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• Concrete aanleiding 
• Haalbaarheidsstudie 
• Verplaatsingseffect 
• Pilootproject  

o Voortbouwen op de Nederlandse expertise / nauwe samenwerking RIEC (NL) 
o Binnen de Belgische wettelijke context 
o Pragmatische aanpak 
o Subsidie Europese Commissie: ISEC 2013-2015 

• Partnerschappen: RIEC (NL Limburg), politie Carma, parket Limburg, provincie 
Limburg, FOD BiZa, VVSG, KUL en voor Europa: Nederlandse ministerie van 
Veiligheid en Justitie, Deense Crime Prevention Council 



Doelstellingen : 
• Bewustwording, alertheid 

• Partners en bronnen identificeren 

• Knooppunt van informatie en expertise opzetten 

• Bestuurlijke mogelijkheden maximaal benutten 

• Aanzet wegnemen obstakels => signaleren van knelpunten 

• Partnerships op lokaal, regionaal en internationaal niveau 

• Uitrol naar de regio => Belgisch Limburgs RIEC 

 

 

Pilot in Genk 



• Organisatiestructuur 
– Pilootcomité 

– Dagelijks bestuur 

– Lokaal overleg 

– Stuurgroep 

 

Pilot in Genk 



 

Lokaal overleg 
Samenstelling 

– Stedelijke diensten: cel 
handhaving, afdeling 
economie, technische diensten 
(milieu, ROW, …), burgerzaken, 
wijkontwikkeling, 
veiligheidshuis 

– OCMW 
– Politie Carma 
– RIEC NL Limburg 
– Wooninspectie 
– Sociale inspectiediensten 
– Economische inspectie 
– BTW en financiële inspectie 

 
 
 



Databank 
 

• Belgische versie van RIEC-databank 

• Opvolger van de manuele checklists 

• Aangifte Privacycommissie 

• Gecontroleerde en beveiligde toegang 

• Installatie op eigen server bij de stad 



Flexacties 
Aandachtspunten 
• Prostitutie 
• Mensenhandel en uitbuiting 
• Huisjesmelkerij 
• 1% Motorclubs 
• Witwassen 
• Fraude 

 
Resultaten 
• Vaststellingen op vlak van ruimtelijke ordening, huisvesting, brandveiligheid, … 

• Inbreuken op sociale en economische wetgeving, voedselveiligheid, fiscale fraude, … 
• Gerechtelijke vaststellingen : mensenhandel, heling, huisjesmelkerij, … 

 



• Bestuurlijke maatregelen 

• Administratieve maatregelen inspectiediensten 

• Strafrechtelijke piste : flexverslagen en PV’s flexacties 

 

Geïntegreerde handhaving 



Universeel knelpunt 

Bestuurlijke handhaving veronderstelt 
geïnformeerde overheid 

 

 

 

Behoefte aan bestuurlijke én gerechtelijke 
informatie 



Europees project 
ISEC 

• Opleiding mensenhandel (ism 
Cel Mensenhandel FedPol) 

• Uitwisselingsbezoeken met 
Nederlandse en Deense 
partners 

• Manual + toolbox 
• Evaluatierapport KULeuven 
• Europese slotconferentie:  
    19-21/01/2015  
• Resultaten verspreid naar alle 

EU-lidstaten 
 



|C|O|N|F|I|N|E| 
“Towards operational cooperation on local administrative 

financial investigations in the fight against human 

trafficking” 

 
o Financiële indicatoren achter mensenhandel 

o Massagesalons als testcase(s) 

o Partners : Antwerpen, RIEC Brabant-Zeeland, KULeuven 

o Acties : 2 workshops, 1 internationaal seminarie, 1 Europees 

congres 
o Output : manual, opleidingsprogramma, wetenschappelijk 

rapport 

 

Europees 

project 



Confine 

consortium 
Nederland  

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Tilburg 

Gemeente Eindhoven 

Ministerie van Veiligheid en 
Justitie 

Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

RIEC Limburg  

LIEC  

Politieregio’s Zeeland West-
Brabant en Oost-Brabant: 
Team Mensenhandel 

België 

Procureur-Generaal 
Antwerpen en Limburg (B) 

Gouverneur van Antwerpen 
(B) 

Gouverneur van Limburg (B) 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Dienst Vreemdel-
ingenzaken (B) 

Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (B) 

Federale Politie (B) 

Lokale Politie Antwerpen (B) 

Lokale Politie Midden 
Limburg (B) 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, DG Veiligheid en 
Preventie  

Europees 

Internal Security Fund Police 
– European Commission 

European Crime Prevention 
Network (EU) 



Beschouwingen na 5 jaar  
 
 

- Van voorzichtige experimenten (nachtwinkels) naar methodisch 

onderbouwde aanpak op terrein 

- Tegelijk : evolutie in de casuïstiek : van toevalstreffers en lichtere 

overtredingen, naar gerichte targets en zwaardere criminaliteit 

- Structureel inbedden in organisatie : handhavingscel 



Toekomst bestuurlijke aanpak 

 
 

- Verder inzetten op methodiekontwikkeling en multidisciplinaire 

samenwerking 

 

- Geen lokaal, maar een nationaal/internationaal verhaal => 

samenwerking is onontbeerlijk 

 

-  Samen blijven aanjagen op nationaal en internationaal niveau 



 

Wim Dries 
  burgemeester@genk.be 

   www.facebook.com/wimdries1 
   @wimdries 
   www.linkedin.com/wimdries 
   www.slideshare.net/wimdries  

 


