CD&V WIL DE STRAFFELOOSHEID INZAKE
GEWELD TEGEN HULPVERLENERS AANPAKKEN
Fysieke maar ook
verbale agressie
kan dus absoluut
niet!
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Cijfers tonen
aan dat geweld
tegen hulpverleners en andere ‘beroepen
van algemeen
belang’ dagelijkse kost is.
Met de regelmaat van de
klok lopen er
berichten binnen over geweld tegen hulpverleners. Die
meldingen worden nu bevestigd met cijfers die CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken
Pieter De Crem (CD&V).

De voorbije jaren werden telkens meer
dan tweeduizend geweldplegingen geregistreerd tegen politieagenten, hulpverleners, personeelsleden uit het onderwijs,
de overheid of het openbaar vervoer. Vorig
jaar ging het om 2.364 gevallen. Dat zijn
er ongeveer zes per dag.
Zwaardere straffen
SPOEDmagazine/SPOED112 startte in november - met ondersteuning van de Ambulanciersunie - een affichecampagne om dit
probleem onder de aandacht te brengen.
Maar ook de wetgever onderneemt stappen. De Kamer bespreekt momenteel een
voorstel om de straffen voor bovengenoemde vormen van agressie strenger
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te maken. Het nieuwe Strafwetboek zou
zwaardere straffen opleggen voor geweldplegingen op personen die een openbare
functie uitoefenen. Voor gewelddaden tegen personen met een maatschappelijke
functie kunnen de straffen oplopen tot
maximum 15 jaar.
Nahima Lanjri pleit ervoor om niet te
wachten op een nieuwe regering om de
hervorming goed te keuren. Het CD&V-Kamerlid ziet de strengere wetgeving als een
vorm van ‘respect voor hulpverleners en
wat zij dagelijks doen’. ‘Aan hulpverleners
kom je niet, punt. Wie dat wel doet, riskeert zware straffen’, klinkt het.
Dit bericht komt van de Standaard op
7 november 2019, dus 1 dag nadat onze
campagne gelanceerd werd…
Dus hoog tijd dat wij eens met Nahimu
Lanjri gaan praten…
Het is een ‘spelletje’ dat we inmiddels
al jaren ‘spelen’, de politiek roept luid
als er weer een incident de nationale media haalt, en dan ebt alles weer
stilletjes weg… Wordt het nu eens niet
hoogtijd dat er daadwerkelijk iets gebeurd rond dit thema?
Nahima Lanjri: Ik ben blij dat er al actie
is vanuit de hulpverleners zelf en door privé-initiatieven zoals jullie campagne van
november 2019. Ook de media bericht er
beduidend meer over, wat ook weer bij-

draagt aan het bewustzijn. Je kan uiteraard zeker niet ontkennen dat ook wij als
beleidsmakers een verantwoordelijkheid
hebben. Onze verantwoordelijkheid ligt
o.a. bij het opstarten van een strafverzwaring als het over dit soort incidenten gaat.
Ik stel vast, na opvraging van cijfers bij
de minister van binnenlandse zaken, dat
er per dag 6 gevallen van agressie tegen
hulpverleners zijn. Dit is uiteraard slechts
het topje van de ijsberg want dit zijn de
geregistreerde gevallen, het daadwerkelijke cijferwerk zal dus zeker hoger liggen.
We spreken dus nu over bijna 2.400 gevallen per jaar, enkel geregistreerde incidenten. De meeste gevallen komen voor
bij de politie, gevolgd door onderwijzend
personeel, dan mensen bij de overheden
en het openbaar vervoer en dan uiteraard
de hulpverleners. Het is ook vooral een
grootstedelijk probleem zien we, steden
als Brussel en Antwerpen hebben werkelijk een ‘topscore’, dus we kunnen duidelijk
stellen dat de cijfers schrikbarend hoog
zijn. Het is dus hoogtijd dat de parketten
en justitie daadkrachtig en op een gepaste
manier gaan optreden. Hulpverleners zijn
er om mensenlevens te redden en deze
mensen moeten dus ongehinderd hun
werk kunnen doen!!!
Fysieke maar ook verbale agressie kan dus
absoluut niet! Momenteel ligt er een heel
uitgebreid wetsvoorstel klaar waar ook
agressie tegen hulpverleners in zit. Brandweermensen, ambulanciers en eigenlijk
alle hulpverleners trekken terecht aan de

alarmbel. Zij voeren hun werk met hart
en ziel uit, dus het minste wat je kan verwachten is dat ze met het nodige respect
behandeld worden. Nu moeten wij dus
volgen met daadwerkelijke bestraffingen
naar de plegers toe! Het beste is uiteraard
geweld trachten te vermijden door preventie maar als dit niet werkt moet gepast
gereageerd worden.
Wat we nu voorstellen is bij geweld tegen mensen in publieke/maatschappelijke
functies:
• Bij delicten eerste graad en daarmee
bedoelen we verbale incidenten of een
stoot geven met een blauwe plek tot gevolg, dit is tot op heden strafbaar met
8 dagen tot 6 maand en dat willen we
verhogen naar 1 jaar tot 3 jaar.
• In geval van geweld in de 2e graad, dus
geweld dat leidt tot bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid van minder dan 4
maanden zou dan strafbaar worden met
straffen van 3 tot 5 jaar.
• In de gevallen van 3e graad – langer dan
4 maand arbeidsongeschikt – zal strafbaar worden met bestraffingen van 5 tot
10 jaar.
• De hoogste, 4e graad, dan spreken we
over de dood tot gevolg, ook als is dit
een ‘ongelukkige’ val na een stoot waarbij de hulpverlener met zijn hoofd tegen de stoeprand zou vallen en komt te
overlijden is er een bestraffing voorzien
van 10 tot 15 jaar.
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We willen dus echt een signaal geven dat
je aan hulpverleners NIET raakt.
Wat is uw mening rond het feit dat
wij als vakblad, in samenwerking met
de Ambulanciersunie, een sensibiliseringscampagne moeten opzetten, is
dit niet a priori taak van de overheden
zoals Binnenlandse zaken, Volksgezondheid of zelfs Justitie?
Nahima Lanjri: Heel vaak zie je dat de
politiek achter loopt, dat moet ik eerlijk
toegeven. Vaak zie je dat de overheid pas
volgt als er al private-initiatieven lopen of
gelopen zijn. Ik waardeer jullie actie persoonlijk enorm maar ik vind inderdaad
ook dat het een taak is waar de overheid
een tandje zal moeten bijsteken. Een overheidsapparaat is ook vaak veel ‘logger’ dan
de private sector, dat is ook een feit dat
invloed heeft op zulke campagnes. Maar
dat is geen echt excuus, er zijn opties om
tenminste (goede) acties te ondersteunen
die op het terrein uitgewerkt worden. Het
zou dus naar mijn mening niet slecht
zijn als de overheid zulke initiatieven zou
ondersteunen, op welke manier dan ook.
Bijkomend probleem is natuurlijk dat we
in lopende zaken zitten wat dan ook weer
voor verwarring kan zorgen over wat kan
en niet kan.
Als we dan even kijken naar de aanloop van deze campagne, waar we
onder andere Belgambu als werk-
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geversvereniging en alle provinciale
scholen aanschreven met de vraag om
ondersteuning en niet één antwoord
mochten ontvangen (laten we de elementaire beleefdheid zelfs even buiten spel). Is dit een indicatie over hoe
sterk dit probleem speelt bij instanties
die er toch alle baat bij zouden moeten
hebben dat hun mensen veilig kunnen
werken?
Nahima Lanjri: (kijkt verbaasd, nvdr) Een
minimum van respect zou uiteraard zijn
dat er een antwoord geformuleerd wordt!
Als er zelfs geen enkele reactie van deze
instanties komt, kan ik dat echt niet begrijpen. Naar mijn mening zou de koepel
van ambulancediensten uit naam van hun
leden zeker een dergelijke actie moeten
ondersteunen. Ik vind het heel jammer en
een gemiste kans dat er niet werd gereageerd op dit voorstel. Ik kan dan alleen
maar hopen dat zij – zoals jullie aangeven
– op een deel 2 van deze campagne wel
zullen reageren en hopelijk hun medewerking zullen verlenen, maar dat zijn uiteraard zaken waar ik geen invloed op heb.
Dit komt eigenlijk bovenop slechte arbeidsvoorwaarden en extreem slechte
verloningen als we er de ambulanciers
uithalen, voor velen is dit de druppel
die de emmer doet overlopen. Is het
geen tijd voor een algemene herziening van het statuut ambulancier?
Nahima Lanjri: Ik vind dat we dit zeker

onder de loep moeten nemen. Ik heb zelf
ook al enkele initiatieven genomen om dit
statuut te verbeteren. Zo is er een verhoging van belastingvrijstelling naar 6.120€/
jaar gekomen (sinds begin 2019) voor
alle ambulanciers en niet enkel voor de
ambulanciers aangesloten bij de brandweerdiensten. Ook de mensen in de private-sector kunnen dus van deze maatregel
genieten. Voor mij is elke ambulancier
evenveel ‘waard’ ongeacht wie zijn of haar
werkgever is. Ze hebben beide dezelfde
opleiding genoten, dus ik zie absoluut niet
in waarom er een verschil zou zijn. Er was
nog een klein probleem inzake RSZ maar
dit wordt ook gecorrigeerd en is al als
wetsvoorstel ingediend. Beide zaken met
terugwerkende kracht naar januari 2019.
In steden zoals New York, waar we de
directeur medische diensten bij de
brandweer interviewden, zetten ze
heel sterk in op training van hun personeel rond het omgaan met agressietoestanden. Bij ons worden secundaire ambulancemensen niet opgeleid
rond dit thema en in de provinciale
DGH-scholen is er 4 uur voorzien rond
deze thematiek! Is dit niet beduidend
te weinig?
Nahima Lanjri: Er zijn sowieso grote verschillen in opleiding tussen onze ambulanciers en die in de buurlanden of andere
landen. Dit is een thema dat ook dient bekeken te worden.
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De hoge raad voor opleiding voor leden
van de hulpdiensten heeft recent een opleiding goedgekeurd om brandweerlieden
beter om te leren gaan met agressie. Zoals
ik al zei, de beste remedie is ervoor trachten te zorgen dat agressie niet voorvalt.
We hebben als overheid zeker de taak om
ervoor te zorgen dat onze hulpverleners
goed ‘gewapend’ zijn om met deze problemen bewust en doelgericht om te gaan.
Er zou dus zowel in de basisopleiding als
ook in de permanente vorming hier meer
aandacht aan moeten besteed worden. Zo
zijn er aanpassingen gebeurd in de opleidingen politie en brandweer om dit thema
uitgebreider in de opleiding te brengen.
Het is natuurlijk niet evident om hier –
met de huidige opleidingsstand hulpverlener-ambulancier – veel in te doen. De opleiding zou dus moeten uitgebreid worden
zodat er meer uren voorzien worden, zo
kan je zaken breder belichten binnen de
opleiding. Ik pleit zeker ook om dit sterk
aan bod te laten komen in de permanente
vorming die de ambulanciers moeten volgen. We zien deze problemen – zeker in de
grootsteden – constant toenemen, dus we
moeten dringend tools aanreiken voor de
mensen die elke dag hun inzet geven aan
de bevolking. Er zijn nooit ‘verzachtende’
omstandigheden, geweld tegen hulpverleners kan niet getolereerd worden.

Er bestaan geen tot weinig cijfers
over deze thematiek, en als er cijfers
bestaan gaan de meeste uit van een
zeer hoog zwart cijfer omdat verbale
agressie zelfs al bijna niet meer gemeld wordt. Hoe kunnen de hulpverleners en ordehandhavers gestimuleerd
worden om bij ELK incident melding
te maken zodat we dit eindelijk eens
goed in kaart kunnen brengen?
Nahima Lanjri: Ik heb nu cijfers opgevraagd en er zijn wel wat cijfers maar
dit zijn uiteraard enkel de geregistreerde
gevallen. Ik besef dat er een groot ‘dark
number’ zal zijn van gevallen die nooit
worden gerapporteerd. Het moet dus sowieso gestimuleerd worden om ELK incident te melden en dit zou zeer laagdrempelig moeten kunnen gebeuren. Als je
verwacht van een hulpverlener dat deze,
na een zware dagtaak, nog naar de politie zou moeten rijden om een aangifte
te doen ben je fout bezig. Ik denk dat de
nieuwe technologieën ons hierbij zouden
kunnen helpen, zo zou er bijvoorbeeld een
app kunnen ontwikkeld worden om dit te
melden. Zo heb je tenminste accuratere
cijfers en dan dienen zware incidenten
nog wel steeds aangegeven te worden op
de klassieke manier. Zo kan je misschien
bereiken dat de ‘lichte’ incidenten zoals
verbale agressie of een duwtje wel gemeld

zouden worden en zo in kaart kunnen gebracht worden. Dus dan zouden we ook
zicht krijgen op alle gevallen van agressie 1e graad die nu vaak onder de radar
blijven. Basis is dat het een heel eenvoudige structuur zou moeten hebben, geen
ingewikkelde toestanden maar gewoon
kort alle basisinfo verzamelen zodat de
hulpverlener dit op betrekkelijk korte tijd
kan ingeven. Ook de spoed- of huisartsen
die een vorm van agressie bij een hulpverlener zien, zouden hier trouwens melding
van moeten maken! Het is een gedeelde
verantwoordelijkheid van de werkgevers
en de hulpverleners.
Op onze sociale media horen we vaak
dat hulpverleners, zowel in de private
sector als ook bij diensten als brandweer, door hun verantwoordelijken
verbod krijgen dit publiek te maken!
Wat is uw mening rond dergelijke instellingen van werkgevers of leidinggevenden?
Nahima Lanjri: Dat is meer dan erover! Zo
worden de slachtoffers ‘gestraft’ in plaats
van de daders! Ik vind dat dit echt niet
kan. Bij de verantwoordelijken binnen alle
diensten moet het besef groeien van ‘elk
incident is er één te veel’ en als je eigen
mensen slachtoffer worden moet je ze
ondersteunen en niet monddood maken.
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Je mag als verantwoordelijke binnen een
dienst zulke zaken NOOIT ‘onder de mat
vegen’ en je zou zelfs moeten aansporen
om melding te maken of zelf melding
maken als werkgever. Het is een maatschappelijk probleem en geen probleem
van de diensten, dit moeten ze duidelijk
beginnen te beseffen. Het stelt dus niet de
dienst in kwestie ‘in gebreke’ maar wel de
maatschappij en de daders. Zeggen tegen
de slachtoffers dat ze er niet over mogen
praten is het slechtste wat je kan doen. Als
je als hulpverlener in een dergelijk geval
geen begrip en ondersteuning vindt bij je
organisatie is dit echt problematisch.
De NMBS heeft wel cijfers, daaruit
blijkt dat het in slechts 1 op 10 incidenten ook daadwerkelijk leidt tot een
veroordeling. Hoe komt dit en gaat
u/de regering iets aan dit lage cijfer
doen?
Nahima Lanjri: We werken nu vanuit het
beleid aan een verzwaring van de straffen
en het is dan ook noodzakelijk dat deze
straffen uitgevoerd worden. Dit is pure
logica zelfs! De parketten moeten dus
vervolgen en de rechtbanken moeten een
oordeel vellen en indien nodig bestraffen.
Wat we als politiek vragen aan de magistratuur is om hiervan een prioriteit te
maken. We hebben in België gelukkig een
scheiding der machten, maar we vragen
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dus wel degelijk om aan deze thema’s
de nodige aandacht te besteden en dus
niet te seponeren als er duidelijke feiten
zijn gebeurd. De minister van justitie zal
dit dan ook zeker communiceren naar de
parketten toe. Het is niet de bedoeling de
straffen te verhogen om ze dan niet ook
daadwerkelijk toe te passen.
We werken samen op verschillende
vlakken met de producent Audax die
bodycams produceert. Is dit volgens u
een doeltreffend middel in de aanpak
van agressie tegen hulpverleners?
Nahima Lanjri: Ik ben er nog niet helemaal uit voor mezelf, ik heb experten horen zeggen dat dit incidenten in de hand
kan werken en dan is het uiteraard geen
positief middel. Het is wel zeker iets dat
zou moeten bekeken worden en misschien
eens een proefproject opstarten. Ik besef
wel dat het niet altijd eenvoudig is bewijs
te leveren en dit probleem kan je dan weer
wel oplossen met een bodycam.
Het moet wel duidelijk afgelijnd zijn vanaf wanneer je dan moet starten met de
opnames. Het kan niet zijn dat je na een
eigen provocatie zou starten met opnemen
en zo een half verhaal zou tonen. Bodycams kunnen ook een ontradend effect
hebben, dus het lijkt mij zeker iets om
beter te verkennen en een proefproject op

te starten. We moeten ook de pilootprojecten bij de politie evalueren en zien wat de
voordelen voor hulpverleners zouden kunnen zijn. Alles wat kan bijdragen tot het
indijken van het agressieprobleem moeten
we uiteindelijk gaan inzetten. Ik wil dus
bodycams zeker niet uitsluiten, tenzij in
een proefproject op het terrein zou blijken
dat het agressie in de hand zou werken,
maar dat kan ik nu nog niet beoordelen.
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Als we opnieuw de ambulancemensen bekijken – staat u open voor een
uniform geldelijk en administratief
statuut voor alle vrijwillige hulpverleners-ambulanciers zodat ze allemaal
aan dezelfde arbeidsvoorwaarden
werken, aangezien dit in deze sector een thema is dat bijdraagt tot de
problematiek maar die niet besproken
wordt.
Nahima Lanjri: Ik heb al iets gedaan rond
het financiële plaatje, en ik vind het niet
meer dan logisch dat ALLE ambulanciers
gelijk behandeld worden op elk niveau. Dit
is niet enkel logisch maar zou een evidentie moeten zijn. Ik vind dat er dus geen
onderscheid mag zijn tussen de vrijwilligers, die we niet enkel met veel respect
moeten behandelen maar ook op geldelijk
vlak, en in hun statuut moeten alle hulpverleners-ambulanciers volledig gelijkgesteld worden ongeacht waar ze hun taken
uitvoeren.

De mensen die dagdagelijks in de weer
zijn voor de hele bevolking voelen zich
in de kou gelaten door onze politiek. We
spreken hier toch snel over enkele tienduizenden hulpverleners die hopen dat de tijd
van woorden nu eindelijk eens stopt en er

daden volgen, wordt dus zeker vervolgd…
Interview en foto’s: DVE

Het mag duidelijk zijn dat agressie en geweld niet de enige thema’s zijn die binnen
de hulpverleningswereld spelen, hopelijk is
er nu politieke wil om alle thema’s aan te
gaan en oplossingen te zoeken.
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