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RECYCLAGE

Wallonië wil
statiegeld op blikjes

Om zwerfvuil tegen te gaan
wil de nieuwe Waalse regering
statiegeld invoeren op blikjes en
plastic verpakkingen.
‘Je moet vaststellen dat Wallonië
een van de vuilste regio’s van
Europa is’, zegt de Waalse minis
ter van Milieu Carlo di Antonio
(CDH).
Hij verwijst daarmee onder
meer naar cijfers waaruit blijkt
dat vijf procent van alle blikjes
in de natuur verdwijnt.
Di Antonio denkt dat een tarief
van 10 eurocent per blikje zou
kunnen volstaan. Hij hoopt het
zwerfvuilprobleem in Wallonië
in twee jaar te kunnen oplossen.
Ook in het Vlaamse regeerak
koord staat de mogelijke invoe
ring van statiegeld op blik en
plastic flessen vermeld. De
Vlaamse regering heeft een im
pactanalyse besteld van de in
voering van statiegeld op blik en
plastic flessen. (belga)

ALSCAMPAGNE

IJsemmer voor
alle burgemeesters

12 miljoen euro. Zoveel geld
hebben donateurs in zowat drie
weken tijd overgemaakt aan de
Amerikaanse ALSvereniging,
dankzij de Ice Bucket Challenge.
Ter vergelijking: vorig jaar ont
ving de vereniging maar 225.000
euro.
In Vlaanderen is het nog te
vroeg om het effect van de ALS
campagne te voelen, zegt Danny
Reviers, voorzitter van de
ALS Liga. ‘Vandaag versturen we
per brief wel een uitnodiging
naar alle ceo’s van grote bedrij
ven en naar alle burgemeesters.
We vragen hen om mee te doen
en ook een emmer ijswater over
zich te laten uitgieten.’
ALS is een voortschrijdende
ziekte van het zenuwstelsel,
waardoor de spieren geen im
pulsen meer krijgen en patiën
ten gaandeweg verlamd raken.
Er zijn zowat duizend patiënten
in ons land. (vbr)

KERNENERGIE

‘Doel 3 en Tihange 2
hele winter stil’

De reactorwanden van de
kernreactoren Doel 3 en Tihan
ge 2 zijn ten gevolge van duizen
den scheurtjes erg verzwakt. Dat
blijkt uit tussentijdse testresul
taten, meldde de VRT gister
avond op basis van ‘meerdere
betrouwbare bronnen’. De kans
is groot dat de reactoren de hele
winter zullen stilliggen, en mis
schien zelfs nooit meer zullen
werken, luidt het. ‘Het is nog te
vroeg om conclusies te trekken’,
reageert Electrabelwoordvoer
ster AnneSophie Hugé.
De twee kernreactoren werden
eind maart onverwacht opnieuw
stilgelegd voor bijkomende tests,
nadat er in de zomer van 2012
scheurtjes waren ontdekt.
Het FANC, het Federaal Agent
schap voor Nucleaire Controle,
zal op basis van de tests een be
slissing nemen over een eventu
ele heropstart. (belga)

nauwe doorgangen te wurmen.
Maar het inbreken en stelen zelf
blijft een taak voor de mannen.
De diverse nationaliteiten hebben
zich klaarblijkelijk ook gespeciali
seerd. De Roemenen zijn het
meest bezig met het inbreken zelf.
De Albanezen lijken zich toe te
leggen op heling van de gestolen
goederen.

tussen de 20 en de 30 jaar oud.
Toch is één op de vijf minderjarig.’
De identificatie bevestigt het ver
moeden dat heel wat inbrekers uit
OostEuropa komen. Roemenië
levert het gros van de dieven, op
afstand gevolgd door andere ge
wezen Oostbloklanden. De Alba
nezen waren op een bepaald ogen
blik verdwenen uit de politiesta
tistieken, maar zijn sinds het
openstellen van hun grenzen te
rug van weggeweest.
‘Ook de bendeleiders komen uit
deze OostEuropese landen’, zegt
Eddy De Raedt. ‘Tot enkele jaren
geleden opereerden zij nog vanuit
het thuisfront. Nu hebben ze hun
hoofdkwartier naar ons land over
geplaatst. Ze hebben zich meestal
in grote steden gevestigd, van
waaruit zij hun inbrekers over
heel het land uitsturen, soms
meer dan 100 kilometer van de
uitvalsbasis verwijderd.’

Hoe gaan ze te werk?

Binnen de inbrekersbendes zijn
de taken goed afgebakend. Vrou
wen en kinderen worden vaak in
geschakeld om op verkenning te
gaan, bijvoorbeeld door onder een
of ander voorwendsel aan te bel
len en zo na te gaan of er iemand
thuis is. Kinderen worden soms
ook ingeschakeld om zich door
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YVES BARBIEUX
BRUSSEL | Het risico dat er bij

u thuis wordt ingebroken, was nog
nooit zo groot. Vorig jaar regis
treerde de politie ruim 75.000 wo
ninginbraken of pogingen tot in
braak. Na analyse van al die mis
drijven komt de politie tot de con
clusie dat liefst 660 verschillende
daderbendes aan het werk waren,
met samen meer dan 2.440 leden.
In werkelijkheid ligt het aantal in
braken of pogingen tot inbraak
nog een stuk hoger. Twintig tot
dertig procent hoger, schat de po
litie zelf, omdat veel feiten ge
woon niet aangegeven worden.
‘De openstelling van de Europese
binnengrenzen, de economische
crisis en de constant stijgende
goudprijs hebben steeds meer in
brekersbendes aangespoord om
hier hun kans te wagen’, zegt de
politie.

Wie zijn die rondtrekkende
inbrekers?

‘Een bende bestaat uit minstens
drie dieven, maar telt gemiddeld
vijf tot tien leden’, zegt Eddy De
Raedt, hoofd van de cel ‘Misdrij
ven tegen goederen’ van de federa
le politie. ‘We hebben 2.003 van de
2.444 leden van deze groepen kun
nen identificeren. Meestal zijn ze

660dievenbendes
liggen op de loer

VORIG JAAR MINSTENS 75.000 INBRAKEN 
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Woninginbraken
in België in 2013
Risicograad per arrondissement
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van de daders

Roemenië
Onbekend
België
Albanië
Servië
Bulgarije
Frankrijk
Polen
Andere

%

32
18
11
7
5
2
2
2

21

Liefst 660 inbrekersbendes hebben vorig jaar minstens 75.000 keer
ingebroken in ons land. Een zeer hoog aantal, dat volgens de federale
politie nog toeneemt. Van de 2.440 bendeleden zijn er intussen 2.000

geïdentificeerd. De meesten komen uit OostEuropa en slaan bij
voorkeur toe in en rond de grote steden.

Opvallend is wel
dat het risico op
een woninginbraak
in Wallonië merke
lijk hoger ligt dan
in Vlaanderen

Waar slaan ze toe?

De grote steden dragen duidelijk
hun voorkeur weg. ‘De politiezo
nes Antwerpen, Charleroi, Luik,
BrusselElsene en Gent registre
ren de meeste woninginbraken.
Dat betekent niet dat dat zwarte
zones zijn. Die hoge cijfers zijn
vooral het gevolg van de hoge con
centratie van woningen, allemaal
potentiële doelwitten. Wat ook
meespeelt is de grotere bereid
heid van slachtoffers om aangifte
te doen. En dat is dan weer te dan
ken aan de verscherpte aandacht
van de politiekorpsen voor het fe
nomeen woninginbraken.’
Opvallend is wel dat het risico op
een woninginbraak in Wallonië
merkelijk hoger ligt dan in Vlaan
deren (zie kaart). De arrondisse
menten Luik, Charleroi en Hoei
gaan Asse vooraf, het enige
Vlaamse arrondissement in de
top 10 van deze rangschikking.
Antwerpen staat op 11, Gent op 14.
‘Op nationaal niveau bedraagt het
gemiddelde risico 1,53 inbraken
per 100 woningen per jaar. In 2010
lag dat gemiddelde nog op 1,34
per 100 woningen. De situatie is er
dus niet beter op geworden. Dat
betekent dat een woning statis
tisch gezien om de zestig jaar het
doelwit van inbrekers zal zijn.’

Eddy De Raedt. © pn


