GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
ANTWOORDNOTA VRAAG

Commissie Algemene Zaken 7 juni 2022
Indiener: Thijs Verbeurgt (Vooruit)
Vraag: Acties tegen ‘needle spiking’

Coördinator: directie Samen Leven (Preventie & veiligheid)
Andere bevoegde ambtenaren (diensten): noodplanambtenaar, politie
Bevoegd collegelid (leden): Burgemeester
Antwoord(en)
1. Welke maatregelen kunnen we nemen in Mechelen om dit soort
incidenten te voorkomen?
Er is op dit moment bijzonder weinig geweten over het fenomeen. Recent
zijn er naast het incident tijdens een voetbalmatch van KV Mechelen,
gelijkaardige incidenten geweest tijdens de Belgian Pride in Brussel (2
slachtoffers) en het We R Young festival in Hasselt (20-tal slachtoffers).
Ook in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn er meldingen van
slachtoffers van needle spiking.
Vaak worden er bij slachtoffers geen sporen van prikletsels gevonden en
vaak zijn er ook geen bewijzen of sporen te vinden van verdovende
middelen. Het is overal een nieuw fenomeen en er werden nog nergens een
dader of daders geïdentificeerd.
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Specifieke maatregelen ten aanzien van het fenomeen zijn op dit moment
niet mogelijk omdat er nog veel kennis ontbreekt. Het parket heeft een
onderzoeksrechter gevorderd die het lopende gerechtelijke onderzoek leidt
Generieke maatregelen ten aanzien van het fenomeen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag zullen wel genomen worden:
- actie in de Mechelse uitgaanscafés met opleiding voor het barpersoneel
in combinatie met Ask For Angela affiches
- partycheckers die tijdens de (stedelijke) zomerfestivals ingezet worden
om jongeren die zich onwel voelen of hulp nodig hebben (incl.
intimidaties) zijn aangeworven en worden opgeleid.
- tijdens (stedelijke) zomerfestivals worden banners voorzien om
grensoverschrijdend gedrag te melden. Er zullen ook QR-codes zijn die
leiden naar het meldformulier ‘intimidatie’
(https://www.mechelen.be/intimidatie/melden)

Hieronder enkele buitenlandse artikels:
• https://stories.nos.nl/artikel/2430012-geprikt-bij-het-uitgaan-ditweten-we-over-needle-spiking
• https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jan/26/needle-spikingreports-to-uk-police-exceed-1300-in-six-months
• https://www.lemonde.fr/en/france/article/2022/04/30/in-nantesrennes-beziers-or-grenoble-the-mystery-of-the-nightclub-needlepricks_5982028_7.html
• https://fullfact.org/crime/spiking-by-needle-injection/
2. Welke maatregelen kunnen we nemen in Mechelen om dit soort incidenten
kordaat op te kunnen sporen?
Zie antwoord vraag 3
3. Vond er reeds overleg plaats met partners waar het risico van ‘needle
spiking’ groter zijn, zoals voetbalstadia, horecazaken etc.?
De noodplanambtenaar heeft met de relevante partners verschillende 1 op 1
gesprekken gevoerd naar aanleiding van het incident op KV Mechelen. In
samenspraak met politie (openbare orde/voetbalcel), spoed AZ St Maarten
en federale gezondheidsinspectie werd een debriefing van die bewuste
match gepland in aanwezigheid van de interne veiligheidsverantwoordelijke
van het stadion en het bedrijf dat de EHBO-dienst tijdens thuismatchen
levert.
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Het is daarbij in eerste instantie de bedoeling om generieke procedures
binnen de interne noodplannen (INP) (detectie, alarmering, escalatie,
curatieve respons ed) tegen het licht te houden, teneinde dergelijke situaties
nog sneller en beter te kunnen detecteren en een -waar nodig- aangepaste
reactie te verzekeren. De casus KVM kan daarbij een voorbeeld vormen voor
andere INP'en.
In tweede instanties lessen te trekken uit het verloop van een dergelijk
incident (zonder op enigerwijze vooruit te lopen op het politionele
onderzoek) en op die wijze, mede door infodeling met andere (bovenlokale)
actoren kennis op te bouwen rond deze nieuwe problematiek.
Ten derde het risico als vast onderdeel op te nemen in de standaard risicoanalyses voorafgaand aan toekomstige evenementen allerhande. Een
belangrijk punt dat tijdens het veiligheidsoverleg zal worden behandeld is
snelle communicatie indien zich gelijkaardige incidenten zouden herhalen,
aangezien het cruciaal is op dergelijke momenten snel juiste en objectieve
informatie (zelf) te kunnen verstrekken.

Werner Van Herle
Steven Vermeeren
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