekken en een administratieve geldboete opleggen. 

� Kansspelcommissie: verleent en controleert de voorafgaande vergunning voor de kansspelsector (casino’s, 

speelautomatenhallen, cafés met bingotoestellen). Wanneer er inbreuken worden vastgesteld, kan de commissie een 

waarschuwing uitspreken, de vergunning voor een bepaalde tijd schorsen of intrekken en/of een voorlopig of definitief 

verbod van exploitatie van één of meer kansspelen opleggen. 

� Sociale inspectiediensten (TSW, SI, RVA, RSZ …): sociaal inspecteurs controleren de naleving van de sociale wetgeving 

en zijn o.a. bevoegd voor de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid. De aanpak van de inspectiediensten situeert 

zich zowel op administratief als op strafrechtelijk vlak. Sociaal inspecteurs mogen inrichtingen en werkplaatsen 

controleren op elk ogenblik van de dag (of nacht) zonder voorafgaande waarschuwing. Verder behoren ook de 

inbeslagname of verzegeling van roerende en onroerende goederen en het bevelen van de stopzetting van de arbeid 

tot hun bijzondere bevoegdheden. Bij overtredingen kunnen ze een waarschuwing geven, een regularisatietermijn 

bepalen of een administratieve geldboete opleggen. 

 

                                                                    
6 Zie: Clubhuis – 2. (Multidisciplinaire) doorlichting clubhuis. 
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� Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV): voert ondermeer controles uit op het vlak van infrastructuur, 

inrichting en hygiëne in de horecasector en de detailhandel. Vastgestelde overtredingen kunnen aanleiding geven tot 

een administratieve boete. Wanneer alle andere maatregelen (waarschuwing, PV, …) zonder resultaat blijven, start het 

FAVV een procedure tot weigering, intrekking of schorsing van de verplichte erkenning of de toelating. Als er een gevaar 

blijkt voor de volksgezondheid, kan de zaak tijdelijk gesloten worden.  

� FOD Financiën – Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit (AOIF): de controlediensten hebben als 

hoofdtaak om aangiften te controleren en om fraude te bestrijden. De AOIF voert controles uit van de facturen, de 

boekhouding en het dagontvangstenregister. De inspecteurs gaan na of de uitbaters aankopen in het zwart verrichten 

en kunnen inbreuken van fiscaal strafrecht vaststellen. De ambtenaren hebben een aantal duidelijke bevoegdheden: 

ze kunnen documenten laten voorleggen, mondelinge of schriftelijke inlichtingen inwinnen, op elk tijdstip en zonder 

voorafgaandelijke verwittiging ruimtes betreden waar (vermoedelijk) economische/boekhoudkundige activiteiten 

worden verricht. Fraudedossiers worden in de meeste gevallen administratief afgehandeld, via het opleggen van een 

administratieve boete of een belastingverhoging. 

� Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): bevoegd om de legaliteit van het verblijf van personen op het Belgische 

grondgebied na te gaan. De dienst kan de verblijfssituatie van werknemers controleren. Ingeval er overtredingen 

worden vastgesteld, kan Bureau C van de DVZ verwijderingsmaatregelen nemen (uitwijzingsbesluit, bevel om het 

grondgebied te verlaten …).  

� Milieudiensten (gewestelijke milieu-inspecteur, gemeentelijk toezichthouder, OVAM, URP): controleren of een bedrijf 

over de verplichte milieuvergunning beschikt (de meeste garages, carrosseriebedrijven en bandencentrales behoren tot 

de klasse 2 of klasse 3 bedrijven) en of de voorwaarden verbonden aan de vergunning worden nageleefd. Afhankelijk 

van de klasse van het bedrijf en de bevoegde controlerende instantie kunnen er verschillende maatregelen worden 

getroffen, gaande van een aanmaning, een bevel tot staking of tot regularisatie, tot het stilleggen van de activiteit of 

de sluiting van de inrichting. Ook (zware) bestuurlijke geldboetes behoren tot de mogelijkheden.  

� FOD Economie (regionale afdelingen Algemene Directie Controle en Bemiddeling): belast met het toezicht op de 

naleving van de economische wetgeving (toegang tot bepaalde beroepen, naleving van openingsuren, verplichte 

rustdag, inschrijving in de KBO, cashbetalingen, sluikwerk …). De ambtenaren van de ADCB beschikken over ruime 

onderzoeksbevoegdheden (verhoren getuigen, opstellen PV”s, uitvoeren huiszoekingen, beslag leggen op goederen en 

documenten, minnelijke schikking …) en kunnen administratieve maatregelen treffen. 

� Vlaams dopingagentschap: controleurs mogen urinestalen afnemen van bezoekers van een fitnessclub en lockers en 

voertuigen doorzoeken, overtredingen kunnen zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk worden vervolgd. 

� FOD Volksgezondheid – cel tatoeages en piercings: voert controles uit op de hygiëne bij tatoeage- en piercingshops, op 

beurzen en festivals. De controleurs mogen hiertoe alle inrichtingen, vervoermiddelen, lokalen enz. betreden, waarvan 

vermoed wordt dat er dergelijke activiteiten plaatsvinden. Ze mogen personen ondervragen, producten in beslag 

nemen, … Wanneer er overtredingen worden vastgesteld, wordt een waarschuwing gegeven (en een termijn om zich 

in regel te stellen) of een administratieve boete opgelegd. Indien er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid, 

mogen zij alle noodmaatregelen treffen die nodig zijn (bv. sluiting van de inrichting). 

  
 

De administratieve sluiting van handelszaken of horecazaken 

Criminele organisaties maken gebruik van commerciële structuren voor het vergemakkelijken of verhullen van hun 

criminele activiteiten of voor het witwassen van het illegaal verworven vermogen. De strafrechter kan de sluiting 

bevelen van een inrichting waar misdrijven zijn gepleegd. Vaak echter, duurt het erg lang alvorens deze 

gerechtelijke beslissing wordt uitgesproken. Bovendien kan men niet steeds strafrechtelijk ingrijpen wegens een 

gebrek aan voldoende bewijzen.  
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De administratieve sluiting is een concrete maatregel die kort op de bal speelt en de criminele motorbende 

belemmert bij het uitvoeren van haar criminele activiteiten. De uiteindelijke bedoeling blijft uiteraard het 

ontmantelen van de achterliggende structuur en de gerechtelijke bestraffing van de criminelen. 

 

De burgemeester kan, op basis van de Nieuwe Gemeentewet (NGW), een instelling (tijdelijk) sluiten wanneer er 

sprake is van een verstoring van de openbare orde (overlast) binnen of buiten de inrichting, wanneer de uitbatings- 

of vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd of wanneer er sprake is van een inbreuk op het gemeentelijk 

reglement of verordening (GAS). Daarnaast kan de burgemeester ook gebruik maken van enkele bijzondere wetten 

en de inrichting sluiten in geval van ernstige aanwijzingen mensenhandel of mensensmokkel, bij ernstige 

aanwijzingen van herhaaldelijke feiten van drugshandel of wanneer de veiligheidsvoorwaarden niet worden 

nageleefd. 

 

� Verstoring openbare orde binnen en/of buiten de zaak: Wanneer de openbare orde wordt verstoord binnen en/of 

buiten een voor het publiek toegankelijke inrichting kan de burgemeester op basis van zijn ruime bevoegdheden inzake 

openbare orde een tijdelijke sluiting van de zaak opleggen, om de openbare ordeverstoring te voorkomen of te doen 

ophouden. Er dient er een causaal verband te zijn tussen de schendig van de openbare orde en de specifieke inrichting; 

de politiemaatregel moet proportioneel zijn; het moet gaan om de verstoring van de materiële openbare orde en de 

sluiting dient preventief te zijn. Er is geen maximumtermijn voor de sluiting voorzien, deze dient echter in verhouding 

te zijn t.a.v. de ordeverstoring. (Art. 133 en 135§2 NGW) 

� Niet-naleving uitbatingsvoorwaarden: Wanneer de uitbatingsvoorwaarden niet worden nageleefd én er is sprake van 

een acute situatie, kan de burgemeester een tijdelijke sluiting (max. 3 maanden) opleggen. Deze voorlopige sluiting 

geldt als ordemaatregel en kan enkel worden opgelegd wanneer elke verdere vertraging een ernstig nadeel voor de 

openbare orde zou kunnen berokkenen. De beslissing moet tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van 

burgemeester en schepenen worden bevestigd. Deze maatregel is niet beperkt tot vergunningen die door de gemeente 

worden afgeleverd en kan ook worden toegepast indien de sluiting niet werd voorzien in een gemeentelijk reglement 

of een verordening. (Art. 134ter NGW) 

� Verstoring openbare orde rond de inrichting: Wanneer de openbare orde rond een voor het publiek toegankelijke 

inrichting wordt verstoord door gedragingen in die inrichting, kan de burgmeester besluiten de inrichting voor een 

bepaalde duur te sluiten. Er moet in dit geval een duidelijke oorzakelijke link zijn tussen concrete gedragingen in de 

inrichting (café, discotheek, dancing, …) en de ordeverstoring (die zich op de openbare weg voordoet). De maatregel kan 

maximaal voor 3 maanden worden opgelegd en moet tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van 

burgemeester en schepenen bevestigd worden. (Art. 134quater NGW) 

� Niet-naleving gemeentelijk reglement of verordening: Wanneer de uitbater van een handelszaak zich niet houdt aan 

het gemeentelijk reglement, kan de (tijdelijke of definitieve) sluiting worden opgelegd door het college van 

burgemeester en schepenen. De sluiting van een inrichting behoort immers tot het arsenaal van de gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS). Het college van burgemeester en schepenen kan een zaak sluiten in de gevallen waar 

de gemeenteraad kan terugvallen op een gemeentelijk politiereglement waarin de (tijdelijke of definitieve) sluiting als 

administratieve sanctie is opgenomen. (Art. 119bis NGW) 

� Ernstige aanwijzingen mensenhandel, mensensmokkel: De burgemeester kan een private, voor het publiek 

toegankelijke plaats tijdelijk sluiten (max. 6 maanden) wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er feiten van 

mensenhandel of mensensmokkel plaatsvinden. Het gaat om een preventieve maatregel ter bescherming van de 

openbare rust en orde, die enkel kan worden genomen na voorafgaand overleg met de gerechtelijke instanties om te 

vermijden dat eventuele strafrechtelijke onderzoeken in het gedrang zouden komen. De burgemeester is gemachtigd 

om de inrichting te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd. (Art. 134quinquies NGW) 

� Ernstige aanwijzingen herhaaldelijke feiten drugsverkoop: De burgemeester kan een private, maar voor het publiek 

toegankelijke plaats tijdelijk sluiten bij ernstige aanwijzingen dat er herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die 

betrekking hebben op de verkoop, de aflevering en het vergemakkelijken van het gebruik van verdovende middelen en 

wanneer de openbare veiligheid en rust in het gedrag komt door deze activiteiten. Het gaat om een preventieve 

maatregel ter bescherming van de openbare rust en orde, die enkel kan worden genomen na voorafgaand overleg met 

de gerechtelijke instanties om te voorkomen dat eventuele strafrechtelijke onderzoeken in het gedrang zouden komen. 

De politie vermeld in een bestuurlijk verslag dat het ernstige aanwijzingen betreft van herhaaldelijke inbreuken op de 

drugswet. De vaststellingen van de politie kunnen gebeuren wanneer de zaak toegankelijke is voor het publiek (tijdens 

de openingsuren). (Art. 9bis van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van verdovende middelen, 

ook ‘Drugwet’ genoemd) 
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� Niet-naleving veiligheidsmaatregelen: De burgemeester kan de voorlopige sluiting bevelen van een inrichting die niet 

voldoet aan de veiligheidsvoorschriften inzake brandpreventie. De zaak kan ook gesloten worden indien deze de 

verplichte dekking van de objectieve aansprakelijkheid niet in acht heeft genomen. In dat geval zal de burgemeester 

overgaan tot sluiting op basis van art. 134ter NGW, omdat dit een schending vormt op de wettelijke 

uitbatingsvoorwaarden. Wanneer uit vaststellingen van de brandweer blijkt dat een (voor het publiek toegankelijke) 

zaak niet voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen (kwaliteit van stroomcircuits, detectie-installaties, 

nooduitgangen…), kan de burgemeester de zaak voorlopig sluiten. De zaak kan pas heropend worden als de vereiste 

aanpassingen of verbouwingen zijn uitgevoerd. (Art. 11 van de wet van 30 juli 1979 inzake de preventie van brand en 

ontploffingen, ook ‘Wet brandveiligheid’ genoemd) 

 

 

MOTORFIETSEN 

Leden van motorbendes maken zich tijdens verplaatsingen met hun motorfiets regelmatig schuldig aan 

overtredingen op de wegcode (rijden zonder helm, rijden met valse of geschrapte nummerplaten …) waarvoor een 

proces-verbaal kan worden opgesteld.  

 

1. Inbreuken op de wegcode – verzekeringsplicht/rijbewijs/inschrijving 

Wanneer er een fire-wall wordt opgezet naar aanleiding van een motortreffen wordt ondermeer de naleving van 

de wegcode gecontroleerd7. Dit kan uiteraard ook buiten de context van een fire-wall gebeuren. 

� Sinds 1 september 2013 is het verplicht voor de bestuurders en de passagiers van motorfietsen om 

beschermende kleding te dragen. Behalve een (reglementaire) valhelm, moet men ook handschoenen, een 

jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, en laarzen of bottines die de enkels beschermen 

dragen. 

� De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor iedere bestuurder van een voertuig, ook voor 

motorfietsbestuurders. Wie zich met een onverzekerde motorfiets op de openbare weg begeeft, riskeert 

een boete tussen 600 en 6000 euro. Wie wel verzekerd is maar het bewijs niet kan voorleggen, betaalt een 

geldboete tussen 60 en 1500 euro. De politierechter kan eveneens een rijverbod uitspreken (tot 5 jaar). 

Een onverzekerde motorfiets mag niet op de openbare weg staan. De politie kan de motorfiets in beslag 

nemen en laten takelen wanneer betrokkene geen bewijs van verzekering kan voorleggen. Wordt de 

verzekering niet binnen de opgelegde termijn in orde gebracht, dan wordt er geacht dat betrokkene zijn 

moto afstaat aan de Belgische Staat en wordt deze verbeurd verklaard. 

� Wie een motorfiets bestuurt zonder rijbewijs, riskeert een boete (van 1200 tot 12000 euro) en een rijverbod 

(van 8 dagen tot 5 jaar). Als men wel over een rijbewijs beschikt, maar het niet op zak heeft, kan ook een 

geldboete worden opgelegd (60 tot 1500 euro). 

� Zonder geldige inschrijving (en de bijhorende nummerplaat) mag een motorfiets niet op de openbare weg 

komen. Een motorfiets die in België wordt ingevoerd moet bovendien eerst een gelijkvormigheidskeuring 

ondergaan in een erkend keuringscentrum. Op het rijden met een niet-ingeschreven motorfiets staat een 

boete van 120 tot 1200 euro. De motorfiets wordt niet in beslag genomen, maar er mag niet mee gereden 

worden. Daarnaast kan men een fiscaal proces-verbaal opstellen, wegens het niet betalen van de 

                                                                    
7 Zie hoger: Evenementen – 4. Organiseren van systematische controles op deelname aan evenementen 
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verkeersbelasting. Wanneer deze belasting niet op tijd betaald wordt, kan de motorfiets wel in beslag 

genomen worden.  

� Ook rijden onder invloed, verkeerd parkeren, … zijn overtredingen die regelmatig kunnen worden 

vastgesteld. 

In het verleden is eveneens vastgesteld dat verschillende leden van motorbendes rondrijden met gestolen 

motorfietsen of met motorfietsen samengesteld uit gestolen onderdelen. De laatste jaren komt dit minder frequent 

voor en eigent de motorbende zich eerder via de gedwongen ondertekening van een verkoopsovereenkomst de 

motorfiets van ex-leden toe die de club (in bad standing) moeten verlaten. Toch blijft het, op gerechtelijk vlak, altijd 

nuttig om het chassisnummer te controleren en om na te gaan of de motorfiets geseind staat als gestolen. Ook 

andere zaken kunnen erop wijzen dat men met een gestolen of omgekatte motorfiets te maken heeft (bv. 

geschrapte identificatienummers op motoronderdelen).  
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Conclusie 

Ondanks het feit dat er in België (nog) geen sprake is van een gecoördineerde bestuurlijke aanpak van 

(georganiseerde) criminaliteit, zijn er wel verschillende mogelijkheden voorhanden om de criminele 

motorbendes aan te pakken buiten de strafrechtelijke sfeer. Vooral de lokale overheden spelen hierbij een 

belangrijke rol. Zij kunnen ondermeer via het uitvaardigen van politiebesluiten en –verordeningen hindernissen 

opwerpen om de criminele activiteiten van criminele motorbendes te bemoeilijken. De politiebesluiten en –

verordeningen verschillen echter van gemeente tot gemeente. Bovendien is het feit of een gemeente een 

vergunningenbeleid uitwerkt, doorgaans afhankelijk van de lokale situatie. Is er een chapter aanwezig in de 

gemeente? Werd men in het verleden al geconfronteerd met problemen veroorzaakt door criminele 

motorbendes? Enz. 

Een gemeente die preventief – en dus vooraf – voorwaarden oplegt aan een club-vzw of motorevenementen 

verbiedt in het politiereglement, beschikt over een grotere slagkracht op het moment dat men met de 

problematiek van motorbendes wordt geconfronteerd. De ervaring leert echter dat de meeste gemeenten pas 

actie ondernemen nadat er zich problemen hebben voorgedaan (reactief). Bovendien zijn niet alle gemeenten 

zich bewust van de verschillende maatregelen die in dat geval kunnen worden getroffen.  

Daarnaast is een uniforme aanpak door verschillende naburige gemeenten of op provinciaal niveau aan te raden 

om een verplaatsingseffect tegen te gaan. Wanneer criminele motorbendes in de ene gemeente worden 

geconfronteerd met bepaalde hindernissen, zullen ze zich immers begeven naar een andere nabijgelegen 

gemeente waar er geen voorwaarden worden opgelegd. Er werden reeds enkele initiatieven opgestart voor een 

(supra)provinciale aanpak van de criminele motorbendes. Met dit document willen we ook andere gemeenten 

en provincies inspireren en wijzen op het belang van een bredere aanpak van de criminele motorbendes. 

 

 

                               


