
Nahima Lanjri: wet om criminele handelszaken te sluiten komt er binnenkort aan.  
 
Gazet van Antwerpen pakte zaterdag uit met een rapport waaruit blijkt dat criminele clans een 
grote invloed uitoefenen op de samenleving in Borgerhout. “Net als ik, zien veel Borgerhoutenaren 
dit met lede ogen aan”, zegt CD&V-parlementslid en districtsraadslid Nahima Lanjri. “Het is een 
complex probleem, waarop enkel een antwoord kan geboden worden als men zowel werk maakt 
van preventie als repressie. Ik sta dan ook 100% achter minister Geens die werkt aan een 
wetsontwerp waardoor handelszaken van criminelen aangepakt kunnen worden.” 
 
“De criminele economie in Borgerhout is groter dan de legale”, kopte Gazet van Antwerpen. Volgens 
de onderzoekers van de lokale politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid kent ons district een 
hoge concentratie malafide handels- en horecazaken. Meer en meer zouden criminelen hun winsten 
in winkels, middelgrote supermarkten en feestzalen investeren. Parket, politie en stadsbestuur staan 
daar nu nog quasi machteloos tegenover. Daarom legt minister Geens momenteel de laatste hand 
aan de BIBOB-wet, wat staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur. Die 
wet maakt het mogelijk om verdachte zaken systematisch te laten doorlichten door een 
onafhankelijke integriteitscommissie. Wanneer zo een onderzoek criminele feiten bloot legt, kan dat 
leiden tot inbeslagname van crimineel geld, tot de weigering van een uitbatingsaanvraag en zelfs tot 
de sluiting. Ik sta 100% achter dit voorstel en zal mij als federaal parlementslid mee inzetten om werk 
te maken van een snelle goedkeuring van deze wet, normaal gezien nog dit voorjaar. 
 
Bij dit soort criminaliteit moet je inzetten op repressie, maar mag je preventie nooit uit het ook 
verliezen. CD&V staat voor een integrale aanpak op het vlak van veiligheid. Onderwijs en welzijn zijn 
onmisbare spelers op het vlak van preventie en detectie van problemen. Vorig jaar in september 
lanceerde CD&V Antwerpen al een toekomstvisie op het veiligheidsbeleid in Antwerpen. CD&V 
Nationaal kwam zelfs een jaar eerder al met een nota. Daarin staat onder meer dat de burgemeester 
en de lokale overheid moeten zorgen voor een sterk sociaal weefsel en voor de ondersteuning van 
jongeren en kansarme gezinnen. Die versterking gaat drugsgerelateerde en andere criminaliteit 
tegen. Via alert bestuur en een maximale informatieuitwisseling speelt het lokale niveau via de 
wijkagenten een belangrijke rol bij de informatievergaring om samen met mensen op het terrein, 
zoals de medewerkers van buurtregeie, signalen van crimineel gedrag. De burgemeester kan hiertoe 
zijn lokale recherche samen met het parket aansturen.  
 
Lokale besturen zijn de eerste preventieactoren tegen bedreigingen van criminele organisaties 
(drugshandel, mensensmokkel en sociale uitbuiting, huisjesmelkerij, geweldscriminaliteit zoals 
afpersing en afrekeningen, …). Lokale bestuurlijke overheden stellen administratieve 
rechtshandelingen (zoals weigeren of intrekken van vergunningen of opleggen van bepaalde 
voorwaarden aan de vergunde activiteit) waarmee ze criminele organisaties of actoren vroegtijdig 
kunnen verstoren en verhinderen om zich te vestigen. Zo ontnemen ze criminele organisaties de 
door hen gewenste lokale voedingsbodem. 
 
Maar momenteel zijn lokale besturen echter onvoldoende in staat om de integriteit van de aanvrager 
en het risico op misbruik van de gevraagde rechtshandeling voor criminele doeleinden te 
beoordelen. Een dergelijke screening kan voor CD&V Antwerpen moeilijk op het niveau van de 
administratieve overheid zelf autonoom worden ingevuld. Naar het Nederlandse voorbeeld van de 
wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) kan er bij Justitie een 
onafhankelijke overheidsinstantie worden opgericht die de bestuurlijke overheden daarin 
ondersteunt. Die instantie moet aan lokale of regionale besturen een advies verlenen over het risico 
dat  de aanvrager een vergunning zou misbruiken voor het plegen van strafbare feiten of voor het 
benutten van uit strafbare feiten gekregen vermogensvoordelen. Zoals bv. het witwassen van 
drugsgeld door de aankoop van winkel.  
 



“Toch pleiten wij niet, zoals sommigen, voor een gewapend bestuur, wel voor een alert bestuur: dat 
betekent inzetten op preventie én repressie.  En ja, er moet ondersteuning komen voor het lokaal 
beleid, maar dit beleid moet altijd gevoerd worden met respect voor de fundamentele rechtsregels,” 
zegt Nahima Lanjri. Of zoals de Antwerpse CD&V-lijsttrekker Kris Peeters zei op ATV: “We moeten 
opletten dat de burgemeester niet de sheriff van de stad wordt die te pas en te onpas ingrijpt. Het 
moet binnen een wettelijk kader dat zeer transparant is en dat aanvullend kan werken.” 
 
“Uiteraard zijn ik en mijn partij voor een kordate aanpak van criminaliteit overal waar dat nodig is”, 
besluit Nahima Lanjri. “Binnenkort kan er dus overal waar het nodig is, worden opgetreden tegen 
malafide investeerders. Die zitten overigens niet enkel in Borgerhout. Ook in de andere disticten, in 
probleembuurten maar even goed op de Grote Markt, zullen verdachte winkeltjes en horecazaken 
kunnen worden doorgelicht.” 
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