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De overlast in al zijn vormen, die de burgers rechtstreeks raken in hun dagdagelijkse leefomgeving moeten 

de nodige aandacht krijgen. 

Het Parket West-Vlaanderen is uiteraard slechts een schakel in het ketengericht justitieel denken doch 

vervult hierin wel een kerntaak. 

Dikwijls wordt vanuit de overheid de term 'lik op stuk beleid' gebruikt doch dit komt niet echt passend voor 

gezien dit eerder een uiting is van de verzuring van de maatschappij. Toch is het evident dat een 

slagkrachtige reactie nodig en noodzakelijk is.  

Een daadkrachtige, evenwichtige en herstelgerichte aanpak is hierin een basisgegeven. 

Deze gemeenschappelijke justitiezorg, in overleg met de lokale besturen, politie- en parajustitiële sector 

kan enkel maar slagen door een gecoördineerde aanpak. 

Elke vergelijking loopt mank doch het blijft een vaststelling dat in het kader van verkeershandhaving een 

consequente en volgehouden inspanning het verkeersgedrag over de jaren heen toch duidelijk positief heeft 

beïnvloed. 

Een krachtig beleid, gesteund op herstelgerichte maatregelen, op het gebruik van gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS), op bestuurlijke boetes, op herstelbemiddeling, op het gebruik van VSBG's 

en op dagvaardingen op korte termijn (snelrecht) zijn hierbij zeker efficiënte tools. 

Het sepotbeleid, al dan niet noodzakelijk als beheersinstrument van de werklast op het parket, moet toch 

blijvend onderworpen zijn aan de grenzen van het normoverschrijdend gedrag. 

Al te dikwijls wordt een sepotbeleid afgewogen aan de aard van het gepleegde misdrijf gelinkt aan de 

begroting van de schade en niet zozeer aan de aard van de maatschappelijke verstoring. 

Juist dat gebrek aan evenwicht is de voedingsbodem voor het gevoel van onveiligheid voor de burger en 

responsabiliseert op onvoldoende wijze de dader van de feiten. 

Een evenwichtig sepotbeleid, enerzijds gebruikt als pragmatisch middel om de werkdruk te reguleren en 

anderzijds vooral geënt op de begroting van het nadeel, moet met de nodige omzichtigheid en gezond 

verstand benaderd worden. 

De maatschappelijke verstoring en de responsabilisering van de daders moeten het absolute hoofdcriterium 

blijven. 

Enkel op deze wijze heeft de strijd tegen de lokale criminaliteitsfenomenen kans op slagen. Dit hangt nauw 

samen met de uitoefening van de basispolitiezorg geïnspireerd op het begrip "community policing" of 

gemeenschapsgerichte politiezorg. 

 

Dit concept houdt in dat de politionele taakuitvoering essentieel is afgestemd op het onveiligheidsgevoel en 

onveiligheidsproblemen binnen een bepaald grondgebied. 

Het parket moet deze politiezorg maximaal ondersteunen door kwaliteitsvolle, lokale 

en gemeenschapsgerichte acties. 

 


