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HOOFDSTUK 1
CONTEXT: OPRICHTING VAN BRUSSEL 
 PREVENTIE & VEILIGHEID (BPV)

DE ALGEMENE 
DIRECTIE AAN  
HET WOORD

In een context van terroristische dreiging vormt 

een diepgewortelde overtuiging de rode draad 

in de ontwikkeling van Brussel Preventie en  

Veiligheid (BPV). BPV wil vanuit een globale 

aanpak een geïntegreerde coördinatie waar- 

borgen en de rol van facilitator opnemen om alle 

op het grondgebied aanwezige competenties 

– in haar domein – te ondersteunen. De echte 

meerwaarde van BPV zit in het bijeenbrengen 

van alle partners in de preventie- en veiligheids-

keten. Die streven elk hetzelfde doel na: een  

veiliger Brussel voor haar inwoners en bezoekers.

BPV biedt een gewestelijke visie voor problemen 

rond overlast, criminaliteit en veiligheid op het 

volledige grondgebied van het Gewest. Zonder 

zich in de plaats te stellen van haar partners, 

verzekert BPV in haar aanpak een complemen-

tariteit tussen de socio-preventieve en klassieke 

actoren in het veiligheidsdomein. Het doel van 

die samenwerkingsverbanden is een pertinent, 

gepast en evenwichtig antwoord kunnen bieden 

op de vastgestelde problemen.

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 

is de vrucht van een ongeziene samenwerking 

tussen alle overheden en partners in de veilig-

heidsketen. Het stelt een gezamenlijke strate- 

gie en visie voor, gekoppeld aan een versterking 

van de territoriale verankering. Het participatieve 

en inclusieve karakter van dit werk vertaalt zich 

in maatregelen op maat van de wijken en in  

lokale instrumenten, zoals het Brussels Buurt-  

en Preventieplan (BBPP). Door de onontbeerlijke 

complementariteit tussen een globale geweste-

lijke visie en een fijnmazig territoriaal netwerk 

draagt elk project de stempel van die geweste-

lijke aanpak. Het ultieme doel is de versterking 

van een zichtbare en geruststellende aanwezig-

heid van het overheidsoptreden op het vlak van 

preventie en veiligheid, zo dicht mogelijk bij de 

burger en overal op het grondgebied.
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BPV ging in april 2016 vastberaden aan de slag 

met de uitvoering van het beheersplan van de 

mandatarissen en met de organisatie van haar 

diensten. Ter ondersteuning werden in eerste  

instantie een aantal medewerkers permanent  

aangeworven. In de loop van 2017 kwamen daar  

bijna dertig personeelsleden bij. In die context  

werd een grote communicatie-inspanning gele- 

verd. De missies, de visie en de waarden van 

de nieuwe instelling werden zowel intern als  

extern uitvoerig toegelicht. De begeleiding van  

de medewerkers bij de organisatorische verande-

ringen of – voor de nieuwe medewerkers – bij het 

opnemen van hun functie vormde eveneens een  

belangrijke bekommernis voor de organisatie. 

Het operationeel maken van een nieuwe orga-

nisatie hangt onder meer af van de beschikbare 

human resources. Sluiten de profielen aan bij 

de opdrachten? Hebben de organisatie en haar  

personeel een goed begrip van de uitdagingen? 

Is er bij de werknemers en partners steun voor 

de opdrachten en voor de visie die wordt uit-

gewerkt en verdedigd? Beschikken ze over de  

capaciteit om samen de vastgelegde doelstel- 

lingen te behalen? Aan alle aspecten van het  

selectie-, rekruterings- en integratieproces van 

de BPV-medewerkers werd bijgevolg veel aan-

dacht geschonken.

De komst van nieuwe medewerkers versterkte de 

structuur en maakte de progressieve uitbouw van 

diensten mogelijk. Prioritair waren de ‘Directie  

Ondersteuning’, belast met ondersteunende 

diensten, en de ‘Directie Toekomstverkenning en 

Ontwikkeling’, belast met de implementatie en het 

concretiseren van het overheidsbeleid inzake vei-

ligheid. Op die manier kan de overgangsoplossing, 

oorspronkelijk opgericht rond het Observatorium, 

worden versterkt. Het Observatorium kan zich zo 

almaar meer concentreren op zijn werk rond de 

analyse van veiligheidsfenomenen en de evalua-

tie van openbaar beleid inzake veiligheid. 

In de loop van de laatste maanden konden een 

aantal speerpuntprojecten zoals het Geïntegreerd 

Crisis- en Communicatiecentrum (GCC), de  

Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen 

(GSV) en de enquête over het veiligheidsgevoel 

worden opgestart. Op die manier werden de en-

gagementen van de regering concreet gemaakt.

BPV is zich bewust van haar rol en verantwoorde-

lijkheden. Ze zet in 2018 haar ontwikkeling ver-

der en blijft haar partners ondersteunen in hun 

inspanningen. De stuwende krachten tekenden 

samen de krijtlijnen van een nieuwe aanpak uit. 

De uitdaging bestaat erin die nieuwe partner- 

dynamiek op termijn aan te houden en te komen 

tot een openbare dienstverlening die nog doeltref-

fender en efficiënter is en die beantwoordt aan de 

terechte verwachtingen van de bewoners en be-

zoekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Bij de zesde staatshervorming heeft het  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijke 

nieuwe bevoegdheden gekregen inzake preventie  

en veiligheid, waarmee het een ambitieus 

en vernieuwend beleid wil voeren. Voor de  

uitvoering van die nieuwe bevoegdheden,  

besloot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) op 

te richten. Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) 

werd opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015. 

De oprichting van BPV moet de organisatie van 

een gecentraliseerd en transversaal beheer van  

de veiligheid in Brussel mogelijk maken, alsook 

de uitbouw van een veiligheidsbeleid dat zijn 

grondslag zowel in gedecentraliseerde federale  

bevoegdheden, als in gewestelijke bevoegdheden 

vindt. 

INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN BIJ  
DE OPRICHTING  
VAN BPV

En verder ...

Bijzondere wet van 6 januari 2014 

m.b.t. de zesde staatshervorming  

(B.S. 31/01/2014) 

Voorbereidende werken van de 

bijzondere wet van 2014 over de 

nieuwe opdrachten toevertrouwd aan 

de Agglomeratie “in overeenstemming 

met het institutioneel akkoord van  

11 oktober 2011” en “in het kader van 

de bevoegdheden toevertrouwd aan de 

Brusselse Agglomeratie”. 
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Die hervorming werd onder meer concreet gemaakt door het aanwij-

zen van twee mandatarissen voor BPV. De directeur-generaal nam 

zijn functie op in april 2016, de hoge ambtenaar in juni 2016. 

BPV staat onder het rechtstreeks gezag van de minister-president. 

Het dagelijks beheer van de instelling wordt verzorgd door een  

leidend ambtenaar en een adjunct-leidend ambtenaar, aangesteld 

door de regering. Die mandaathouders moeten ondersteuning bieden 

aan de overheid en haar beslissingen uitvoeren. Krachtens zijn dele-

geringsbesluit is de directeur-generaal van BPV bevoegd om:

1   de begroting van de instelling uit te voeren;

2  de maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de goede werking 

van de instelling;

3  de besluitvorming door de minister-president uit te voeren, meer 

bepaald in het kader van de bevoegdheden bedoeld in artikel 4, 

§2 quater 1°, 2° en 7° van de wet van 26 juli 1971 houdende orga- 

nisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten;

4  de vertegenwoordiging van de minister-president te garan- 

deren in het kader van de opdrachten die aan de instelling  

worden toevertrouwd;

5  partnerschapsakkoorden te sluiten met andere instellingen die 

bevoegd zijn inzake preventie en veiligheid.

BPV richt zich volledig op de uitbouw van een gewestelijk project. De instel-

ling wil zowel een instrument zijn voor de minister-president, als een open-

bare dienst met aandacht voor de behoeften van haar verschillende partners 

en van de burgers en bezoekers van het gewest.
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Aanslagen op de 
luchthaven van 

Zaventem en in het 
metrostation  

Maalbeek 

Strategische nota over 
de uitoefening van de 

Brusselse gewestelijke 
bevoegdheden inzake 
preventie en veiligheid

Ordonnantie houdende de 
oprichting van een nieuwe 

instelling van openbaar 
nut (ION), genaamd 
Brussel Preventie & 

Veiligheid (BPV)

‘Lockdown’  
van Brussel

Progressieve 
overdracht van de 

bevoegdheden 
inzake veiligheid 
tussen Brussel 

Plaatselijke 
Besturen en BPV

25 mei

Indiensttreding 
van de directeur-
generaal van BPV

1 apr22 maa 28 aprnov 20162015

PIJLERS

Overdracht van de bevoegdheden inzake veiligheid

In de verklaring van het gewestelijk beleid en in de 

oriëntatienota 2016-2017 van Brussel Plaatselijke 

Besturen werd gewezen op de noodzaak om het 

Gewest te voorzien van nieuwe bevoegdheden en 

instrumenten, alsook van een correcte structure-

le financiering (GBV p. 6). De regering wilde een 

autonome gewestelijke dienst voor veiligheid en 

preventie onder de rechtstreekse bevoegdheid van 

de minister-president creëren (GBV p. 47 en 60). 

De progressieve overdracht van bevoegdheden 

inzake veiligheid vond plaats in 2016. Er werden  

samenwerkingsmodaliteiten tussen Brussel 

Plaatselijke Besturen en de nieuwe instelling 

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) vastge-

legd (voornamelijk met het Observatorium om de  

continuïteit van zijn opdrachten in de overgangs-

fase te waarborgen).
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Indiensttreding van de 
hoge ambtenaar van 
het arrondissement 

Brussel bij BPV

Beslissing van de  
Regering tot validatie 

van de inhoud van 
de principenota over 
de oprichting van de 

Gewestelijke School voor 
Veiligheidsberoepen 

(GSV)

Besluit van de 
regering betreffende 
het Brussels Buurt-  

en Preventieplan 
(BBPP) 

6 oktsept

Overplaatsing van de 
11 eerste medewerkers 

van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel 

naar BPV en eerste  
eigen begroting

2017 1 jan

Goedkeuring van het 
Globaal Veiligheids- 

en Preventieplan door 
de Brusselse Regering

Beslissing van de 
regering tot validatie 

van het actieplan 
voor de oprichting 

van de GSV

2 feb 16 feb

Oprichting van een 
oriëntatiecentrum 
voor de rekrutering 

geïntegreerd in 
Brusafe

7 dec1 jun

De bevoegdheden van de oude provinciegou-

verneur werden door de organieke ordonnantie 

geïntegreerd in BPV. De hoge ambtenaar is aan-

gesteld sinds 1 juni 2016 en belast met de uit-

voering – in alle autonomie – van haar bevoegdhe-

den binnen de nieuwe gewestelijke structuur.

BPV heeft sindsdien de nodige stappen opgestart 

voor het effectieve beheer – op haar niveau – van 

het gewestelijk veiligheids- en preventiebeleid.  

De nieuwe rol heeft zich vooral vertaald in het  

definiëren van het veiligheidsbeleid door de 

uitwerking van het eerste Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan (GVPP). Dat plan vormt vanaf nu 

het strategisch referentiekader op gewestniveau 

voor alle partners in de veiligheidsketen: federale, 

gewestelijke en gemeenschapspartners, politie-

zones, gemeenten en verenigingen.
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UITDAGINGEN IN 2017

Om de legitieme verwachtingen over de rol van 

het Gewest inzake preventie en veiligheid te illus- 

treren: BPV beantwoordde in 2017 96 parlemen-

taire vragen. Het ging over 15 dringende vragen, 

42 schriftelijke vragen, 17 interpellaties en 22 

mondelinge vragen.

De opvolging van het Globaal Veiligheids- en  

Preventieplan, het Brussels Buurt- en Preventieplan  

en de oprichting van het Geïntegreerd Crisis-  

en Communicatiecentrum of de Gewestelijke  

School voor Veiligheidsberoepen zijn de the-

ma’s die het vaakst voorkwamen in de openbare 

debatten in 2017. Ook over de strijd tegen radi-

calisering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en de maatregelen die werden getroffen na de 

incidenten van november en december werden 

verschillende vragen gesteld. De politieke over-

heden hebben duidelijk interesse in de maatre-

gelen die worden getroffen en uitgevoerd door 

BPV en haar partners.

In diezelfde periode evolueerde de veiligheidscontext op  

internationaal, Europees en Belgisch niveau in snel tempo.  

De ‘lockdown’ in november 2015 en de aanslagen van  

22 maart 2016 hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

getekend. 

Van bij haar oprichting heeft BPV de overheden ondersteund 

bij de opvolging van de vergaderingen in het federaal crisis-

centrum, de organisatie van de Gewestelijke Veiligheidsraad 

en de maatregelen in het kader van de terroristische drei-

ging. Denk in het bijzonder aan de progressieve heropstart 

van het openbaarvervoernet en de beveiliging en het beheer 

van evenementen in Brussel (bijvoorbeeld de organisatie van 

betogingen en tegenbetogingen in het centrum van Brussel 

en in de gemeente Sint Jans-Molenbeek, en het besluit 

aangaande een samenscholingsverbod genomen door de  

minister-president).

VEILIGHEIDS- 
CONTEXT 
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HOOFDSTUK 2
IDENTITEIT VAN DE  
ORGANISATIE 



Concreet speelt BPV een centrale rol in 

de coördinatie van de verschillende spe-

lers in de preventie- en veiligheidsketen 

op gewestniveau. De instelling zorgt voor 

coherentie en complementariteit door de 

actoren met elkaar in contact te brengen 

rond bepaalde actiedomeinen. Voorbeel-

den van die domeinen zijn de preventie 

van overlast en criminaliteit in de openba-

re ruimte, crisisbeheer, het ondersteunen 

van opleidingen in veiligheidsberoepen in 

het kader van de oprichting van de School 

voor Veiligheidsberoepen (GIP, Actiris, 

VDAB, Bruxelles Formation), de ontwik-

keling van tools zoals videobescherming 

(in samenwerking met de politiezones, de 

MIVB, Brussel Mobiliteit, het CIBG) of het 

uitstippelen van een strategie op het vlak 

van cyberveiligheid en cybercriminaliteit 

in samenwerking met de federale en lokale  

partners. 

MISSIE

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) wil het beleid 
op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. 
Doel? De rust en de veiligheid van personen en 
eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen.

HOOFDSTUK 2
IDENTITEIT VAN DE  
ORGANISATIE 
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HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 2 

Brussel Preventie en Veiligheid moet in haar 

domein op korte en middellange termijn een 

referentie worden voor het Brussels Gewest 

en een centrale rol spelen in de coördinatie 

van de verschillende spelers/operatoren 

van de veiligheids- en preventieketen. 

BPV werkt zowel rond de preventie als 

rond de aanpak van de meest uiteen-

lopende veiligheidskwesties die ver-

band houden met ruimtelijke ordening,  

mobiliteit of andere bevoegdheden  

met een weerslag op de veiligheid en 

op het veiligheidsgevoel.

In die context treedt BPV op als een 

facilitator. De instelling is een tussen- 

persoon die de federale, lokale, gewes- 

telijke of gemeenschapsbevoegd- 

heden versterkt en ondersteunt. Die 

aanpak illustreert hoe BPV – samen 

met haar partners – het Gewestelijk 

veiligheidsbeleid definieert en opera-

tionaliseert.

VISIE

In de praktijk bestaat die opdracht uit: 

• de opstelling, coördinatie en opvolging van de uitvoering 

van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP);

• de toekenning van preventiesubsidies aan de verenigin-

gen of gemeenten in het kader van het Brussels Buurt-  

en Preventieplan (BBPP);

• de evaluatie van het overheidsbeleid aangaande preven-

tie en de veiligheid;

• de observatie, optekening en verbetering van de kennis 

van criminaliteit en de aantasting van de veiligheid in 

het Brussels Gewest; 

• de aanpassing en bijsturing van het gewestelijk en lokaal 

criminaliteitspreventie- en veiligheidsbeleid in de brede 

zin van het woord;

• de toewijzing van de middelen voor de Europese Toppen 

voorzien voor het preventie- en veiligheidsbeleid dat  

gepaard gaat met de rol van internationale hoofdstad;

• de uitvoering van opdrachten in het kader van noodplan-

ning (exclusieve bevoegdheid van de hoge ambtenaar).
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De waarden vormen een fundamentele pijler van 

een organisatie. De waarden van BPV werden 

gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep 

van medewerkers. 

Verschillende werkgroepen met alle personeelsleden werden georganiseerd 

om de waarden uit te diepen en er nog meer betekenis aan te geven. Het 

resultaat is een definitie van de waarden en gedragingen die daarmee 

overeenstemmen. 

WAARDEN

LOYALITEIT
 

SOLIDARITEIT 
 

VOORTDURENDE 
VERBETERING 

INTEGRITEIT 

RESPECT
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HOOFDSTUK 2 

ORGANIGRAM

Directie Planning 
 & Crisisbeheer

Directie 
Toekomstverkenning 

en Ontwikkelingen

Directie van 
het Brussels 

Observatorium 
voor Preventie en 

Veiligheid

Directie 
Ondersteuning

Algemene Directie

Verbindingscel
Cel  

Beheerscontrole & 
Communicatie
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PARTNERS

LEEFMILIEU  
EN OVERLAST

GEORGANISEERDE 
MISDAAD EN SMOKKEL 

VAN ILLEGALE 
GOEDEREN

MISDRIJVEN TEGEN DE 
PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

De aanpak van BPV onderscheidt zich door zijn 

multidisciplinaire en transversale aard. Om die 

strategische benadering concreet te maken, wil 

BPV haar samenwerking met de klassieke spelers  

in veiligheid uitbreiden. Ze wil bovendien samen-

werkingsverbanden smeden met heel wat andere  

actoren, zoals het lokale verenigingsleven,  

gemeentelijke actoren of diverse gewestelijke  

instellingen en zo aan een nieuwe, meer globale  

aanpak van veiligheid en preventie werken. Die 

strategie kadert in de methodologie gevolgd 

voor het opstellen en uitvoeren van het Globaal  

Veiligheids- en Preventieplan 2017-2020 dat hier-

na besproken wordt.

De lijst van partners – hiernaast voorgesteld – is niet 

exhaustief. Zij geeft de belangrijkste partners weer 

waarmee BPV contacten onderhoudt in het kader 

van de thema’s van het Globaal Veiligheids- en  

Preventieplan. Naarmate BPV zich ontwikkelt, 

zullen er stelselmatig nieuwe samenwerkingen 

ontstaan.

LEEFMILIEU BRUSSEL

BRUSSEL 
PLAATSELIJKE 

BESTUREN

OCAD

ACTIRIS

PROFESSIONALS UIT 
DE PREVENTIE- EN 

VEILIGHEIDSBEROEPEN

GEWESTELIJKE EN 
INTERCOMMUNALE 

POLITIESCHOOL (GIP)
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HOOFDSTUK 2 

MISDRIJVEN TEGEN 
GOEDEREN

CRISISBEHEER  
EN VEERKRACHT

MENSENHANDEL  
EN -SMOKKEL

FINANCIËLE MISDAAD EN 
CYBERCRIMINALITEIT

POLARISERING EN 
RADICALISERING

DRUGS EN 
VERSLAVINGEN

MOBILITEIT EN 
VERKEERSVEILIGHEID

BRUSSEL MOBILITEIT

CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET 
BRUSSELSE GEWEST (CIBG)

MIVB

BRUXELLES FORMATION

TRANSIT

PERSPECTIVE.BRUSSELS

 FEDERALE EN LOKALE POLITIE

PARKET

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
JUSTITIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL

STAATSVEILIGHEID

GEWESTELIJKE SCHOOL VOOR 
OPENBAAR BESTUUR (GSOB)

NET.BRUSSELS

GEMEENTEN
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HOOFDSTUK 3
BALANS 2017



OPRICHTING VAN 
DE ORGANISATIE

Om een agile management voor BPV te ontplooien,  
wordt voornamelijk ingezet op het sterk uitbouwen van  
de fundamenten van de organisatie. In 2017 werden 
meerdere beheersorganen en -instrumenten ingevoerd  
op het vlak van governance en algemene organisatie-  
en samenwerkingsprincipes. Het invoeren en verstevigen 
van die fundamenten is van cruciaal belang voor de 
realisatie van de opdrachten van BPV en de duurzaamheid 
van het project.

HOOFDSTUK 3
BALANS 2017

Vanuit organisatorisch oogpunt moest BPV –  

zoals de instelling door de wetgever werd ontwor-

pen – op geïntegreerde wijze worden uitgedacht 

en geïmplementeerd. Op die manier kan BPV  

beantwoorden aan de bepalingen van de orga-

nieke ordonnantie, coherentie waarborgen in de 

uitvoering van de bevoegdheden toevertrouwd 

aan het Gewest en ervoor zorgen dat het perso-

neel de nieuwe werkingsregels goed begrijpt. 

Een werk waar tijdens de eerste maanden na 

de oprichting van BPV veel aandacht aan werd  

besteed en dat tot vandaag voortduurt.

BPV wil een weerspiegeling zijn van de realiteit 

van haar integratie- en coördinatieopdracht. 

Haar personeel bestaat daarom uit ambtenaren 

die ter beschikking gesteld zijn door verschil-

lende beleidsniveaus (FOD Binnenlandse Zaken,  

federale en lokale politie, OCAD, Staatsveilig-

heid, FOD Justitie en CIBG) en uit personeel van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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BPV biedt in deze fase al verschillende uitdagingen het hoofd. Die hebben te maken 

met haar recente oprichting, maar ook met de noodzaak om zo dicht mogelijk aan te 

leunen bij de context van het Brussels Gewest (veiligheidsomgeving en ontwikkeling 

van gewestelijke beleidslijnen over die materie):

• Uitdagingen gelinkt aan haar organisatorische ontwikkeling: het definiëren van 

de werkprocessen en -procedures, en de communicatie aan het personeel en de 

partners vereist tijd voor de uitwerking, de integratie en de onderschrijving. 

 Het change management vormt een andere grote uitdaging. Die kan evenwel 

gepaard gaan met het invoeren van een managementbenadering die bevordert 

dat het voltallige BPV personeel zich de doelstellingen en procedures van BPV 

eigen maakt. Die managementstijl legt in het bijzonder de nadruk op autonomie 

en responsabilisering van het personeel. In die context wordt heel wat aandacht 

geschonken aan het welzijn en de betrokkenheid van alle medewerkers bij het 

veranderingsproces. Die dimensie zal altijd een aandachtspunt blijven.

• Uitdagingen gelinkt aan de aanwerving van personeel: de aanwervingen vormen 

een niet te verwaarlozen werklast. Vandaar ook de noodzaak om de gezochte/

vereiste behoeften en competenties te definiëren. Het betekent ook een groot risico 

gezien de lange selectieprocedures en de begeleiding van het nieuw aangeworven 

personeel. Het heeft een rechtstreekse impact op de realisatie van de opdrachten 

van BPV en de psychosociale belasting van het personeel, vooral door de aspecten 

gelinkt aan de regelmatige veranderingen die worden doorgevoerd om de opdrachten 

en bijhorende procedures bij te sturen.

• Uitdagingen gelinkt aan de context van BPV: het BPV-personeel evolueert in een 

heel specifieke werkomgeving. Enerzijds is er de veiligheidscontext (aanslagen, 

incidenten ...), anderzijds is er de positionering die de instelling nastreeft bij 

haar partners als zijnde een speler met een echte meerwaarde in deze precieze 

context. Het verwerven van steun en vertrouwen bij de partners vormt op zich een 

aanzienlijke uitdaging, die alle medewerkers dagelijks aangaan.
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BPV heeft zich met name ingezet om: 

• de beheersorganen te organiseren en op te richten (het directiecomité, coördinatievergaderingen, 

projectteams),

• de diensten op overkoepelende wijze te organiseren (opstelling van procedures en samenwer-

kingsmodaliteiten, de formalisering en communicatie van een te bereiken organigram voor het 

personeel), 

• de governance te organiseren (beschrijvingen van taken en doelstellingen, planning, opstelling 

van de cartografie van de processen en een beheermethode van die processen om ieders verant-

woordelijkheden en rollen te identificeren)

• over te gaan tot de selecties en aanwervingen voorzien in functie van een behoefteanalyse, en 

een personeelsplan 2017-2018 op te stellen dat toelaat de uitvoering van nieuwe opdrachten te 

waarborgen (en de werkdruk voor het aanwezige personeel te verlagen),

• de (nieuwe) personeelsleden aan te werven en te begeleiden met bijzondere aandacht voor het 

welzijn op het werk en voor de participatieve dimensie (aanstelling van referentiepersonen, work-

shops rond de definitie van de waarden, definitie van een referentiesysteem voor de beroepen,  

organisatie van themamiddagen en dienstactiviteiten),

• de begroting 2017 uit te voeren (toekenning van subsidies aan gemeenten en verenigingen in 

het kader van preventieplannen of investeringen in nieuwe infrastructuur, alsook dotaties aan de  

politiezones in een context van terroristische dreiging) en de begroting 2018 voor te bereiden,

• de inrichting van het nieuwe gebouw dat past bij het imago van ons project voor te bereiden en te 

organiseren, en te verhuizen zonder de dienstverlening aan te tasten,

• de lopende activiteiten te beheren en de uitwerking van projecten waartoe door de regering werd 

besloten, aan te sturen in al hun aspecten (Geïntegreerd Crisis- en Communicatiecentrum),

• lessen te trekken uit de gebeurtenissen van 22 maart en een herziening van de procedures (orga-

nisatie van een dag voor de uitwisseling met de veiligheidsverantwoordelijken van de Londense 

metro),

• te beantwoorden aan de vragen van de overheden (opstelling van het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan, uitwerking van het videobeschermingsproject en van de lage emissiezone) als-

ook aan die van de partners (ondersteuning van de beveiliging van de openbare gebouwen met  

perspective.brussels en Brussel Mobiliteit, integratie of uitdieping van instrumenten met geweste-

lijke partners zoals Leefmilieu Brussel of de MIVB).

Tijdens de oprichtingsfase werd ook aandacht geschonken aan het 

smeden van banden met de representatieve werknemersorganisaties. Zo 

werd een basisoverlegcomité (BOC) opgericht waarbij men geïnformeerd 

werd over alle aspecten met betrekking tot de personeelsorganisatie. 
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De eerste medewerkers van Brussel Preventie & 

Veiligheid (elf medewerkers) werden op 1 januari 

2017 bij regeringsbeslissing overgeplaatst 

vanuit de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. 

Tezelfdertijd keurde de regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest eind december 2016 een 

omvangrijk personeelsplan goed. Dat plan moet 

het voor BPV mogelijk maken om het nodige 

personeel in dienst te nemen, met een maximum 

van 61 medewerkers. Bovendien bevinden zich 

onder de personeelsleden van Brussel Preventie 

& Veiligheid ook gedetacheerde ambtenaren, ter 

beschikking gesteld door verschillende openbare 

instellingen (FOD Binnenlandse Zaken, federale 

en lokale politie, OCAD, Staatsveiligheid, FOD 

Justitie, Stad Brussel en CIBG).

Het jaar 2017 ging gepaard met heel wat 

uitdagingen op het vlak van human resources:

• Uitvoering van het personeelsplan via de lan-

cering van meerdere selectieprocedures;

• Ontwikkeling van een partnerschap met een 

sociaal secretariaat voor de betaling van de 

lonen;

• Opstellen van een eerste opleidingsplan voor 

de medewerkers;

• De organisatie van een teambuilding;

• De lancering van basisoverlegcomités;

• Het opstellen van een arbeidsreglement;

• De lancering van diverse openbare aanbeste-

dingen (verzekeringen, opleidingen enzo- 

verder).

HUMAN RESOURCES

■ Cel Beheerscontrole & Communicatie

■ Verbindingscel

■ Directie Ondersteuning

■ Directie Planning en Crisisbeheer

■ Algemene Directie

■ Directie van het Brussels Observatorium voor Preventie en 
Veiligheid 

BESTEMMING 

AANTAL PERSONEELS-
LEDEN IN DIENST OP 

31/12/2017

2

8

25

5

5

8

UITSPLITSING  
PER GESLACHT OP 

31/12/2017

27
51%

26
49%

■ Aantal vrouwelijke 
medewerkers

■ Aantal mannelijke 
medewerkers
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Verdeling van de budgetten per project 2017 Bedragen in euro

Werkingssubsidies voor geconsolideerde gewestelijke instellingen 5.755.046,00

Investeringssubsidies ten voordele van geconsolideerde instellingen 6.016.000,00

Werkingssubsidies voor gemeenten 30.848.726,40

Werkingssubsidies voor politiezones (ESF) 35.999.999,00

Werkingssubsidies voor de GIP 2.308.000,00

Investeringssubsidies voor de GIP 3.510.000,00

Investeringssubsidies voor de politiezones van het BHG 4.000.000,00

Werkingssubsidies voor privéverenigingen 1.984.925,85

Werkingssubsidies voor de federale overheid voor de nationale strijd 

tegen drugsverslaving

6.027,00

Totaal subsidies 90.428.724,25

BEGROTINGSMIDDELEN

Sinds 1 januari 2017 is Brussel Preventie &  

Veiligheid een autonome instelling, met haar  

eerste eigen begroting en de overplaatsing 

van haar personeel vanuit de Gewestelijke  

Overheidsdienst Brussel (GOB). 

Het grootste deel van die begroting wordt toege-

wezen aan inkomstoverdrachten in de sector van 

de openbare besturen (werkings- en investerings-

subsidies) en beoogt het ondersteunen van de 

concretisering van de maatregelen in het kader 

van het openbare beleid, onderschreven door het 

Gewest (in het bijzonder via het Globaal Veilig-

heids- en Preventieplan en het Brussels Buurt- en 

Preventieplan).

Die budgettaire dimensie illustreert ook de aan-

pak die de gewestelijke overheden wensen te 

ontwikkelen, met name door een belangrijke  

investering te doen in de ontwikkeling van  

moderne en vernieuwende beheertools (zoals  

het Geïntegreerd Crisis- en Communicatie- 

centrum) alsook de partners te ondersteunen bij 

de versterking of de ontwikkeling van hun eigen 

infrastructuur en middelen (voorzien van een  

gedeeld centrum inzake digitale bewaking en 

terbeschikkingstelling van drones). In de context 

van de terroristische dreiging werd een belangrij-

ke ondersteuning aan de politiezones verleend 

terwijl de steun voor het preventiebeleid op lokaal 

niveau versterkt werd.
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De kredieten toegekend aan BPV bedroegen 

€ 109.766.000 voor het jaar 2017, waarvan  

€ 90.428.724,25 voor de subsidies opgenomen in 

onderstaande grafiek.

■ Werkingssubsidies voor geconsolideerde 
gewestelijke instellingen

■ Investeringssubsidies ten voordele van 
geconsolideerde instellingen

■ Werkingssubsidies voor gemeenten

■ Werkingssubsidies voor politiezones 
(ESF)

■ Werkingssubsidies voor de GIP

■ Investeringssubsidies voor de GIP

■ Werkingssubsidies voor privéverenigingen

■ Werkingssubsidies voor de federale 
overheid voor de nationale strijd tegen 
drugsverslaving

VERDELING VAN  
DE BUDGETTEN  
PER PROJECT (%)

34
40

3
4

4 2 6
7
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COÖRDINATIE 
PREVENTIE- EN 
VEILIGHEIDS- 
BELEID

De voorziene methodologie voor de coördi-

natie van het veiligheids- en preventiebeleid 

is gebaseerd op de aanpak weergegeven in 

onderstaande figuur.
Coördinatie 
van plannen en 
instrumenten

Analyse en 
beeldvorming 

van de 
fenomenen

Evaluatie 
van het 

overheidsbeleid

Als coördinator van het preventie- en veiligheidsbeleid moet 
BPV zorgen voor de ontwikkeling en uitvoering van een 
transversaal multidisciplinair beleid voor de verschillende 
actoren van de preventie- en veiligheidsketen. 

In dat opzicht vormt het opstellen van het eerste Globaal 
Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2017-2020 de 
belangrijkste realisatie van het eerste bestaansjaar van BPV. 
Het is bovendien de concrete weerspiegeling van de actie 
van het Gewest in het domein van preventie en veiligheid en 
brengt alle bevoegde overheden op het territorium bij elkaar.
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Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)
Samenwerking, transversaliteit en geïntegreerde aanpak

Een van de doelstellingen van BPV is haar 

positionering als expertise- en referentiecentrum 

in haar domein. Dat uit zich concreet in de 

coördinatie van of de deelname aan projecten ter 

ondersteuning van haar partners zoals in 2017 

opgestart in het kader van het GVPP. Een ander 

voorbeeld is de registratie en de analyse van 

criminaliteits- en onveiligheidsgegevens, wat een  

betere kennis van die verschijnselen mogelijk 

maakt. Dat werk rond het creëren van een imago, 

gekoppeld aan de ontwikkeling van een evaluatie 

van de plannen en de opgestarte programma’s, 

schept klaarheid over de instrumenten en 

maatregelen die moeten worden ingezet en laat 

toe aanbevelingen voor de Brusselse gewestelijke 

overheden te formuleren.

BPV werd belast met het opstellen en de opmaak van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
(GVPP). De instelling verzekert ook de coördinatie van de uitvoering ervan door verslag uit 
te brengen over de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheden, met name aan de 
Gewestelijke Veiligheidsraad (CORES) en aan de Brusselse Regering. 

Het GVPP werd goedgekeurd door de regering 

in februari 2017. Het situeert zich tussen het  

Nationaal Veiligheidsplan (NVP) – dat op zijn beurt 

voortvloeit uit de Kadernota Integrale Veiligheid 

(KIV) – en de zonale veiligheidsplannen (ZVP).  

Het plan zal concreet vorm krijgen in de periode 

2017-2020 en dient als strategisch referentie- 

kader voor de verschillende zonale en lokale plan-

nen. Oorspronkelijk werd het uitgedacht als een 

veiligheidsplan. De aanpak – voorgesteld door BPV  

en goedgekeurd door alle partners – wil nog meer 

inzetten op de gezamenlijke actie van alle actoren 

van de veiligheidsketen om zo het meest geschik-

te antwoord op de veiligheidsproblemen te bieden.

INSTRUMENTEN1. 

KADERNOTA 
INTEGRALE 
VEILIGHEID

NATIONAAL 
VEILIGHEIDS-

PLAN

GLOBAAL 
VEILIGHEIDS-  

EN PREVENTIE-
PLAN

ZONALE  
VEILIGHEIDS- 

PLANNEN
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1.  Misdrijven tegen de persoonlijke 
integriteit

2. Polarisering en radicalisering
3. Drugs en verslavingen

4. Mensenhandel en -smokkel
5. Misdrijven tegen goederen

6. Mobiliteit en verkeersveiligheid
7. Leefmilieu en overlast

8. Financiële misdaad en cybercriminaliteit
9. Georganiseerde misdaad en smokkel van 

illegale goederen
10. Crisisbeheer en veerkracht

5 strategische 
doelstellingen 

1. Het imago, de 

monitoring en de 

evaluatie

2. De opleiding van de 

actoren voor preventie 

en veiligheid

3. De geïntegreerde 

benadering van 

veiligheid

4. De communicatie en 

sensibilisering

5. De begeleiding van 

slachtoffers en daders

Preventief luik: het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP)

• De preventie van polarisering alsook de preventie en bestrijding van radicalisering;

• De zichtbare en geruststellende aanwezigheid in openbare ruimtes, o.m. in het openbaar 

vervoer;

• De conflictbemiddeling in openbare ruimtes;

• De bestrijding van schoolverzuim;

• De preventie en de bestrijding van verslavingen.

Het GVPP berust op tien prioritaire thema’s, 

waaronder in het bijzonder polarisering en radi- 

calisering, eigendomsdelicten, mobiliteit en 

verkeersveiligheid, crisisbeheer en veerkracht. 

Brussel Preventie & Veiligheid ontwikkelde een 

participatieve werkwijze. Die is erop gericht alle 

spelers van de preventie- en veiligheidsketen te 

betrekken, rekening houdend met ieders voor-

rechten en doelstellingen. Een breed partner-

panel (gewestelijke instellingen, gemeenten, 

geïntegreerde politie, parket) werd geraadpleegd 

over de problemen waarmee zij op het vlak van 

preventie en veiligheid te maken hebben en over 

de acties die zij ondernemen om die problemen 

het hoofd te bieden. Voor elk thema werd een 

werkgroep opgericht met externe partners en 

leden van BPV. Dankzij die werkgroepen werden 

concrete maatregelen geformuleerd.

10 thema’s

GLOBAAL VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN (GVPP)
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Rond elk thema werden een algemene inleiding, 

een presentatie van de strategie en een reeks 

maatregelen uitgewerkt. 

Die laatste worden gepresenteerd volgens drie 

pijlers, zoals blijkt uit het schema hiernaast. Het 

geheel is opgevat als een cyclus: preventie en  

reactie vormen respectievelijk een eerste en 

tweede pijler, maar er is ook nood aan een  

opvolgings- en analysefase op basis waarvan de 

elementen van het preventie- en reactiebeleid 

herzien kunnen worden. 

Bij de uitvoering van het GVPP wordt opnieuw 

een beroep gedaan op die verschillende part-

ners. In thematische werkgroepen komen afge-

vaardigden samen van de verschillende besturen 

en gewestelijke instellingen maar ook van een 

aantal federale diensten, van gemeenschaps- 

instellingen of van andere gewesten, van de  

gemeenten, de geïntegreerde politie, het parket 

en de verenigingssector. Elke werkgroep wordt 

gecoördineerd door een personeelslid van BPV. 

Het resultaat van deze werkgroepen wordt voor-

gesteld en besproken in het coördinatiecomité 

van de preventie en veiligheid. Dat werd in het 

leven geroepen voor de voorbereiding van de  

vergaderingen van het CORES, dat instaat voor 

de opvolging van het GVPP. 

Het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP) – 

een belangrijk onderdeel van het GVPP levert een 

belangrijke bijdrage aan het preventieve luik. Het 

is uitgewerkt rond vijf prioriteiten (vastgelegd 

door de regering) en wil de lokale overheden 

ondersteunen bij het uitwerken van hun 

preventieplannen. Die ondersteuning neemt de 

vorm van een subsidie van € 125.638.896 over 

vier jaar en een interactie tussen het Gewest en 

de gemeenten over de operationalisering van de 

projecten.

De uitvoering van het Brussels Buurt- 
en Preventieplan (BBPP)

VERWITTIGEN
ONTRADEN

DETECTEREN

REAGEREN
SANCTIONNEREN

BEGELEIDEN

OPVOLGEN
ANALYSEREN 
AANPASSEN
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Update van de zonale veiligheidsplannen van de 6 politiezones opdat ze rekening houden 
met de prioriteiten van het GVPP

Opleidingen 

TRANSIT gaf de module “Sensibilisering rond 

drugs en verslaving” aan 122 gemeentelijke 

ambtenaren (Bravo, Anderlecht, Schaarbeek), 15 

studenten verpleegkunde, 87 politieagenten en 5 

kandidaat-politieagenten in 2016, alsook aan 90 

MIVB-medewerkers, 80 gemeenschapswachten en 

250 aspiranten in 2017.

De module “Sensibilisering rond gewelddadig 

radicalisme”, gezamenlijk georganiseerd door 

de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur 

(GSOB) en BPV, doorliep in 2016 een proef- 

periode met 4 sessies en de opleiding van 64  

gemeenschapswachten.

In 2017 werden 165 gemeenschapswachten, 150 

straathoekwerkers en 180 sociaal assistenten van 

het OCMW opgeleid. 

Platformen radicalisme

Jaarlijks worden acht platformen georganiseerd, 

waarvan twee plenaire vergaderingen (ook voor 

verenigingen en gewestelijke instellingen). 

Gemeenten, politie, veiligheidsdiensten zoals het 

Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de 

Dreiging (OCAD) en de Staatsveiligheid komen 

tijdens deze platformen bij elkaar. De volgende 

onderwerpen werden besproken: steun aan 

gezinnen, online campagne en propaganda (met 

de aanwezigheid van belangrijke spelers zoals 

Google ...), houding van de verenigingssector, werk 

met jongeren en gezinnen op wijkniveau, theater 

en filmkunst als preventiemiddel, interreligieuze 

en interculturele dialoog enzoverder.

Subsidies aan vzw’s in het kader van radicalisering
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FOCUS

Creatie van de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen (Brusafe)

Het project Brusafe wil de vier bestaande scholen groeperen (GIP, GSOB, IODMH en de 

Brandweerschool) in een gedeelde infrastructuur. Bovendien worden hun processen gedeeld en wordt er 

een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid ontwikkeld, met name dankzij de organisatie 

van multidisciplinaire opleidingen. Tot slot gaat de voorkeur uit naar het aanwerven van buurtpersoneel 

in veiligheidsberoepen in de ruime zin van het woord.

In 2017 werd dit ambitieuze project concreet gemaakt door het oprichten van meerdere inter-

disciplinaire werkgroepen, het voorstellen van het project aan partners en professionals uit de 

sector maar ook door de aankoop van een gezamenlijke infrastructuur in het noorden van Brussel. 

De besprekingen over de juridische structuur vorderen en de eerste leden van het Brusafe-team zijn 

aangeworven. Daarnaast werd een kadaster van de beroepen in kwestie opgesteld en vanaf eind 

2017 en begin 2018 werden bijkomende interdisciplinaire opleidingen georganiseerd (bijvoorbeeld 

intrafamiliaal geweld, eerstehulpverlening ...). In december 2017 werd een communicatiebureau 

aangesteld voor de ontwikkeling van een Brusafe-communicatiestrategie en om de beroepen in 

de sector bekend te maken bij het grote publiek. Bovendien werden alle jonge gediplomeerden van 

de vier scholen uit de sector in de bloemetjes gezet dankzij de organisatie van de Prijs Yansenne 

eind 2017. Tot slot besloot de regering op 7 december 2017 over te gaan tot de creatie van een 

oriënteringscentrum voor de rekrutering, dat geïntegreerd zal zijn in Brusafe, in samenwerking met de 

Brusselse tewerkstellings- en opleidingsoperatoren.
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FOCUS

Project geïntegreerd centrum 

De vzw Transit stuurt het thema ‘drugs en verslavingen’ van het GVPP aan, in 

het bijzonder voor het project rond het geïntegreerd centrum met een bijzonder 

laagdrempelige toegang. Transit trad reeds op als natuurlijke gesprekspartner van 

de gemeenten in het kader van de vorige preventieplannen. In het besluit van 15 

september 2016 (dat de gemeenten een globale subsidie van € 125.638.896 toekent in 

het kader van het Brussels Buurt- en Preventieplan 2016-2019 – zie hoger) werd de vzw 

aangesteld als ‘gewestelijke operator’. Het Gewest integreerde op die manier een tool 

op het terrein en een expertise voor de verspreiding van sensibiliseringscampagnes 

op het niveau van de gemeenten, maar ook op het niveau van de opleiding (met name 

binnen de politieschool) en voor de versterking van het beleid rond de vermindering 

van de risico’s. 

De Gewestregering bouwde verder op die aanpak en kende op 8 december 2016 

per besluit een subsidie van € 5.000.000 euro toe aan de vzw Transit voor de 

oprichting van een ‘geïntegreerd centrum voor kwetsbare druggebruikers’ (4.500.000 

euro voor de investeringskosten, 500.000 euro voor de werkingskosten). In het 

voormelde besluit staat dat het centrum de volgende doelstellingen moet nastreven: 

“aangepaste noodopvang voor druggebruikers bieden (20 bedden); voorkomen 

dat virale infecties worden overgedragen en toegang bieden tot behandeling; 

eerstelijnszorg ter beschikking stellen; aangepaste opvang bieden aan vrouwelijke 

druggebruikers die in kansarmoede leven; het zorgtraject in goede banen sturen 

door de gebruikers te begeleiden naar andere diensten; criminalisering bestrijden 

en geweldpleging voorkomen; de sociale cohesie helpen verbeteren en burgerzin 

bijbrengen; druggebruikers helpen een woning en werk te vinden; plaats bieden aan 

een laboratorium voor onderzoek en innovatie.” 

Er werd een overeenkomst voor vijf jaar opgesteld met Transit. Elk kwartaal komt een 

opvolgingscomité samen om de voortgang van het project te bespreken. 

34

JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

0
17

34



Het project ‘Wijkcorrespondenten’ 

BPV verleent haar steun aan het project  

‘Wijkcorrespondenten’, opgestart door de politie-

zone Brussel Noord (5344) en ondersteund door 

het Centrum voor Informatica voor het Brusselse 

Gewest (CIBG). Het innovatieve project wil alle 

uitwisselingsstromen aangaande de behandelde 

registers tussen de 19 gemeenten en de 6 politie- 

zones digitaliseren. Tijdens een proefperiode 

in de loop van het jaar 2018 zullen verschillen-

de facetten van het beroep van de buurtpolitie  

geïnformatiseerd worden. Doel is een efficiën-

tere behandeling van de dossiers door aan de 

wijkinspecteurs een geconsolideerde toegang 

te geven tot gegevens die essentieel zijn voor 

hun taken. Bijvoorbeeld gegevens uit het bevol-

kingsregister, stedenbouwkundige gegevens, 

nationaal register en politionele databanken 

(ISLP, ANG, Carnet de Série ...). Het project zorgt 

voor een betere dienstverlening voor de burger, 

door een snellere behandeling van domicilië- 

ringsaanvragen. Ook het werk van de buurtagen-

ten wordt eenvoudiger. Het administratieve en 

logistieke beheer wordt ook vergemakkelijkt door 

de digitalisering van het volledige proces. Tot slot 

hebben de gemeentelijke en zonale diensten een 

up-to-date beeld van de beschikbare gegevens.

In cijfers

Volgens de statistieken van 2015 behandelde de politiezone 

Brussel Noord (5344) maar liefst 100.000 aanvragen, 

waarvan 22.000 over de wijziging van een verblijfplaats.

Voordelen van het project

• Een moderne en snellere dienstverlening voor de burger.

• Een tool die geïntegreerd is in andere informaticaplatformen (ISLP, Saphir ...).

• De mogelijkheid om digitale informatie uit te wisselen tussen de gemeenten en de politiezones

• Geen papieruitwisseling meer, geen dubbele invoer, daling van de werklast en vrijmaken van de 

capaciteit.

• De wijkagent voert de gegevens ter plaatse in, waardoor fouten bij het overtypen voorkomen 

worden.

• Tijdens de vrijgekomen tijd kan de wijkagent zich inzetten voor zijn opdracht van openbaar 

belang.
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De technopreventieadviseurs gaan gratis 

langs bij particulieren, zelfstandigen en han-

delaars om hen advies te geven over het voor-

komen van inbraken. Het gewestelijk platform  

‘preventieadviseurs diefstal’ wordt gecoör- 

dineerd binnen BPV en behandelt de volgende 

thema’s: nieuws van de Directie Lokale Integrale 

Veiligheid (SLIV), voorstellen van BPV, voorstel-

len van het opleidingsaanbod van de gewestelijke  

school voor veiligheidsberoepen, inbraaksta- 

tistieken, zakkenrollerij, modus operandi rond-

trekkende dievenbendes, informaticacrimi-

naliteit, voordelen en ongemakken van de 

verschillende types alarmsystemen, hoe een  

verzekeringspolis afsluiten en hoe een inbraak 

aangeven, beveiliging van winkels enzoverder.

Project Mercure voor de ontwikkeling van een zichtbare en ontradende aanwezigheid, met 
name in het openbaar vervoer

Via het ‘Project Mercure’ vervoegden 107 veilig-

heidsagenten en 15 begeleiders de MIVB, dankzij 

een samenwerkingsovereenkomst tussen BPV, 

Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en 

de MIVB. Hun taak is om tussen 6 en 22 uur een 

permanente aanwezigheid te garanderen in negen 

(pre)metrostations. Dat project kadert in de globale 

strategie van de beveiliging van het openbaar ver-

voer vastgesteld door de regering en voorgesteld 

aan de Gewestelijke Veiligheidsraad.

Ontplooiing van het ANPR-cameranetwerk, in overleg met de lokale en federale politie 

De automatische nummerplaatherkenning 

(ANPR) is een technologie die gebruikmaakt van 

de optische herkenning van karakters om met 

een hoge succesgraad nummerplaten te lezen. 

Het betreft een spitstechnologie die de plaatsing 

vereist van specifieke, zogenaamde ‘intelligente’ 

camera’s, uitgerust met infrarood voor ’s nachts 

en met een contextcamera om een foto van de 

voertuigen te nemen. Voor de uitwerking van het 

globale plan van de ANPR-opnamepunten in het 

Gewest vonden in 2017 verschillende besprekin-

gen plaats met de vertegenwoordigers van de zes 

politiezones, de federale politie en de aangren-

zende politiezones.

36

JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

0
17

36



Oprichting van een Gewestelijk Verwerkingscentrum voor de inbreuken (GVC)

BPV nam deel aan de maandelijkse operationele 

platformen over verkeersveiligheid en veiligheid 

op het openbaar vervoer op het niveau van de 

directeur-coördinator (DirCo) om er het Globaal 

Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) voor te 

stellen.

Bovendien werd er binnen BPV een strategisch 

platform ‘openbaar vervoer en verkeersveilig-

heid’ opgericht om een link te creëren met de ac-

ties van de actoren op het terrein.

Dat platform moet de coördinatie tussen de ver-

schillende gewestelijke operatoren (BPV, MIVB, 

Brussel Mobiliteit …), de federale instanties (fe-

derale politie en spoorwegpolitie) en de zes loka-

le politiezones geleidelijk aan versterken.

Op basis van een gemeenschappelijke omschrij-

ving van de strategische krachtlijnen moet het 

platform de bestaande operationele coördina-

tie helpen consolideren om zo de politiecapa-

citeit slagkrachtiger en met meer weerklank te 

kunnen inzetten op het openbaar vervoer. De  

Gewestelijke Veiligheidsraad (CORES) zal een 

veiligheidsplan voor het openbaar vervoer uit-

werken en opvolgen.

Daarnaast werd een tweede partnerschap opgestart, dat gepaard ging met een subsidie 
van € 2.093.000 voor het jaar 2017. Doel van het partnerschap is drieledig: het aanscher-
pen van de bewaking in de Brusselse parken, het bevorderen van de samenwerking rond 
de verzameling van gegevens over incidenten en het versterken van de partnerschappen 
tussen de actoren van de gemeentelijke veiligheids- en preventieketen ten dienste van de 
politie

Er is een overeenkomst tussen BPV en Leefmilieu Brussel in voorbereiding voor de beveiliging van de 

parken (geïntegreerd in het kader van het BBPP en van de ondersteuning aan de zones in het kader 

van de ESF).
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 Studie over de Europese Wijk 

In de context van de terroristische dreiging en 

in antwoord op de herhaalde vraag van verschil-

lende Europese instellingen heeft de Brusselse 

Regering – op voorstel van Brussel Preventie & 

Veiligheid, het Commissariaat voor Europa en  

perspective.brussels – een studie gevraagd 

over de integratie van fysieke veiligheids- 

systemen in de inrichting van het grondge-

bied. Deze studie omvat ‘fysieke middelen’ (type 

paal) voor risicopreventie en het ‘menselijk’  

aspect. De definitieve resultaten zijn nog niet 

beschikbaar, maar het algemene principe van 

de studie bestaat erin de onderdelen veiligheid 

(identificatie van de dreigingen) en leefbaarheid 

van de verschillende ruimtes (audit ‘stadsleven’) 

met elkaar te verbinden. 

De Europese instellingen willen zich inderdaad 

focussen op de Europese wijk en zich op deze 

plaats in het hart van de hoofdstad vestigen. De 

ontwikkeling van die aanpak kadert in de wil van 

BPV om de dimensie ‘veiligheid’ te integreren 

in alle gewestelijke beleidslijnen, en in dit geval 

meer specifiek in de territoriale en stedenbouw-

kundige ontwikkeling. Een ‘designer guide’ zal 

de ontwerpers van de openbare ruimten of van 

de gebouwen sensibiliseren voor de veiligheids- 

dimensie volgens het principe ‘Secure by design’.

Ontwikkeling van een gewestelijke strategie inzake cybercriminaliteit en centralisering 
van het geheel van de instrumenten voor internettoezicht in de ‘Regional Computer Crime 
Unit’ (RCCU).

Dat principe werd gevalideerd tijdens de CORES 

van november 2017 aangaande de gebeurtenis-

sen van zaterdag 11 november in het centrum van 

Brussel, woensdag 15 november (Muntplein) en 

zaterdag 25 november (Louizalaan).

Door de gegevens over wat zich online afspeelt 

– en dan vooral op de sociale netwerken – te ver-

zamelen op één centraal punt, zal het voortaan 

mogelijk zijn preventief alarm te slaan wanneer 

de openbare orde verstoord dreigt te worden. De 

digitale ruimte op het internet valt te beschou-

wen als het verlengde van de echte openbare 

ruimte. Het is dus logisch om vanuit de echte  

wereld meer maatregelen te nemen die gericht 

zijn op de virtuele wereld, maar daarbij ook de 

privacy van iedereen te blijven respecteren.

Dit digitaal preventief toezicht is een voorbeeld 

van de nieuwe rol die het Gewest wil vervullen 

bij het coördineren van de veiligheidsdiensten 

(waarvoor het sinds de zesde staatshervorming 

bevoegd is). Het instrument moet een aanvulling 

vormen op, en ondersteuning bieden aan het  

Geïntegreerde Crisis- en Communicatiecentrum, 

dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal uit-

bouwen. Het past in de logica van een overkoe-

pelend optreden en moet de coördinatie van de 

verschillende operatoren van de veiligheidsketen 

verder verbeteren met alle moderne beheertools 

die in deze tijden van digitalisering nodig zijn.
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Georganiseerde misdaad

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt de 

hoge ambtenaar, binnen BPV, tweemaal per jaar de 

politiezones, de federale gerechtelijke politie van 

Brussel-hoofdstad (FGP) en de cel ‘Licenties’ van 

de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) bij 

mekaar voor een coördinatie van de toepassing van 

de wetgeving betreffende wapens.  

Op 28 april 2016 besliste de Brusselse Gewestregering drones aan te kopen voor de politie- 
en hulpdiensten. Deze drones bieden waardevolle hulp bij de omkadering van evenementen 
en het beheer van incidenten. Daartoe werden federale politiemensen van de dienst van 
de Brusselse directeur-coördinator (DirCo) opgeleid, ter ondersteuning van de zes lokale 
politiezones, van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
en van andere gewestelijke diensten. Hun effectieve indiensttreding staat gepland voor eind 
juli 2018, na afloop van de vereiste opleidingen voor de bediening van deze toestellen.

Twee van de vijf aangekochte drones waren 

een eerste keer te zien op de stand van Brussel  

Preventie & Veiligheid (BPV) die werd opge-

zet samen met de diensten van de politie en de  

DBDMH naar aanleiding van de festiviteiten 

voor 21 juli 2017. Die stand was bovendien de 

gelegenheid voor eenieder om kennis te maken 

met de nieuwe instelling Brussel Preventie &  

Veiligheid (BPV). In het kader van de festiviteiten 

stelden de diensten van de hoge ambtenaar van 

de Brusselse Agglomeratie – die verantwoordelijk 

zijn voor de noodplanning – alles in het werk om 

te bezoekers zorgeloos te laten feesten. Ze zorg-

den voor een overlegd beheer, de aanwezigheid 

van hulpverleners en verzorgingsposten, een 

aangepaste omkadering, de verdeling van drink-

water …
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Noodplanning 2016-2017 

De hoge ambtenaar van de Brusselse Agglome-

ratie is belast met de volgende opdrachten van 

noodplanning:

• de coördinatie van het opstellen van nood- en 

interventieplannen;

• de coördinatie van de multidisciplinaire omka- 

dering van grote evenementen met een boven-

lokale dimensie;

• de organisatie van multidisciplinaire oefe- 

ningen;

• de organisatie van overlegplatformen en infor-

matiedagen;

• de organisatie van voorafgaande informatie 

over de noodplanning;

• de coördinatie van het beheer van noodsitua-

ties. 

In die domeinen werden de jaren 2016 en 2017 

voornamelijk gewijd aan de aanpak van de ter-

rorismeproblematiek door de opstelling van een 

specifiek bijzonder nood- en interventieplan 

(BNIP), de organisatie van een multidisciplinai-

re aanpak en een bijzondere aandacht voor een 

eventuele CBRN-E-dimensie van een crimineel 

incident of van een terroristische aanslag, het 

updaten van de bestaande BNIP’s gewijd aan 

de internationale instellingen en aan de gevoe-

lige plaatsen op het gewestelijk grondgebied, de 

organisatie van overlegplatformen voor functio-

narissen belast met de noodplanning van de 19 

Brusselse gemeenten en de verantwoordelijken 

van de verschillende interventiediensten, en tot 

slot de coördinatie van de implementatie van de 

nieuwe tools voor noodplanning en crisisbeheer 

Be-Alert en ICMS.

Bij de grote, terugkerende supralokale gebeurte-

nissen zoals de 20 km van Brussel, de feestelijk-

heden rond 21 juli of autoloze zondag, zitten sinds 

2017 ook de wielerwedstrijd ‘BXL tour - 50 km’ en 

de Brussels Meeting. Die laatste ging gepaard 

met de inhuldiging van de nieuwe NAVO-zetel en 

het bezoek van talloze staatshoofden.

Sinds juni 2016 vereisten meerdere reële situa- 

ties bovendien coördinatie door de hoge ambte- 

naar. Zo moesten giftige producten in het  

Europa-gebouw van de Europese Unie onscha-

delijk worden gemaakt en waren er branden 

van grote omvang in de Engie-installaties in  

Drogenbos en bij Milcamps in Vorst. 
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De doelstellingen inzake registratie en verbetering van kennis 
zijn de volgende: 

• Over het algemeen gaat het om het verzekeren van kennis 
en deskundigheid inzake preventie en veiligheid ten dienste 
van interne en externe gebruikers.

• Elk jaar zal er een globale stand van zaken worden opgemaakt 
in de vorm van een verslag voor de overheid.

• In de vorm van thematische katernen worden diepgaande 
analyses over een specifiek fenomeen van criminaliteit of 
onveiligheid gepubliceerd.

• Bij het begin van elke legislatuur wordt een beknopte nota 
opgemaakt voor de bevoegde minister(s) en/of staats- 
secretaris(sen), met daarin concrete beleidsvoorstellen 
inzake preventie en veiligheid.

Een van de overkoepelende doelstellingen van 

het GVPP is het opbouwen van het ‘imago’ 

van de veiligheid. Die dimensie – die essen- 

tieel is voor elk openbaar beleid – bestaat uit een  

methodische en objectieve analyse van de reali- 

teit van ons Gewest op korte, middellange en 

lange termijn. Dankzij het samenleggen van  

verschillende gegevensbronnen worden de 

trends op wijkniveau geïdentificeerd. Voor de 

directie van het Brussels Observatorium voor 

Preventie en Veiligheid betekent dat het ver-

zamelen van gegevens en het opbouwen van 

partnerschappen; het bewaren, behandelen en  

contextualiseren van de gegevens verzameld 

bij de partners om zo sleutelcijfers te identifi- 

ceren; het uitvoeren van analyses om zo een  

genuanceerde diagnose te kunnen stellen rond 

de verschillende thema’s van het GVPP of andere 

opkomende verschijnselen; en tot slot de studie-

resultaten communiceren. Deze stap vormt een 

nuttige aanvulling op de cyclus van een globaal 

gewestelijk beleid.

ANALYSE2. 
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Gewestelijke veiligheidsenquête 

In het kader van het GVPP organiseert BPV een 

gewestelijke enquête rond het onveiligheids-

gevoel van iedereen die leeft, werkt of reist in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook rond de 

mate waarin het veiligheidsgevoel bij deze mensen 

de laatste 12 maanden werd aangetast. Enerzijds 

gaat het om de identificatie van de factoren die 

aan de basis liggen van het onveiligheidsgevoel 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ander-

zijds vormt de enquête een aanvulling op 

de geregistreerde gegevens (politie, justitie, 

administratieve sancties) die kan helpen om de 

onveiligheidsfenomenen te begrijpen. De enquête 

zorgt voor een betere aflijning van de contouren  

van het ‘zwarte cijfer’: het aantal niet-

geregistreerde feiten (ongepast gedrag, misdaden 

en misdrijven). Deze gegevens zullen het Brussels 

Observatorium voor Preventie en Veiligheid 

van BPV toelaten een diagnose te stellen en 

concrete acties in te voeren om de preventie en  

de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest te verbeteren. 

In 2017 werden de methodologische krijtlijnen 

van de enquête gedefinieerd en werd een externe 

dienstverlener aangewezen. De uitvoering 

is gepland voor 2018. Inwoners, toeristen en 

pendelaars zullen worden ondervraagd via een 

combinatie van online en telefonische enquêtes 

en face-to-face bevragingen, afhankelijk van 

de doelgroep. Voor de samenstelling van een 

begeleidingscomité voor de volledige duur van 

het project werden er partnerships aangegaan. De 

partners zijn betrokken bij de verbetering van de 

vragenlijst en bij de opvolging van het project.

De gewestelijke veiligheidsenquête zal in 2018 op 

het terrein worden uitgevoerd. De gegevens worden 

bovendien verwerkt en de resultaten worden 

gecommuniceerd via een specifieke campagne.

Verslag en thematische katernen van het Observatorium

Het verslag 2016-2017 van het Brussels Obser-

vatorium voor Preventie en Veiligheid omvat de 

terugkerende indicatoren voor de registratie van 

de criminaliteit, in het licht van de prioriteiten van 

het GVPP. De structuur van het verslag werd vast-

gelegd om toe te laten:

• de door het Observatorium uitgewerkte  

methodologie, geënt op transversaliteit, het 

inzetten van meerdere gegevensbronnen en 

het opbouwen van partnerschappen, weer te  

geven;

• op gecontextualiseerde wijze verslag uit te 

brengen over de criminaliteit opgetekend door 

de politiediensten, in het bijzonder via de 

cartografische analyse op wijkniveau van de 

gewestelijke monitoring;

• op basis van enquêtes het onveiligheids- 

gevoel te evalueren;

• de belangrijkste beschikbare cijfers op het 

vlak van justitie te presenteren;

• de tweede analyse over de gemeentelijke  

administratieve sancties openbaar te maken.   
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Een denkoefening rond de evaluatie van de  

instrumenten werd aangevat rond drie pijlers: het  

Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP), het 

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), en 

de plannen van de politiezones. 

Dankzij de oprichting van een werkgroep met de 

interne evaluatoren van de Brusselse gemeenten 

en het BOPV kon men starten met het vastleg-

gen van indicatoren voor de evaluatie van projec-

ten voorzien in het kader van het BBPP. Op die  

manier wordt het verzamelen van gegevens en 

informatie eenvoudiger en rationeler. De doel- 

stelling op lange termijn (m.a.w. 2019) is om een 

digitaal formulier voor te stellen ter vervanging 

van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de  

gemeenten.

De voorziene aanwervingen zullen het mogelijk 

maken om de evaluatie van het overheidsbeleid 

en de bijhorende methodologie nog verder uit te 

werken. 

EVALUATIE 3. 

Naast het verslag zijn er katernen die diepgaande 

thematische analyses over preventie en veiligheid 

behandelen. In dat kader werd een in 2016 uit-

gevoerde epidemiologische en veiligheidsstudie 

aangaande drugs en drugsverslaving herzien en 

voorbereid voor publicatie. Vijf andere katernen 

werden gelanceerd en zijn momenteel in de maak.
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PARTNERSCHAPPEN EN  
SAMENWERKINGS- 

VERBANDEN 

BPV wil – als ontmoetingsplatform voor de preventie- 
en veiligheidsactoren – toezien op de efficiëntie van de 
coördinatieplatformen van de verschillende actoren met het 
oog op een regelmatige onderlinge dialoog, en op samen-
hang in de beleidsuitvoering op schaal van het Gewest.

Als gewestelijke schakel in de preventie- en veiligheidsketen 
stelt BPV zich progressief voor aan haar partners en aan diverse 
gewestelijke, federale, Europese en internationale netwerken 
en instellingen om de positie van het Gewest te versterken. 

Een protocolakkoord tussen BPV en het Center for the 
Prevention van Montreal (Quebec) werd getekend. Het heeft 
in het bijzonder betrekking tot de uitwisseling van goede 
praktijken en expertise inzake preventie van radicalisering. 

Diverse internationale benchmarkings gingen van start in 
2017 en worden voortgezet in 2018.

FOCUS

De oprichting en operationalisering van het Geïntegreerd Crisis- en Communicatiecentrum (GCC)

Het project rond het Geïntegreerd Crisis- en Communicatiecentrum heeft als doelstelling een multi-

disciplinair crisiscentrum in te richten dat door de verschillende veiligheidsspelers van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zal worden gebruikt voor de coördinatie en het beheer van crisissen.

Tijdens haar zitting van 27 maart 2014 besloot de regering het gewestelijk videobeschermings- 

project te lanceren. Het biedt de mogelijkheid om alle beelden van de camera’s op het grondgebied 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te delen. Dat heeft een positieve impact op de verkeers-

veiligheid, de mobiliteit, de regulering van vervoerstromen, het beheer van de openbare ruimte, het 

waarborgen van de veiligheid van personen en goederen, de bescherming van openbare gebouwen 

en installaties en hun omgeving, hulp aan personen en brandbestrijding, civiele bescherming, de  

preventie van terroristische daden en het behoud van de openbare orde.

In de geest van dat project blijft elke instelling die over beelden beschikt de verwerkingsverantwoor-

delijke van de beelden in kwestie en worden de verschillende betrokken actoren samengebracht 

in een feitelijke vereniging. Het gaat over de openbare instellingen die bij de uitvoering van hun  

opdrachten van openbaar nut of bij de uitvoering van hun bevoegdheden inzake het openbaar gezag 

baat zouden hebben bij de beschikbaarheid van videobeschermingsbeelden.

Het jaar 2018 zal in het teken staan van het oprichten van een beeldverwerkingscentrum in samen-

werking met het Geïntegreerd Crisis- en Communicatiecentrum en met de andere bevoegde partners 

(politiezones en mobiliteitsoperatoren zoals de MIVB).
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FOCUS

De oprichting en operationalisering van het Geïntegreerd Crisis- en Communicatiecentrum (GCC)

Het project rond het Geïntegreerd Crisis- en Communicatiecentrum heeft als doelstelling een multi-

disciplinair crisiscentrum in te richten dat door de verschillende veiligheidsspelers van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zal worden gebruikt voor de coördinatie en het beheer van crisissen.

Tijdens haar zitting van 27 maart 2014 besloot de regering het gewestelijk videobeschermings- 

project te lanceren. Het biedt de mogelijkheid om alle beelden van de camera’s op het grondgebied 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te delen. Dat heeft een positieve impact op de verkeers-

veiligheid, de mobiliteit, de regulering van vervoerstromen, het beheer van de openbare ruimte, het 

waarborgen van de veiligheid van personen en goederen, de bescherming van openbare gebouwen 

en installaties en hun omgeving, hulp aan personen en brandbestrijding, civiele bescherming, de  

preventie van terroristische daden en het behoud van de openbare orde.

In de geest van dat project blijft elke instelling die over beelden beschikt de verwerkingsverantwoor-

delijke van de beelden in kwestie en worden de verschillende betrokken actoren samengebracht 

in een feitelijke vereniging. Het gaat over de openbare instellingen die bij de uitvoering van hun  

opdrachten van openbaar nut of bij de uitvoering van hun bevoegdheden inzake het openbaar gezag 

baat zouden hebben bij de beschikbaarheid van videobeschermingsbeelden.

Het jaar 2018 zal in het teken staan van het oprichten van een beeldverwerkingscentrum in samen-

werking met het Geïntegreerd Crisis- en Communicatiecentrum en met de andere bevoegde partners 

(politiezones en mobiliteitsoperatoren zoals de MIVB).

Organisatie en institutionalisering van de Gewestelijke Veiligheidsraad (CORES)

Naast het opstellen van het GVPP voorzag de 

zesde staatshervorming de oprichting van een 

nieuw orgaan, de Gewestelijke Veiligheidsraad 

(CORES). Het parket van Brussel, de bestuurlijke 

directeur-coördinator en de gerechtelijke direc-

teur van de federale politie, de voorzitters van de 

politiecolleges en de korpschefs van de politie- 

zones van het Administratief Arrondissement 

Brussel-Hoofdstad zetelen in de Raad. De Raad 

komt regelmatig samen om de uitvoering van het 

GVPP op te volgen. Een coördinatiecomité voor 

preventie en veiligheid, opgericht binnen BPV, 

zorgt voor bijstand.
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De oprichting en het operationeel maken van het Gewestelijk Verwerkingscentrum voor 
verkeersinbreuken (GVC)

De doelstelling van het GVC is het beheer van 

verkeersovertredingen, vastgesteld door auto-

matische camera’s zonder aanwezigheid van een 

bevoegd agent en via trajectcontroles, zoals in 

het Vlaams en Waals Gewest. 

Verschillende coördinatieplatformen en -instellingen (wapens, radicalisme, openbaar ver-
voer, noodplanning)

Voorstelling van BPV tijdens diverse evenementen (Irisfeest, nationale feestdag, bilaterale 
ontmoetingen en uitwisselingen …) 

In 2017 nam BPV voor het eerst deel aan het  

Irisfeest, georganiseerd voor de 28e verjaardag 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een 

tiental medewerkers organiseerden dit event 

en stelden onze diensten op ludieke wijze voor, 

aan de zijde van andere gewestelijke openbare 

diensten in de public corner in het Warande-

park. Voor de allerkleinsten organiseerde Brussel  

Preventie & Veiligheid een estafettewedstrijd 

over de veiligheidsberoepen. BPV deelde  

EHBO-kits en fluorescerende en reflecterende 

armbandjes uit voor de veiligheid van wande-

laars en fietsers. Pick en Pock, twee mascottes, 

sensibiliseerden het publiek rond gauwdiefstal.

Twee van de vijf drones aangekocht door BPV 

waren voor het eerst te zien op de stand die  

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) samen met 

de diensten van politie en de DBDMH had opge-

zet, naar aanleiding van de festiviteiten rond 21 

juli 2017. Die stand was voor iedereen dé gele-

genheid om kennis te maken met de nieuwe ION 

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV). 

Versterkte samenwerking van de hoge ambtenaar met de FOD Binnenlandse Zaken en het 
federaal crisiscentrum:

• Actieve deelname van de hoge ambtenaar aan de initiatieven van het federaal crisiscentrum 

(herziening van het KB 16.2.2006, WG ‘functionele noodplannen’, WG Seveso, platform voor  

interprovinciale uitwisseling en informatie).

• Gezamenlijke omkadering van evenementen door het federaal crisiscentrum en de hoge ambtenaar.
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Samenwerking met de internationale instellingen (EU, NATO)

Protocolakkoord tussen BPV en het Center for the prevention of radicalization van Montreal

Nationale en internationale benchmarking over alle projecten

Deelname van BPV aan het Europees forum voor stedelijke veiligheid (EFUS) of het netwerk 
van grote metropolen (METROPOLIS)

/Irisfeest 

/Transversale dag van het  
Globaal Veiligheids- en Preventieplan

/Prijs David Yansenne

/Nationale Feestdag op 21 juli
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Alle projecten die BPV ontwikkelt, kaderen in 

de visie dat BPV in staat moet zijn de realiteit 

van het Gewest te begrijpen, te anticiperen op 

toekomstige evoluties, de overheid te adviseren 

over de instrumenten om haar doelstellingen te 

bereiken en de uitvoering van haar beslissingen 

te begeleiden. 

De structuur van BPV is in opbouw en moet  

progressief aan organisatorische maturiteit 

winnen met de komst van nieuwe medewerkers, 

zonder daarbij het welzijn van het aanwezige 

personeel uit het oog te verliezen. De organisa-

tie is immers ontstaan uit een verzameling van  

bestaande diensten en structuren die geïnte-

greerd moesten worden om een coherent geheel 

te vormen. Het personeel van BPV is afkomstig 

van het federaal (FOD Binnenlandse Zaken, 

federale politie, OCAD, Staatsveiligheid, FOD 

Justitie, parket), gewestelijk (GOB en CIBG) en 

lokaal niveau (politiezones en gemeenten). Er 

zijn verschillende culturen en werkmethodes en 

er is, geheel normaal, een aanpassingsperiode 

nodig om te leren ‘samenleven en –werken’ in een 

context van hoge verwachtingen ten aanzien van 

de instelling. 

Parallel met die integratie moet BPV bijkomend 

personeel rekruteren voor de uitvoering van 

de opdrachten die haar werden toevertrouwd. 

Ze moet ook een reeks nieuwe werkprocessen  

opstarten die moeten worden aangepast en  

regelmatig herzien in functie van de aanwer- 

vingen. Die dubbele moeilijkheid vormt een  

grote uitdaging en een belangrijke voorwaarde 

voor het succesvol waarmaken van de opdrach-

ten en doelstellingen van BPV.

Gezien de grootorde van die organisatorische 

veranderingen werd een bijzondere communi-

catie-inspanning geleverd. Er vonden strate- 

gische seminaries voor alle personeelsleden 

en bepaalde directies plaats. Dat had tot doel 

een duidelijk en voldoende stabiel werkingska-

der te bieden dat aan alle diensten toelaat zich 

te definiëren en de strategische doelstellingen 

OPRICHTING VAN 
DE ORGANISATIE
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Het betreft, in nauwe samenwerking met de 

hoge ambtenaar, het versterken van een 

transversaal en multidisciplinair beleid 

tussen de verschillende actoren van de 

preventie- en veiligheidsketen, in het bijzonder 

zoals gedefinieerd in het Globaal Veiligheids- 

en Preventieplan.

In 2018 en de jaren daarna zal BPV zich blijven 

inzetten voor de uitvoering van haar projecten 

2017 en voor het halen van haar doelstellingen 

in het kader van de verschillende plannen.

Het Observatorium zal bovendien verder wer-

ken om een zicht te krijgen op de fenomenen. In  

2018 wordt het Verslag 2016-2017 van het  

BOPV gepubliceerd, alsook het katern gewijd  

aan Epidemiologische en inbreukcijfers van  

verslavingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. In 2018 wordt bovendien de gewes-

telijke enquête over het veiligheidsgevoel en 

slachtofferschap georganiseerd. De resultaten  

zullen via de publicaties van het BOPV  

worden bekendgemaakt. Andere katernen zijn  

in de maak.

Wat betreft de opvolging en de evaluatie van 

het overheidsbeleid, wordt er in 2018 een 

informaticatool ontwikkeld voor het verzamelen 

van gegevens van de gemeenten in het kader 

van hun activiteitenverslagen aangaande de 

projecten van het BBPP. 

te vertalen in operationele doelstellingen.  

Tezelfdertijd wil dat proces de identiteit van 

BPV versterken door autonomie en verant-

woordelijkheid te geven aan de medewerkers. 

Op die manier kunnen ze deelnemen aan de 

ontwikkeling van de organisatie en hun eigen 

doelstellingen vastleggen. Door die aanpak 

van de organisatorische ontwikkeling en van 

de verandering staat het individu centraal in 

de organisatie en kan iedereen voorstellen 

formuleren en een stuwende kracht vormen. 

Iedereen, individueel en collectief, heeft zo 

een actieve rol. In diezelfde geest werd het 

volledige personeel betrokken in die ontwik- 

kelingsdynamiek, meer bepaald door de  

definitie van het grafisch charter, de inrich-

ting van nieuwe lokalen en de definitie van de 

waarden. Dat participatieve proces leidde in 

enkele maanden tijd tot individuele en collec- 

tieve successen. In de komende maanden 

wordt dat werk voortgezet door:

•  het opstellen van alle functieomschrijvingen 

van het BPV-personeel (voorzien van een 

evaluatie- en opleidingscyclus);

•  de versterking en begeleiding van de teams 

(sensibilisering, opleiding enzoverder);

•  de opstart van een intranet- en share-

pointsite en een website;

•  het opstellen van een methodologie voor het 

beheer van projecten en opleidingen;

•  het opstellen van een methodologie rond 

procesbeheer, inclusief de interne controle;

•  de continue verbetering van de processen 

en de digitalisering van de archieven. 

COÖRDINATIE 
PREVENTIE- EN 
VEILIGHEIDSBELEID
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BPV moet bij de verschillende lokale, gewestelijke 

en federale partners het imago opbouwen van 

contactpunt en kernspeler inzake preventie en 

veiligheid op het gewestelijk grondgebied. De 

instelling moet op termijn uitgroeien tot een 

erkend deskundigheids- en referentiecentrum 

op het vlak van preventie en veiligheid, met name 

via de opdrachten die haar door de wetgever 

worden toevertrouwd op het vlak van observatie 

en registratie van de criminaliteit. De projecten 

die eerder vermeld werden, worden in 2018 

voortgezet.

In 2018 krijgt de infrastructuur van de Geweste-

lijke school voor veiligheidsberoepen (GSV) vorm. 

In 2019 kunnen de verschillende disciplines hun 

eerste intrek in het gebouw nemen (de complete 

renovatie van de site zal tot in 2022 duren). Het 

GSV-team wordt uitgebreid en er worden part-

nerschappen afgesloten met de opleidings- en 

tewerkstellingssector om de kandidaten beter 

richting de sector te oriënteren. Het gewestelijk 

opleidingsplan zal worden gerealiseerd door mid-

del van de integratie van verschillende multidisci-

plinaire opleidingen.

Tezelfdertijd zullen de BPV-teams zich inspannen 

voor:

• het versterken van de partnerschappen aange-

gaan in het kader van het GVPP;

• de ontwikkeling van academische partner-

schappen om onder de studenten meer belang-

stelling voor veiligheidsberoepen te creëren, de 

versterking van een globale veiligheidscultuur 

op conceptueel en operationeel niveau, de po-

sitionering van het Gewest in de materie en de 

evolutie richting een waar competentiecentrum 

op lange termijn;

• de verdere uitdieping van de bestaande 

initiatieven aangaande de integratie van de 

veiligheidsdimensie in de inrichting van het 

grondgebied door het toepassen van ‘Secure by 

design’ in lopende of te ontwikkelen projecten.

De wil van de Gewestregering en van de minister- 

president is om te streven naar een sterk imago van 

het Gewest wat betreft preventie- en veiligheids-

bevoegdheden op federaal niveau. Het Gewest 

wil deel uitmaken van een netwerk van Europese 

steden en regio’s, en van internationale spelers. In 

het verlengde daarvan wil het bijdragen aan een 

bredere denkoefening rond de ontwikkeling van 

een preventie- en veiligheidsbeleid op grootstede-

lijke schaal door middel van samenwerkingsver- 

banden, gericht op de uitwisseling van good  

practices en ervaring en met de nadruk op: 

• de organisatie en/of actieve deelname van BPV 

bij gewestelijke, nationale en internationale 

ontmoetingen;

• het opstellen van verkennende nota’s over 

buitenlandse ervaringen die van nut zijn voor 

het Gewest;

• de publicatie en verspreiding van brochures, 

artikelen en referentiewerken.

In 2018 wil BPV de opgestarte projecten voort-

zetten en afhankelijk van de behoeften nieuwe 

acties definiëren.

OPBOUW VAN 
PARTNERSCHAPPEN 
EN SAMENWERKINGS-
VERBANDEN
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De veiligheidsomgeving – en de bijzondere 

positie van ons Gewest als nationale en inter-

nationale hoofdstad – vormt beslist een grote 

uitdaging voor Brussel Preventie en Veiligheid. 

Die dimensie is zowel de bestaansreden als de 

grootste uitdaging voor de nieuwe instelling. 

Een van de grootste moeilijkheden was dat de 

toevertrouwde opdrachten snel moesten worden 

opgenomen en dat BPV een betrouwbare partner 

moest worden in een context van terroristische 

dreiging en verschillende aanslagen. 

De communicatie over de nieuwe bevoegdheden 

en opdrachten van BPV en de afstemming van de 

bevoegdheden van BPV t.o.v. het federaal niveau, 

de politiezones en de gemeenten vormen nog 

steeds een grote uitdaging. Bovendien moesten 

de visie en de strategie worden toegelicht en 

moest worden uitgelegd welke reële meerwaarde 

BPV kon leveren, met respect voor eenieders be-

voegdheden. 

In dat opzicht wil BPV een betrouwbare partner 

zijn in een ongeziene institutionele context en 

omgeving. Die positionering zal zich blijvend 

vertalen in:

• het opnemen van een centrale rol in de  

coördinatie om zo een echte meerwaarde te 

vormen en de rol van facilitator voor onze ver-

schillende partners te spelen;

• de concretisering van het GVPP en van die 

geïntegreerde en transversale visie in partner-

schap met de gemeenten, de politiezones, de 

gewestelijke, federale en gemeenschaps- 

instellingen teneinde de uitdagingen van 

onze nationale en internationale hoofdstad 

het hoofd te kunnen bieden;

• de ontwikkeling van een expertise in de ana-

lyse en evaluatie van het openbaar beleid 

op het vlak van veiligheid. Die expertise vormt 

immers een fundamentele vereiste voor het 

begrip van de uitdagingen en de complexe  

realiteit van ons Gewest.
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Contact 

BPV

Tel : +32 (0) 507 99 11

info@bpv.brussels

de Lignestraat 40 - 1000 Brussel

Voor meer informatie over het jaarverslag 2017: www.bps-bpv.brussels

Verantwoordelijke uitgever

Jamil ARAOUD, Directeur-generaal
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