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Oefening

Motorclub ‘The Black Panthers’ werd recent in Nederland verboden (civiel verbod) 
voor de link van de motorclub met allerlei vormen van ernstige misdrijven. Zo is de 
club betrokken bij grootschalige cocaïnehandel, waarbij afpersing van havenarbeiders 
en politiemensen niet werd geschuwd. Ook werd een getuige van een mislukte 
drugdeal ontvoerd en gefolterd. Het is gekend dat de leden over vuurwapens 
beschikken wat ook wijst op het voorhanden zijn van een wapenhandel. Daarnaast 
wordt de club gelinkt aan seksinrichtingen waar Afrikaanse vrouwen, net niet of 
amper meerderjarig, gedwongen worden om seksuele handelingen te verrichten. Deze 
seksclubs worden ook gebruikt om derden te ‘bedanken’ voor geleverde diensten in 
het kader van hun drugstrafiek. Anderen worden gelokt naar de seksclub en nadien 
afgeperst met foto –of videomateriaal met geld of voor het leveren van diensten in het 
kader van de criminele activiteiten van de motorclub. 



Oefening

U krijgt informatie dat leden van de motorclub al enkele malen werden gesignaleerd in 
café ‘eentje is geentje’ op uw grondgebied. De uitbater van dit café is geen brave 
jongen, maar voorlopig alleen nog maar betrokken geweest bij ‘kleinere’ misdrijven. 

Het voorbije weekend was er een privé-feestje in het café en werd er vastgesteld dat 
de portiers leden van de motorclub waren. 

Het is ook bekend dat de uitbater van het café er graag mee wil stoppen. Hij zou graag 
een huurder vinden voor zijn pand.

U vreest dat de herhaaldelijke aanwezigheid van ‘the black panthers’ wel eens kan 
betekenen dat deze geïnteresseerd zijn in het huren van dit pand om er een clubhuis 
van te maken.

Welke preventieve maatregelen kan u nemen? 



Casus motorclub



Waarom clubhuis niet wenselijk ?



Krachtlijnen stopgesprek

• Tweeledig doel 

• Voorbereiding

• Uitvoering



Clubhuis in voorbereiding



Besluit burgemeester :

“verbod opening clubhuis”

• Zonevreemd

• Brandveiligheid

• Ontbreken horecavergunning

• Elementen openbare orde





Bestuurlijke sluiting clubhuis 

door burgemeester 

voor 6 maanden



3. Vergunningenbeleid

Modelreglement Motorclubs



3. Vergunningenbeleid

Modelreglement Motorclubs

Toepassingsgebied

Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen 
gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar 
de buitenwereld wordt veruitwendigd door het gebruik van 
gemeenschappelijke kenmerken, zoals: Symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, 
materialen, voertuigen, kledij, foto’s, ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een 
motor.

Burgemeester kan afwijkingen bepalen!



3. Vergunningenbeleid

Modelreglement Motorclubs

Specifieke regels (vergunningensysteem)

- Afstandsregeling als ontvankelijkheidsvoorwaarde.

- Voorwaarden tav de inrichting (stedenbouw, milieu, brandveiligheid)

- Voorwaarden tav de persoon/personen (uitbater, organisator, deelnemer, organen)

→Moraliteitsonderzoek

- Modaliteiten voor het organiseren van bijeenkomsten

- Administratieve sancties en maatregelen bij niet-naleving van voorwaarden of modaliteiten

Eventueel bijkomend: richtlijnen voor evenementen en verbod op samenscholing



3. Vergunningenbeleid

Modelreglement Motorclubs

Specifieke regels (voorwaardensysteem)

- Voorwaarden tav de inrichting (stedenbouw, milieu, brandveiligheid)

- Voorwaarden tav de persoon/personen (uitbater, organisator, deelnemer, organen)

→Moraliteitsonderzoek

- Modaliteiten voor het organiseren van bijeenkomsten

- Administratieve sancties en maatregelen bij niet-naleving van voorwaarden of modaliteiten

Eventueel bijkomend: richtlijnen voor evenementen en verbod op samenscholing



3. Vergunningenbeleid

Algemeen modelreglement uitbatingsvergunningen

Toepassingsgebied

- Shishabars

- Massagesalons

- Handcarwashes

- CBD-winkels

- Telecomwinkels

- Seksinrichtingen

Toepassingsgebied te beperken of uit te breiden MAAR: motivering!



3. Vergunningenbeleid

Algemeen modelreglement uitbatingsvergunningen

Specifieke regels

- Spreidingseis kan als ontvankelijkheidsvoorwaarden worden opgenomen.

- Voorafgaandelijk administratief onderzoek

→Moraliteitsonderzoek

→ Omgevingsonderzoek

→ brandveiligheidsonderzoek

→ Financieel onderzoek

- Uitbatingsvoorwaarden (hygiëne, netheid, onderhoud, toegang, …)

- Specifieke uitbatingsvoorwaarden voor massagesalons (eventueel andere specifieke voorwaarden voor 
andere inrichtingen toe te voegen)

- Administratieve sancties en maatregelen

- Overgangsmaatregel voor reeds bestaande inrichtingen


