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   Illustratie 

  De sportschool 



Georganiseerde criminaliteit 

 
• Lokale infrastructuren en diensten 

 -> vermenging van legale en illegale circuits 

 

 Elke gemeente is er kwetsbaar voor !  
 

• Negatieve gevolgen 

• Burgers en gebieden 

• Ondernemerschap 

• Lokaal bestuur 

 

 

 



Georganiseerde overheid 

 Op die punten waar criminelen gebruik maken van legale 
diensten 

 

  

 

 

ROL OVERHEID 

via bestuurlijke maatregelen 

 

 

 



Georganiseerde overheid 

 
• Georganiseerde criminaliteit 

 

 

 

 

 
• Georganiseerde overheid 

 
Informatie uitwisselen 

Gecoördineerd optreden 
  

Geïntegreerde aanpak: 
bestuurlijk – strafrechtelijk – fiscaal 

= krachten bundelen 
 

 

 

 



Welke fenomenen ? 

pat 



Georganiseerde overheid 

 Te verwachten resultaten:  
 

• Voorkomen dat criminelen door de overheid worden 
gefaciliteerd 
 

• Voorkomen dat vermenging ontstaat tussen legale en 
illegale circuits 
 

• Doorbreken van economische machtsposities, opgebouwd 
met crimineel kapitaal 
 

• Verhogen veiligheid en leefbaarheid 

 
 



Te betrekken partners 

• Mogelijke betrokkenen 
 
o Stedelijke diensten: jurist, dienst economie, technische 

diensten (ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu, …), 
burgerzaken, … 

o Brandweer 
o OCMW 
o Lokale politie  
o Belastingdienst 
o Sociale inspectie 
o Economische inspectie 
o FAVV  
o Wooninspectie 
o … 

 
• => Groeiscenario, stapsgewijs opbouwen 



Informatie verzamelen 



Overlegplatform 

- Ad hoc of structureel 

- Trekker 

- Vaste contactpersonen 

- Casuïstiek 

- Borging van de informatie 



Databeheer 

 Databank 

 Manuele checklists 

 Aangifte Privacycommissie 

 Gecontroleerde en beveiligde toegang 

 Installatie op aparte schijf of server 



Handhaving 



Handhavingskader creëren 

 
• Maximaal gebruik maken van bestaande 

administratieve bevoegdheden en mogelijkheden 

• Optimaliseren van het stedelijke vergunningenbeleid 

• Reglementen opmaken of aanpassen  

 

 



Voorbeelden 

- Uitbatingsvergunning (sisha-bars, club-VZW’s, 
massagesalons, …) 

- Horecareglement 

- Reglement nachtwinkels  

- Reglement Kansspelinrichtingen 

- Kamerreglement (studentenkamers, logementen, …) 

- Reglement clubhuizen motorbendes 

- Retributiereglement (eroshuizen, nachtwinkels, …) 

 

 => Screening (moraliteit) 

 => Controlemogelijkheden 

 => Weigeren of intrekken van vergunning 

 



 

 

 

Handhaving op het terrein 

Bestuurlijke flexcontroles 

 
•  Flexibel samengesteld controleteam: stedelijke diensten + 

inspectiediensten + politie 

•  Doel = situatie achter de gevels vergelijken met de situatie op 
papier  

 



   Handhaving 
Waar nodig :  

 

 Strafrechtelijke piste 

 

• Overmaken van vertrouwelijk verslag aan 
politie en Procureur 

• Gebaseerd op formele afspraken met het 
parket  



Casus 



Inspecteurs treffen zeven seizoensarbeiders 
in kelder luxevilla aan 

Nieuwsblad 02/07/2015 



 
Samenstelling controleteam 

• Wooninspectie 

• Bouwtoezichter 

• Huisvestingsambtenaar 

• Ambtenaar bevolking 

• Brandweer 

• Lokale politie 

• Beëdigd tolk 

• Coördinator 

 



Vaststellingen 
• Geïntegreerde bestuurlijke controle 

• 15 Bulgaarse arbeiders 

• 1 zwangere vrouw, 2 minderjarigen 

• Sommigen niet zelf in bezit van paspoort 

• Tussenpersonen bemiddelen, verzorgen 

communicatie, brengen arbeiders weg 

• Verblijven : 

o Kelder zonder licht of verluchting, slapen naast 

verwarmingsketel 

o Carport met drie houten muren + 1 plastic zeil, 

geen verwarming of sanitair, koken op BBQ 



 



 



 



Achtergrondinformatie 

• Tussenpersonen vragen arbeiders zich cash te 

laten betalen 

• Houden onmiddellijk cash aandeel in 

• Staat van herhaling, voortduring 

• Paspoorten van 3 arbeiders worden door één van 

de bemiddelaars opgehaald 

• Arbeiders betaalden 250 EUR/matras/maand 



Aanpak  

• Sluitingsbevel burgemeester obv art 134 

quinquies NGW (alternatief : art 135§2) 

• Herstelvordering wooninspectie 

“bestemming pand” 

• Proces-verbaal politie “mensenhandel met 

het oog op uitbuiting van arbeiders” 

• Negatief brandweerverslag “CO-risico” 

 



 
Genks koppel krijgt geldboete van 168.000 euro 

voor huisjesmelkerij HBVL-21.02.2017 



Knelpunt 

Bestuurlijke handhaving veronderstelt geïnformeerde overheid 

 

 

 

 

 

Behoefte aan bestuurlijke én gerechtelijke informatie 



Casus 2 

 





Elementen 

• Brandweer: signaleert een vlag van “DLF” in een 

pand waar men café wil openen 

• Café is gelegen in winkelstraat met bewoning 

• Clubleden zijn al aan het inhuizen 

 



Aanpak 

• Onmiddellijk overleg stad-politie 

• Inventaris van alle inbreuken die een bestuurlijke 

maatregel rechtvaardigen 

• Opening clubhuis werd verboden door 

burgemeester 



Besluit burgemeester 
 

• Argumentatie voor sluitingsbevel : 

 

o Geen horecavergunning 

o Bestemmingsplan: geen recreatieve activiteiten 

toegelaten 

o Inbreuk ruimtelijke ordening: 4 slaapkamers op het 

gelijkvloers 

o Huurovereenkomst had een verkeerde datum = valsheid in 
geschrifte 

o Openbare orde en veiligheid (negatief advies van politie) 



Hells Angels bergen plannen voor nieuw clublokaal op 
HBVL 18.02.2015 



Uitdagingen 

• Doos van Pandora => engagement 

• System overload, capaciteit, prioriteiten  

 => beleidskader nodig 

• Privacy, vertrouwelijkheid 

• Weerstand en drempelvrees 

• Lang proces van mentaliteitsverandering 

•  Communicatie : intern en extern 

•  Vorming en opleiding 

 

 



• Horizontaal, integraal en geïntegreerd werken 

• Regionale afstemming   <=> verplaatsingseffect 

• Principe van vrijwilligheid 

• Minimale structuur = trekker, verzamelpunt 

• Sensibiliseren van de organisatie 

 

=> Alert waarnemen en reageren 

 

 

Algemene principes 

35 



Stand van zaken Nationaal 

 
• Kadernota Integrale Veiligheid 

• Nationaal Veiligheidsplan 

• Commissie De Ruyver 

  => aanzetten wetgevend werk 

  => oprichting RIEC’s Antwerpen en  
   Limburg 

 



Stand van zaken Europees 

 

 Europese Commissie 
• Europese projecten : ISEC en Confine 

• ISEC-studie Van Daele en Spapens 

• Impuls Nederlands voorzitterschap 

• Informal Network Administrative Approach 

 

 Benelux 
 Werkgroep bestuurlijke aanpak motorbendes EMR 

 “Tackling crime together” 

=> Oprichting Euregionaal RIEC 

 


