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VOORWOORD  
VAN DE ALGEMENE DIRECTIE  

Voor een veilig Brussel. Het is meer dan een opdracht of 

een belofte. Het is de kern van onze missie en vormt de 

rode draad van onze acties op het terrein. Het is de ambi-

tie die Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) wil vertalen 

naar alle projecten die ze ontwikkelt en ondersteunt. 

Veilig leven in Brussel is mogelijk wanneer we er eerst en 

vooral in slagen met z’n allen samen te werken. Enkel zo 

kunnen we alle eventuele risico’s het hoofd bieden en de 

vele uitdagingen aangaan. 

Hoe kunnen we een veiligheidsgevoel creëren in de 

openbare ruimte en op het openbaar vervoer? Hoe krijgen 

we daar inzicht in en hoe kunnen we dit becijferen? Hoe 

kunnen we de criminaliteit op het niveau van de wijken 

objectiveren? En met welke middelen kunnen we op het 

terrein de verschillende preventiediensten op elkaar 

afstemmen, de samenwerking tussen de politiezones 

versterken en het respect voor ieders werk garanderen? 

Tal van vragen waar we antwoorden op willen bieden  

en die de opdracht bepalen van Brussel Preventie & 

Veiligheid.  

DE VRUCHTEN PLUKKEN VAN HET GELEVERDE 
WERK 

BPV staat niet meer in haar kinderschoenen als instelling. 

Het komt er nu op aan een volledige en efficiënte integratie 

op alle beleidsniveaus te bewerkstelligen in Brussel. We 

zijn hierin gesteund door onze samenwerkingsstrategie 

en de visie van het Gewest die beschreven staat in het 

Globaal Veiligheids- en Preventieplan. Dit plan wordt 

verwezenlijkt dankzij de goede relaties met onze 

verschillende partners: van de politiezones over de 

gemeenten tot het verenigingsleven. Zo bereiken we 

verschillende doelgroepen op een andere manier. we 

houden dankzij de lokale werking van de talloze 

verenigingen de vinger aan de pols van wat leeft op straat. 

Dit stelt ons in staat de dagelijkse realiteit beter te 

doorgronden en een strategie en antwoorden te formuleren 

op maat van onze wijken. 

Transversaliteit vormt het sleutelwoord. Onze ambitie? De 

samenwerking met de actoren versterken op het vlak van 

veiligheid via zeer concrete projecten. Denken we maar 

aan het communicatie- en crisiscentrum. Of de Geweste-

lijke school voor veiligheidsberoepen, waar de samen-

werkingsmodaliteiten van de verschillende veiligheids- 

en preventieberoepen van bij de start van de opleiding 

worden uitgestippeld.  

Het gaat om coördineren zonder te willen vervangen … 

DE VEILIGHEIDSCONTEXT BETER DEFINIËREN 

Vandaag vormen de politiestatistieken één van de 

belangrijkste indicatoren om de criminaliteit te meten. 

Deze statistieken weerspiegelen noch de werkelijke 

criminaliteit, noch het veiligheidsgevoel. Nochtans is  

dit een belangrijke parameter voor zij die alle dagen  

in ons gewest vertoeven. Daarom heeft BPV een  

enquête opgesteld over het veiligheidsgevoel en de  
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slachtofferfeiten in het Gewest. Zo beschikken we over 

een nulmeting die het veiligheidsimago objectiveert. 

Met de eerste enquête in 2018 bevroegen we de 

particulieren (inwoners, pendelaars, toeristen). In 2019 

richtten we ons met de bevraging tot een andere 

doelgroep: bedrijven met hoofdzetel op het gewestelijk 

grondgebied. De methodologie is dus transversaal en 

inclusief. ‘Veilig leven in Brussel’ is met andere woorden 

geen voorrecht voor de Brusselaars alleen …

In tegenstelling tot sommige standpunten over ons 

Gewest blijkt uit de enquête dat het veiligheidsgevoel bij 

deze verschillende doelgroepen over het algemeen 

positief is. Bovendien leren we dat criminaliteit en 

veiligheidsgevoel zeker niet altijd hand in hand gaan. De 

eerste vaststellingen zijn er. Nu komt het erop aan de 

enquête geregeld te herhalen zodat we bepaalde 

tendensen kunnen blootleggen die kunnen bijdragen tot 

politieke actie.   

ONZE TOEKOMSTTRAJECTEN UITTEKENEN 

Brussel Preventie & Veiligheid kreeg een historische 

erfenis in handen, heeft haar fundamenten verstevigd, de 

missies verfijnd en haar toekomstige krachtlijnen 

uitgetekend op basis van vijf waarden: integriteit, 

loyaliteit, respect, voortdurende verbetering en solidari-

teit. Dit zijn de waarden en beleidslijnen die het handvest 

van BPV omkaderen. 

Vertrekkende van deze denkwijze en door ons werk te 

koppelen aan dat van onze bevoorrechte partners, hebben 

we nieuwe beleidsmaatregelen uitgeschreven op het vlak 

van veiligheid. Daarnaast is het van belang het 

veiligheidsbeleid en de publieke voorzieningen daarom-

trent te evalueren. We zullen dit doen door de schema’s,  

Jamil ARAOUD | Yves BASTAERTS
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beleidslijnen en actieplannen te vergelijken met de 

dagelijkse realiteit. En door evoluties op het terrein in 

kaart te brengen. 

De laatste jaren stelden we bovendien een verschuiving 

vast van criminaliteit in de openbare ruimte naar 

cybercriminaliteit. Niet alleen burgers, maar ook 

instellingen zoals gemeenten, Gewestelijke overheids-

diensten en ziekenhuizen vormen meer dan ooit poten-

tiële slachtoffers van hackers. Cybercriminaliteit zal de 

komende jaren dan ook een belangrijke uitdaging worden. 

Technologische innovatie is daarbij de conditio sine qua 

non voor onze toekomstige acties.   

De belangrijkste instrumenten hierin zijn innoverend 

onderzoek en digitale transformatie op het vlak van 

veiligheid. Deze werkwijze maakt integraal deel uit van 

onze organisatie en wordt momenteel verwezenlijkt 

dankzij het geïntegreerd communicatie- en crisiscentrum. 

Het zorgt ervoor dat we de actieradius van de 

veiligheidsdiensten kunnen verruimen tot de media en 

sociale media. Hierdoor kunnen we stilaan een nieuw 

ecosysteem van cyber security invoeren in het Brussels 

gewest. De oprichting van een dronedienst is een ander 

voorbeeld van deze innovatie. Het heeft gezorgd voor een 

volledig nieuwe dynamiek binnen de betrokken diensten. 

Bij BPV zetten we onze schouders onder de verdere 

ontwikkeling en versterking van een geïntegreerde 

veiligheidscultuur. We willen BPV laten uitgroeien tot dé 

referentie en de onmisbare gesprekspartner op het gebied 

van veiligheid. We willen van ons Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan het strategisch kader bij uitstek maken 

voor het geheel van veiligheidsactoren in het Brussels 

gewest. We willen Brusafe opwaarderen als uniek loket 

voor rekrutering en vorming met betrekking tot preventie, 

veiligheid en hulpverlening. We willen onze structuur 

consolideren door extra in te zetten op de welomlijnde 

aspecten van onze strategie, zoals crisisbeheer en het 

behalen van concrete resultaten in overeenstemming met 

de regeerverklaring voor de komende vijf jaar. Kortom, we 

willen onze rol in Brussel consolideren. 

Om tegemoet te komen aan al deze uitdagingen zullen we 

een evolutie ondergaan: van een pionier naar een 

referentie-instelling. Om dit doel te bereiken zullen we een 

opgedreven planningsaanpak en solide samenwerkings-

verbanden met onze externe partners combineren. 

Hiervoor moeten we blijven investeren in menselijk 

kapitaal.

Jamil ARAOUD | Yves BASTAERTS

Algemene directie
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WIE ZIJN WIJ?



‘VEILIG LEVEN IN BRUSSEL’ , DAT IS ONZE BELOFTE

’Veilig leven in Brussel’, het is meer dan een simpele baseline 
of slogan. Het is de leidraad van alle acties die Brussel 
Preventie & Veiligheid uitrolt. Het staat symbool voor het 
voornemen van alle teams binnen BPV om, samen met de 
talloze partners, een veilig en sereen kader uit te bouwen voor 
iedereen die het Brussels gewest doet leven: de pendelaars, 
de toeristen en de inwoners. In de praktijk komen we onze 
belofte na door het ontwikkelen en ondersteunen van 
allerhande projecten, door de coördinatie van de samen-
werkingsverbanden en door een grondige analyse en 
constante monitoring van het veiligheidsniveau. 

‘VEILIG LEVEN IN BRUSSEL’. Slechts vier woorden 

waarachter een enorme gedrevenheid en een grenzeloze 

motivatie schuilen. Vier woorden die de missie van Brussel 

Preventie & Veiligheid en al haar medewerkers samen-

vatten. Een korte zin die het doel van ieders activiteiten 

bepaalt, als een mantra dat hen de weg wijst. 

Laat ons eerst stilstaan bij ‘LEVEN’. De actoren in de 

veiligheidsketen zetten zich niet enkel in voor de mannen 

en vrouwen die onze hoofdstad vorm geven: de Brusselaars, 
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ONZE IDENTITEIT

de inwoners van de wijken en de gebruikers van het 

openbaar vervoer. Er is ook aandacht voor het welzijn van 

de toeristen en de pendelaars die alle dagen in Brussel 

komen werken. BPV waakt over al deze Brusselse burgers 

en bezoekers, samen met al haar partners inzake preventie 

en veiligheid.

Nu is ‘BRUSSEL’ aan de beurt. Ons stadsgewest, 

hoofdstad van de lage landen maar ook van Europa. En het 

is in die geografische zone dat BPV werkzaam is. Brussel 

vormt de scène van haar interventies en de perimeter van 

haar acties. Het is de plek waar de expertise van alle 

veiligheidsactoren tot uiting komt.

En tot slot ‘VEILIG’. Een belofte die een globale visie, 

een diepgaande reflectie en een geïntegreerde aanpak 

vereist. Het toont aan hoe belangrijk het is om de 

verschillende facetten van veiligheid tegelijktijd aan te 

pakken en om zich met één stem te laten horen bij de 

veiligheids- en preventieactoren. Enkel zo kunnen ze op 

een geïntegreerde en multidisciplinaire manier hun werk 

verrichten. De veiligheid van de Brusselse inwoners en de 

bezoekers van het gewest geldt daarbij als gemeen-

schappelijk einddoel.



MISSIE

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) heeft als missie het 
preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren om rust en 
veiligheid te garanderen voor de inwoners en eigendommen 
in het Brussels gewest. 

BPV bekleedt dan ook de centrale rol als coördinator van 

de verschillende actoren in de preventie- en veiligheids-

keten op het niveau van het Brussels gewest. BPV 

verzekert de samenhang en de complementariteit van 

deze actoren door ze in contact te brengen met ruime 

actiedomeinen zoals de preventie van overlast en 

criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of 

ondersteuning van de opleiding voor veiligheidsberoepen. 

In samenwerking met de federale en lokale beleidsniveaus 

bepaalt BPV bovendien de strategie voor wat betreft 

cyberveiligheid en cybercriminaliteit. BPV wil allerminst 

de plaats innemen van de bestaande instellingen. Het wil 

daarentegen een meerwaarde bieden op supralokaal en 

gewestelijk niveau.  

VISIE

Op korte en middellange termijn wil Brussel Preventie & 
Veiligheid in haar domein de referentie-instelling worden in 
het Brussels gewest. Brussel Preventie & Veiligheid wil een 
centrale rol spelen in de coördinatie van de actoren in de 
preventie- en veiligheidsketen. 

Al sinds de oprichting werd volop ingezet op de uitbouw 

van partnerschappen en transversaliteit. Deze strategie 

krijgt vorm in de verschillende projecten waarvoor BPV 

samenwerkt met de actoren in de preventie- en veilig-

heidsketen en het Brussels verenigingsleven. Met het oog 

op een nieuwe veiligheidsarchitectuur voor het geheel 

van de sector, heeft BPV zich in de eerste plaats toegelegd 

op de ontwikkeling van de nodige instrumenten als 

antwoord op specifieke veiligheidsuitdagingen in het 

Brussels gewest. We willen samenwerken met alle actoren, 

repressief, maar zeker en vooral preventief.  
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WAARDEN

De waarden van BPV, bepaald door een interne werkgroep, 

vormen de basis van onze organisatie en luiden als volgt: 

• integriteit,

• respect,

• voortdurende verbetering,

• solidariteit,

• loyaliteit. 

In 2019 lanceerde BPV een interne communicatie-

campagne om deze waarden officieel te lanceren. De 

waarden kregen een eigen visuele identiteit en werden 

geïntegreerd in onze interne communicatiekanalen zoals 

affiches in het gebouw. Dit is voor ons de manier bij 

uitstek om ons DNA extra in de verf te zetten, zowel voor 

de medewerkers als voor alle andere actoren in de 

preventie- en veiligheidsketen.  



Ik draag bij aan 
het verbeteren van 
processen. Ik investeer 
in mijn persoonlijke 
ontwikkeling. Ik geef en 
ontvang constructieve 
feedback.

Ik ben een 
betrouwbare 
partner en ik draag 
intern en extern 
een positief imago 
uit van BPV.

Ik behandel mijn 
collega’s en partners 
met respect. Ik luister 
en ik stel me
empathisch en beleefd 
op. Aangenaam 
samenleven is 
belangrijk.

RESPECT

Ik help mijn 
collega’s en 
deel nuttige 
informatie en 
middelen.
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NETWERK VAN PARTNERS

BPV maakt het verschil dankzij haar multidisciplinaire en 

transversale aanpak.

BPV werkt samen met tal van partners en professionals in 

de preventie- en veiligheidssector, op verschillende 

niveaus. 

Om haar strategische positie en globale visie extra te 

verankeren, reikt BPV ook de hand uit naar de 

verschillende verenigingen op lokaal niveau en naar 

diverse andere gewestelijke instanties.  
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FEDERAAL   

FEDERALE POLITIE

FOD JUSTITIE

OCAD

UNIA

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

STAATSVEILIGHEID

PARKET BRUSSEL
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GEWESTELIJK  

DBDMH

CIBG

MIVB

BRUSSEL MOBILITEIT

NET BRUSSEL

BRUXELLES FORMATION 

ACTIRIS

BRUSAFE

PERSPECTIVE.BRUSSELS

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL (GOB)EQUAL.BRUSSELS

BRUSSEL LEEFMILIEU

LOKAAL

LOKALE POLITIE

GEMEENTEN

VERENIGINGSLEVEN 
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STRATEGIE
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DE BASIS VAN DE 
GEWESTELIJKE STRATEGIE 

De Brusselse Regering heeft in haar Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024 haar ambities voor BPV rond drie 

grote pijlers geformuleerd: versterking en bekrachtiging van de rol van BPV, planmatige werking en ontwikkeling 

van innovatie. Deze drie pijlers worden hieronder schematisch weergegeven.

1

De rol van BPV als coördinerende instelling van 
het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels 
gewest, wordt bevestigd en versterkt.  

Het Brussels Gewest legt voor BPV de centrale rol weg op 

het vlak van veiligheid in onze hoofdstad. Haar missies 

werden gedefinieerd en verfijnd in de Gewestelijke 

Beleidsverklaring 2019-2024 zodat BPV kan uitgroeien 

tot dé referentie op het gebied van preventie en veiligheid. 

Het Gewest wil Brussel Preventie & Veiligheid met deze 

opdracht positioneren als een nieuwe proactieve en 

actieve kracht, die is gekend en wordt erkend, als 

volwaardige partner naast alle andere actoren in de 

preventie- en veiligheidsketen.



2

BPV programmeert al haar acties in een meer-
jarenplan van 2020 tot 2024. 

De directieraad van BPV heeft, op basis van de ambities 

vermeld in de Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024, 

een meerjarenplanning opgesteld voor de verschillende 

acties en projecten voor de komende vijf jaar. De planning 

wordt elk jaar geactualiseerd op basis van een 

terugkerende beheerscyclus.  

Details van de cyclus op de volgende pagina

Deze beheerscyclus is gebaseerd op een flexibele 

managementcyclus, opgedeeld in drie fasen: planning, 

uitvoering en opvolging/evaluatie. Zo kunnen we in de 

eerste fase, samen met het voltallige personeel en op 

basis van een referentiedocument, de projecten van het 

komende jaar uitwerken, plannen en valideren. In de 

tweede fase worden de verschillende acties op coherente 

manier uitgevoerd binnen elk werkdomein. En tot slot, in 

de derde fase, onderschrijft BPV een logica van evaluatie 

en constante verbetering zodat de partners een 

transparante kijk krijgen op het geheel van activiteiten. 

3
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 —
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PLANS  
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—
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FIN
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PLANNING

 UITVOERING

OPVOLGING  / 
EVALUATIE

VIVRE BRUXELLES  
EN TOUTE SÉCURITÉ

 IMAGE,
 MONITORING 

ET ÉVALUATION

 FORMATION DES
 ACTEURS DE LA
 PRÉVENTION ET 
DE LA SÉCURITÉ

 APPROCHE DE 
 SÉCURITÉ
INTÉGRÉE

 COMMUNICATION 
 ET

SENSIBILISATION

 ACCOMPAGNEMENT 
 DES VICTIMES ET 

DES AUTEURS

1 2 3 4 5

LES 5 OBJECTIFS TRANSVERSAUX DE BPS

VISION 

Bruxelles Prévention & Sécurité doit 
devenir, à court et moyen terme,  
un organisme de référence dans son 
domaine pour la Région bruxelloise, 
et jouer un rôle central de coordination 
des différents acteurs de la chaîne 
de prévention et de sécurité.

MISSION 

Bruxelles Prévention & Sécurité 
(BPS) a pour mission de coordonner 
les politiques de prévention et de 
sécurité afin d’assurer la tranquillité 
et la sécurité des personnes et des 
propriétés en Région bruxelloise.

Het Globaal Plan voorziet ook een luik ‘Digitale 
transformatie’. Hiermee wordt de nadruk gelegd 
op een doorgedreven innovatie. 

Indien het Gewest toonaangevend wil worden, moet 

blijvend geïnvesteerd worden in de ontwikkeling en het ter 

beschikking stellen van innoverende instrumenten 

(geïntegreerd communicatie- en crisiscentrum, Gewes-

telijk Beheerscentrum voor verkeersovertredingen, plat-

form voor videobeveiliging, dronedienst, centrum voor 

cybersecurity …) aan de gewestelijke, federale en lokale 

partners. Het is ook van belang dat het Gewest hier, vanuit 

haar coördinerende rol en haar strategische en 

transversale kern, een actieve rol in speelt.  
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IT-plan
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ABR : Algemene beleidsverklaring van de regering      POP: Operationeel Plan      DR: Directieraad      BHG-RV: Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest      Y: Lopend jaar      Y+1: Jaar dat volgt op lopend jaar

PLANNING

 UITVOERING

OPVOLGING  /
EVALUATIE

VOOR EEN
VEILIG BRUSSEL

BEELDVORMING, 
MONITORING
EN EVALUATIE

OPLEIDING VAN 
PREVENTIE- EN 
VEILIGHEIDS-

ACTOREN

GEÏNTEGREERDE 
VEILIGHEIDS-

AANPAK

COMMUNICATIE EN 
BEWUSTMAKING

BEGELEIDING VAN 
SLACHTOFFERS 

EN DADERS

1 2 3 4 5

DE 5 TRANSVERSALE DOELSTELLINGEN VAN BPV

VISIE 

Brussel Preventie & Veiligheid 
wil het beleid op het vlak van 
preventie en veiligheid coördineren. 
Doel? De rust en de veiligheid van 
personen en eigendommen in het 
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HET GLOBAAL VEILIGHEIDS- 
EN PREVENTIEPLAN 

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) dat op 2 februari 2017 werd goedgekeurd door de Brusselse 

Regering, heeft een duurtijd van 4 jaar (tot 2020). Het GVPP voor de periode 2021-2024 dient nog te worden 

opgesteld. BPV neemt deze taak op zich en is gestart met de voorbereiding aan de hand van een methodologie en 

een planning.   

De methodologie die moet leiden tot de redactie van het 

nieuw plan omvat een transversale, flexibele en consul-

tatieve aanpak. Het nieuw Plan van de Brusselse regering 

zal concreet worden uitgewerkt in de loop van 2020 en 

tijdens de eerste weken van 2021. Het werk zal de basis 

vormen van alle acties van onze teams. 

 BPV wil de behaalde resultaten verankeren en legt nadruk 

op de uitvoering van de maatregelen van het nieuwe Plan. 

BPV zal daarbij een beroep doen op de nieuwe Directie 

Toekomstperspectieven en Ontwikkeling die recentelijk 

werd opgericht. Haar missie: de uitvoering en opvolging 

van het GVPP, in samenspraak met de verschillende 

departementen en externe partners. 

Toria Ficette staat aan het hoofd van de Directie 

Toekomstperspectieven en Ontwikkeling en staat in voor 

de ontwikkeling, de uitvoering en de financiering van het 

GVPP en van de thematische projecten binnen BPV. Ze 

verklaart: “De Directie Toekomstperspectieven en 

Ontwikkeling is onderverdeeld in twee entiteiten. De 

eerste is bevoegd voor het beheer van de actieplannen en 

werkprogramma’s; de tweede is verantwoordelijk voor de 

projecten en samenwerkingsovereenkomsten. Ze werken 

intens samen rond drie grote actiedomeinen: het 

aansturen van het GVPP, het ondersteunen van de 

partners en het uitwerken van innoverende projecten.”

1
 UITWERKEN EN AANSTUREN VAN HET ACTIEPLAN  

BPV duidt de projectverantwoordelijken aan, verenigt de 

partners en bepaalt het actieplan. Ze houdt daarbij 

rekening met de eventuele financiële middelen die voor 

elk initiatief moeten worden vrijgemaakt. “Het opstellen 

van de nodige kaders op Gewestelijk vlak verloopt niet 

enkel via de uitvoering van het GVPP maar ook door 

geregeld overlegmomenten te organiseren met onze 

preventie- en veiligheidspartners. Samen met de interne 

en externe partners definiëren we de verschillende 

prioritaire thema’s en maatregelen. We staan met andere 

woorden aan de basis van een globale aanpak voor alle 

acties op het vlak van preventie en veiligheid.”



2
 NETWERKEN, BIJSTAND EN ONDERSTEUNING 

Het GVPP bestaat en kan worden volbracht dankzij onze 

talloze partners. Hiervoor stellen we hen een aantal 

hulpmiddelen en ondersteuningsmechanismen ter 

beschikking om zo efficiënt mogelijk een antwoord te 

bieden op reële noden. Zo werkt de directie bijvoorbeeld 

mee aan de uitwerking van het Gewestelijk opleidingsplan, 

of maakt het de nodige middelen en personeel vrij 

wanneer zich specifieke situaties voordoen. Bovendien 

geeft ze de geïntegreerde veiligheidsaanpak mee vorm en 

optimaliseert ze de begeleiding van slachtoffers en 

daders, meer bepaald door de stelselmatige toepassing 

van een multidisciplinaire aanpak. 

Naast deze algemene bijstand, is er ook sprake van 

transversale ondersteuning zodat de partners de concrete 

acties van het GVPP nog beter kunnen uitvoeren. Zo 

denken we bijvoorbeeld aan het project ‘Security by 

Design’ of de academische partnerschappen.

Toria Ficette beschrijft dit als volgt: “De project-

verantwoordelijken van de cel Projecten en Samenwer-

kingsovereenkomsten maken BPV sterker door partner-

schappen af te sluiten met de academische wereld of 

duurzame relaties te onderhouden met de Gewestelijke 

overheidsinstanties. Zij analyseren ook situaties die 

beschreven staan in het GVPP. Dankzij hun helikopterblik 

kan BPV projecten en samenwerkingen definiëren die een 

echte meerwaarde bieden. Zij staan als het ware op de 

uitkijk, op zoek naar projecten die aangemoedigd, 

geherwaardeerd, gedeeld of versterkt moeten worden.”

Om alle maatregelen van het GVPP uit te voeren, zijn 

natuurlijk middelen nodig. “Daarom stelt de directie haar 

medewerkers ter beschikking aan de partners zodat zij 

hun expertise op het vlak van administratief en bugettair 

beheer van projecten kunnen delen”, besluit Toria Ficette. 
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“Veilig leven in Brussel”, wat betekent dit voor u? 

“Wat onze mensen motiveert is het feit dat ze op een 

gegeven moment het verschil kunnen maken in de 

samenleving. Veiligheid wordt altijd bekeken vanuit 

het perspectief van de burger … Het is een begrip dat 

evolueert en waarvoor tal van actoren, soms ongekend, 

onbemind of onbegrepen, zich inzetten. Hun rol moet dus 

opgewaardeerd worden. Veilig leven is een basisrecht. Het 

is een enorme uitdaging en tegelijk zeer tastbaar, een 

bron van onbeperkte kansen en mogelijkheden.”

Toria FICETTE - Directrice

Directie Toekomstperspectieven en Ontwikkeling / BPV



3
 PROJECTMATIG WERKEN

BPV blijft de ontwikkeling van vernieuwende projecten 

ondersteunen en doet dit conform de criteria van het 

GVPP. “Indien we projectmatige voorstellen doen aan de 

gemeenten, overstijgen we de puur financiële controle. 

BPV kan namelijk niet enkel gezien worden als een 

subsidiërende instelling. We beschikken ook en vooral 

over expertise op het vlak van projectbeheer. Het gaat 

hierbij over kennis die onze partners kunnen aanwenden 

om hun project globaal goed uit te werken – met inbegrip 

van criteria voor evaluatie en meting van de impact – en 

om de best practices van andere partners efficiënter toe 

te passen.”

Aanvullend op deze drie pijlers blijft BPV haar 

eerstelijnspartners betrekken bij de uitvoering van het 

GVPP. Hiermee bewerkstelligt ze de progressieve 

integratie van het Brusselse Preventie- en Buurtplan 

(BPBP) en de afstemming op de actieplannen per zone  

in het GVPP.

Tot slot rekenen we voor de uitvoering en concretisering 

van het Plan op de inzet en het engagement van het 

verenigingsleven, meer bepaald door onze jaarlijkse 

projectoproep aan de verenigingen. “Een geïntegreerde 

aanpak ontwikkelen betekent dat we op een gegeven 

moment de situatie van alle actoren in kaart brengen, 

zodat we een allesomvattend antwoord krijgen voor een 

specifieke problematiek. Dit antwoord zal nooit negatief 

of in strijd zijn met andere vereisten of normen.”

Tot slot wil BPV de bestuursprocessen van het GVPP 

consolideren om de samenhang en de daadkracht van 

alle actoren van de preventie- en veiligheidsketen te 

verstevigen. De directrice vervolgt: “Onze teams zoeken 

per werkgroep de best mogelijke samenstelling zodat op 

het vlak van diversiteit, transversaliteit en vertegen-

woordiging van de aanwezige actoren elk thema zo 

adequaat mogelijk behandeld kan worden. Met elk van 

onze partners bouwen ze een vertrouwensrelatie op 

tijdens eenmalige of periodieke overlegplatformen of 

werkgroepen. Ook moedigen we de samenwerking aan 

tussen de technische experts van de werkgroepen, het 

Coördinatiecomité, de Gewestelijke Veiligheidsraad en 

het begeleidingscomité van de GVPP”. Toria Ficette 

concludeert: “de directie zet de juiste talenten en al haar 

energie in om deze geïntegreerde veiligheidsvisie 

maximaal ondersteunen, en dit ten voordele van de 

Brusselaars en al wie onze stad bezoekt”.
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INVESTEREN IN MENSEN 

Onze medewerkers staan aan de basis van de uitvoering van onze strategie: ze belichamen de drijvende kracht die 

onze organisatie zo uniek maakt. Dag in dag uit zetten ze zich in om onze projecten uit te voeren. BPV ontwikkelt 

zich sinds haar ontstaan op basis van een driestappenplan: ontwikkeling, bestendiging en uitvoering. Vorig jaar 

stond in het teken van de concretisering van de tweede fase. Hierbij werd de focus gelegd op de consolidatie van 

BPV als instelling van openbaar nut. Onze medewerkers zijn de echte motoren van deze fase. Zij staan in voor de 

uitvoering van de vastgelegde doelstellingen dankzij de juiste rekrutering, opleidingstrajecten en begeleiding. 

Dit gebeurt in overeenstemming met onze visie en waarden maar zonder daarbij ieders eigenheid uit het oog te 

verliezen. 

VERSTEVIGEN DOOR AAN TE WERVEN

In de eerste ontwikkelingsfase heeft BPV een structuur 

uitgezet om de goede werking en uitvoering van de missie 

mogelijk te maken. In 2019 mocht BPV een adjunct-

directeur-generaal verwelkomen en heeft ze haar basis 

verder verstevigd, onder meer door de Directies Onder-

steuning en Toekomstperspectieven en Ontwikkeling te 

bemannen. Dit jaar vervoegde maar liefst 12 nieuwe 

medewerkers BPV, wat neerkomt op een stijging met 36%. 

Eind 2019 telde BPV 79 medewerkers waarvan 52 

gewestelijke personeelsleden. Op termijn moet het 

personeelsbestand worden uitgebreid om een totaal van 

99 effectieve personeelsleden te bekomen. De 27 

resterende personeelsleden zijn gedetacheerd en ter 

beschikking gesteld aan openbare instellingen zoals de 

FOD Binnenlandse Zaken, de Federale en lokale politie, 

het Coördinatieorgaan voor de bedreigingsanalyse 

(OCAD), de Staatsveiligheid, de FOD Justitie, de Stad 

Brussel en het CIBG. 



STERKER WORDEN DOOR 
BETER OP TE LEIDEN

Er werd bijzondere aandacht besteed aan het 

opleidingsaanbod. In totaal hebben 45 personeelsleden 

(van de 52 gewestelijke personeelsleden bij BPV, hetzij 

86%) in 2019 minstens één opleiding gevolgd voor een 

totaal van 178 opleidingsdagen. Gemiddeld komt dit voor 

een jaar neer op ongeveer 3,5 opleidingsdagen per 

persoon. 

Personeelsleden volgden onder andere volgende oplei-

dingen:

• Evaluatie – evaluatoren

• Interpersoonlijke communicatie

• EHBO 

• De Brusselse instellingen

• Burotica

• Opleiding Nederlands

• Brandpreventie op het werk

WELZIJN, VECTOR VAN 
SAMENHANG

Aangezien de personeelsleden constant geconfronteerd 

worden met veeleisende opdrachten en nieuwe 

ontwikkelingen op het terrein, hecht BPV bijzondere 

aandacht aan het welzijn op het werk. 

Er werden verschillende acties ondernomen om hier 

proactief op in te spelen, zoals: 

• Een analyse van de psychosociale risico’s.

• Een opleiding werken met een scherm, gevolgd door 

een persoonlijke en ergonomische aanpassing van de 

werkplek voor elke medewerker.

• De opleiding ‘Welzijn voor iedereen’ zodat elk 

personeelslidbij BPV vertrouwd geraakt met het begrip 

‘welzijn’ (de wetgeving, de actoren, preventie en 

risicoanalyse). 

• Een opleiding ‘Wetgeving over welzijn op het werk – de 

taak van de hiërarchische oversten op het vlak van 

preventie’ om deze vertrouwd te maken met de 

wetgeving omtrent welzijn op het werk en hun rol in de 

preventie van psychosociale risico’s en het verbeteren 

van het welzijn op het werk. 

• Een basisopleiding voor 3 nieuwe personeelsleden die 

op vrijwillige basis optreden als vertrouwenspersoon.

7 3

38

10

6

11

4

■ Directie Ondersteuning

■ Cel Beheerscontrole & Communicatie

■ Verbindingscel

■ Directie Toekomstperspectieven en Ontwikkeling

■ Algemene directie

■ Observatorium

■ Noodplanning en Crisisbeheer

VERDELING  
IN FUNCTIE  
VAN DIENST
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ONZE WERKINGSPRINCIPES
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TRANSVERSALITEIT

Transversaliteit staat centraal in de werkwijze van BPV. De netwerkintegratie van de belangrijkste partners toont 

het belang aan van een geïntegreerde aanpak van de veiligheid. Het laat toe dat synergieën ontstaan tussen de 

ordediensten op het terrein. Dit principe wordt systematisch toegepast van bij de start van de opleiding voor het 

veiligheidspersoneel. 

DE PREVENTIE- EN VEILIGHEIDSKETEN VORMEN 

Het globaal Plan sluit naadloos aan op de geïntegreerde en 
multisectoriële aanpak van de veiligheidsberoepen. Het 
bepaalt de strategie, definieert de maatregelen en 
rangschikt de prioriteiten, rekening houdend met de 
bevoegdheden en de deontologische code van elke actor 
(van preventie, over de hulpdiensten, tot veiligheid). Een 
dergelijke coördinatie is primordiaal opdat iedereen zijn 
taken naar behoren kan uitvoeren om samen de veiligheid 
van de inwoners en bezoekers van Brussel te waarborgen. 
Elke actor kent zijn specifieke rol binnen de veiligheidsketen 
waarin elke schakel essentieel is. Op die manier moedigt 
BPV een globale en transversale samenwerking aan die op 
termijn moet leiden tot een nieuwe veiligheidscultuur.

In totaal zetten in het Brussels gewest 12.000 

professionals zich dag in dag uit in voor de veiligheid in 

de brede zin. De verdeling van de functies: 

5.350 operationele politieagenten

1.200 hulpverleners – ambulanciers

1.000 brandweerlui

1.600 gemeentelijke of gewestelijke 
preventie- of veiligheidsagenten

controle- en interventieagenten  
op het openbaar vervoer



Om een transversale en kwalitatief hoogstaande opleiding 

te kunnen aanbieden, ondersteunde BPV de oprichting 

van Brusafe ten volle. Brusafe omvat een school en een 

rekruteringscentrum op de campus Blue Star in Haren. In 

2019 werden de oprichting, de renovatie van de gebouwen 

en de verhuis op de campus afgerond zodat er op één site 

een aangenaam kader is voor opleiding en synergieën 

tussen de verschillende opleidingen. 

In 2019 rondden 652 kandidaten met succes één van de 

basisopleidingen af. Daarmee konden ze aan de slag in 

een preventie-, veiligheids- en hulpdienstberoep.

90
brandweerlui hebben hun 
basisopleiding gevolgd aan de 
Brandweerschool 

59 gemeenschapswachters

29
vaststellende agenten voor 
gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS)

16
vaststellende GAS-ambtenaren 
hebben hun basisopleiding gevolgd 
aan de Gewestelijke School voor 
Openbaar Bestuur (GSOB) 

196
politieagenten rondden hun 
opleiding af aan de Gewestelijke en 
Intercommunale Politieschool (GIP) 

225
personen volgden een opleiding 
dringende medische hulpverlening 
aan het IODMH (Rode Kruis, 
brandweerlui en militairen) 
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Bij al deze opleidingen werd de nadruk gelegd op een 

vernieuwende pedagogische aanpak. Vanaf 2020 zal de 

campus Brusafe gebruik maken van een nieuwe en 

interactieve vormingsmethodiek, vernieuwende tools en 

materiaal voor de belevingsruimtes (interactieve 

schermen, modulair meubilair om in groepjes samen te 

werken, aangepaste plaats voor de docent …). 

2019 was ook het jaar waarin het Oriëntatiecentrum voor 

Rekrutering werd opgericht. Dit centrum wil iedereen die 

in de preventie-, veiligheids-, en hulpverleningssector wil 

werken informeren, adviseren, oriënteren, voorbereiden, 

selecteren en opleiden. Het centrum wordt bemand door 

een verantwoordelijke en drie consulentes en richt zich 

tot studenten, werknemers, werkzoekenden, voorlich-

tingsdeskundigen, scholen en vormingscentra. 

Sinds begin 2019 bestaat er een samenwerkings-

overeenkomst met Actiris, VDAB Brussel, Bruxelles 

Formation, het CEFIG, het Beroepenpunt en de werkgevers 

uit de sector. Deze samenwerking geeft een zicht op de 

noden op het vlak van rekrutering, de gezochte profielen 

of de selectie- en rekruteringsmethodes. Er werden in het 

verleden tal van rekruteringsactiviteiten georganiseerd 

en honderden Brusselaars hebben al een beroep 

kunnen doen op gepast advies over studierichtingen en 

de voorbereiding op selectieprocedures. 



GEÏNTEGREERDE PREVENTIEAANPAK EN HET BEHEER  
VAN DE POLARISATIE EN RADICALISERING IN BRUSSEL 
EN DE VLAAMSE RAND 

Repressieve antwoorden volstaan niet meer wanneer het 
gaat over radicalisatie en gewelddadig extremisme. In die 
zin is er nood aan een geïntegreerd preventief beleid, samen 
met de mensen die op het terrein werken en die daardoor 
in nauw contact staan met risicoprofielen. Dankzij hun 
contact met jongeren, hun kennis van de lokale uitdagingen 
en hun verenigend karakter zijn structuren zoals scholen, 
sociale diensten, sport- of jeugdverenigingen betrouwbare 
strategische partners op het vlak van preventie en beheer 
van polarisatie en radicalisering. 

De efficiënte en globale bestrijding van radicalisering 

vereist een geïntegreerde aanpak van de veiligheid. Dit 

houdt in dat gerechtelijke en administratieve instanties 

gaan samenwerken met andere partners die eveneens 

worden geconfronteerd met dit complex fenomeen. 

Denken we hierbij maar aan sociale, economische en 

fiscale diensten. Dankzij een transversale aanpak worden, 

rekening houdend met ieders specifieke bevoegdheden 

en doelstellingen, synergieën opgestart doorheen de 

werkcyclus (preventie-reactie-opvolging). 

BPV heeft voor de mensen op het terrein een toolbox 

ontwikkeld in samenspraak met haar partners (de Vlaamse 

Regering, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 

de Vereniging van Steden en Gemeenten). Het gaat om 

brochures die praktische ondersteuning bieden aan 

de scholen, organisaties voor maatschappelijk welzijn, 

jeugd- en sportverenigingen die soms machteloos staan 

tegenover de haatdragende boodschappen die worden 

verspreid. Jongeren in ontwikkeling zijn immers soms 

vatbaar voor een weinig-genuanceerd, polariserend 

of radicaliserend discours en laten zich makkelijker 

meeslepen in een spiraal van haat. De betrokken 

actoren moeten een beroep kunnen doen op de nodige 

begeleiding en instrumenten zodat ze hier proactief op 

kunnen reageren.  

De brochures gidsen de actoren doorheen tal van thema’s, 

zoals: 

• (preventieve) maatregelen per sector,

• omgaan met verontrustende signalen,  

• richtlijnen over de rol die jongeren- en sportvereni-

gingen kunnen spelen,

• een gids van instanties die actief zijn in dit domein, in 

Brussel of de Vlaamse rand. 

 
https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2019-08/Handvatten_preventie_

 polarisering_radicalisering_Brussel_Vlaamse_Rand_24062019.pdf
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ACTOREN SAMENBRENGEN: DE DAVID YANSENNEPRIJS

De David Yansenneprijs is een eerbetoon en nalatenschap aan 
de wijkagent David Yansenne. De prijs bekroont initiatieven die, 
dankzij hun transversale en geïntegreerde aanpak en aangepast 
aan de Brusselse context, lokale samenwerking op het vlak van 
preventie en veiligheid bevorderen. Elke schakel in de preventie- 
en veiligheidsketen – burgers, verenigingen en openbare 
diensten – heeft een rol te spelen om de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel te verhogen. 

De eerste David Yansenneprijs werd in 2019 uitgereikt aan 

politiezone Montgomery voor het project “Contactpunt 

scholen”. Het project werkt rond tal van thema’s en bevordert 

de samenwerking tussen de lokale politie, de gemeentelijke 

preventiediensten en het geheel van scholen in de zone. 

“Er bevinden zich 135 dergelijke instellingen op ons 

werkterrein (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-

Lambrechts-Woluwe), gaande van crèches tot een 

universiteit, over de lagere en middelbare scholen of 

muziekacademies. Voor het relatief groot aantal mensen 

dat zij samen vertegenwoordigen vond ik onze samen-

werking onvoldoende gestructureerd. Het was voor ons een 

belangrijke doelgroep en we hadden heel wat suggesties 

en voorstellen voor hen in petto … We moeten samenwerken 

met onze jongste burgers om hen te vormen tot 

verantwoordelijke en respectvolle voortrekkers van het 

‘samen leven’”, verklaart Michaël Jonniaux, initiatiefnemer 

en korpschef van de politiezone Montgomery (Etterbeek, 

Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe). 

Het project vertrekt vanuit een geïntegreerde visie en 

bewerkstelligt een interdisciplinaire aanpak van de 

verschillende actoren op het terrein. Het wil de 

communicatie tussen de verschillende partners verbeteren 

en een veilig kader creëren voor de schoolgaande jeugd. 

Het project wordt geleid door een politie-inspecteur 

‘Contactpunt scholen’ en een team van 35 politieagenten, 

en werkt rond drie concrete doelstellingen.

1
 

De instellingen binnen de zone in kaart brengen 

aan de hand van gestandaardiseerde fiches met 

onder andere het adres, de naam van de directeur, 

het aantal leerlingen, het personeelsbestand, de 

beschrijving en de plannen van de gebouwen en de 

gegevens van de conciërge. Deze documenten zijn 

de werkinstrumenten die kunnen helpen bij een 

mogelijke politie-interventie. 

2
 

Een netwerk tussen de politiezones en de scholen 

creëren en in stand houden. 

3
 

Een geïntegreerd pedagogisch aanbod ontwikkelen 

voor elke gemeente, met een overzicht van alle 

informatiesessies en preventielessen voor de 

leerlingen. Dit document werd opgesteld in 

samenspraak met de gemeentelijke preventie-

diensten en wordt jaarlijks aangeboden aan alle 

scholen. 
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Michaël Jonniaux beschrijft het als “een document met 

tientallen lespakketten over thema’s zoals verdovende 

middelen, de wegcode, burgerrechten en -plichten (meer 

bepaald voor jongeren), en ook rekrutering. Deze lessen 

worden op vrijwillige basis gegeven door agenten van onze 

politiezone”.

Hij besluit: “We kunnen het ijs tussen de jongeren en de 

politie breken door te informeren, te communiceren, 

preventief te werken en problemen anticiperend aan te 

pakken. We hebben informatiesessies gegeven in scholen 

waar we problemen kenden met jongeren en geregeld 

moesten ingrijpen. Door ons bij hen te gaan voorstellen en 

onze werking uit te leggen, hebben we een echte gedrags-

verandering kunnen teweegbrengen. Dit project is dus een 

mooi voorbeeld van hoe het preventief model zijn vruchten 

afwerpt”.

De tweede prijs werd uitgereikt aan de politiezone Brussel 

Hoofdstad/Elsene voor het project “Kadet Polbru”. Doel 

van het project? De relatie tussen jongeren en de politie 

verbeteren door hen tijdens een stage van twee weken te 

laten kennismaken met de verschillende politiediensten. 

 
https://bps-bpv.brussels/nl/winnaar-van-de-david-

 yansenne-prijs-2019-het-project-school-contact-point

“Veilig leven in Brussel”, wat betekent dit voor u? 
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“Onze diensten spelen een belangrijke rol op het vlak 

van veiligheid maar ook voor de levenskwaliteit van de 

Brusselaars. De politie houdt zich immers niet enkel bezig 

met grote criminaliteit of terrorisme … Vaak zijn het ook 

alledaagse problemen (zoals overlast en netheid) die de 

levenskwaliteit in onze wijken beïnvloeden en waarvoor 

onze mensen oplossingen moeten bieden. We kunnen het 

verschil maken als we met al onze partners, met inbegrip 

van de burgers, kunnen samenwerken. We beschikken 

over verschillende tools en platformen die overleg en 

coördinatie met de andere politiezones, de MIVB, BPV en 

Brussel Mobiliteit mogelijk maken. We gebruiken deze met 

slechts één doel voor ogen: om veilig te leven in Brussel.”

Michaël JONNIAUX, korpschef 

Politiezone Montgomery
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INNOVATIE EN TECHNOLOGIE

De nieuwe technologieën maken deel uit van ons dagelijks leven en geven het werk van de actoren in de 

veiligheidsketen mee vorm. Maar ze zorgen ook voor een gegeven waarvoor de veiligheidsdiensten steeds alert 

moeten blijven: de nieuwe technologieën zijn een accelerator voor criminelen. Daarom werkt BPV een reeks 

intiatieven en voorstellen uit die de actoren op het terrein ondersteunen in hun strijd tegen dit fenomeen. 

EEN JAAR VOL MISSIES VOOR DE BRUSSELSE DRONES

BPV stelt drones ter beschikking aan de politiezones, de 
brandweerkorpsen en aan Brussel Mobiliteit om hun werk te 
vergemakkelijken en veiliger te maken. Dankzij deze 
technologieën kunnen ze sneller reageren op specifieke 
situaties en een betere dienstverlening garanderen. 
Bovendien beschikt het personeel daarmee over een ruimer 
arsenaal aan werkinstrumenten.  

Sinds een jaar stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

drones ter beschikking aan de politiediensten voor hun 

interventies. BPV is de enige instelling van het land die 

een dienstverlening op die schaal kan aanbieden. Van 

oktober 2018 tot eind 2019 zijn ongeveer 200 missies 

uitgevoerd met deze drones. Het aanbod breidt zich 

geleidelijk aan uit naar andere partners, zoals de 

brandweer en Brussel Mobiliteit. 

Voor Christophe Vanoerbeek, directeur van Brussel 

Mobiliteit, hebben de drones het werk op het terrein 

radicaal veranderd. De Brusselse administratie maakt 

gebruik van de drones van BPV om vlotter “grote controles” 

uit te voeren. Het gaat om controleoperaties die deel 

uitmaken van een geïntegreerde aanpak. Deze hebben 

betrekking op verschillende publieke operatoren op het 

terrein en op alle mogelijke types van bestuurders. 

Voertuigen worden onderworpen aan volledige controles. 

Zo ook vrachtwagens, die de nodige boorddocumenten 

moeten kunnen voorleggen en moeten tonen of de lading 

correct werd vastgezet. De drones worden in het kader van 

deze operaties ingezet om “veel tijd te winnen (...) In 

plaats van motorpatrouilles te laten rondrijden, kunnen de 

drones het doelwit veel sneller lokcaliseren.”

Brussel Mobiliteit, bevoegd voor de gewestwegen, 

gebruikt de drones ook om bepaalde zones in Brussel 

vanuit de lucht te observeren. Hierdoor is het ook in staat 

om de gewestwegen beter te beheren. Het Simonis-

kruispunt is hiervan een perfect voorbeeld, zegt 

Christophe Vanoerbeek: “Het is een zeer complex 

kruispunt en om de situatie vanuit de lucht te bekijken, 

doen we een beroep op de drones van BPV”.



Er is een samenwerkingsprocotol in de maak met de 

brandweerdiensten. Tijdens complexe interventies, bijvoor-

beeld wanneer een gebouw moeilijk te betreden is, kunnen 

drones snel een volledige kijk bieden op de situatie zonder 

dat de brandweerlui daarbij enig risico lopen. Dat vertelt 

ook Tanguy du Bus de Warnaffe, korpschef en directeur-

generaal van brandweer: “We maken gebruik van de 

buitendrones wanneer de crisissituatie zeer complex is of 

wanneer de brand zich op grote hoogte afspeelt. De 

binnendrones gebruiken we dan weer wanneer we te maken 

hebben met onstabiele structuren. Dankzij hun thermische 

camera’s kunnen de drones de brandhaard vlotter opsporen 

zodat we weten waar we moeten beginnen blussen.”

Bij de brand in het gemeentehuis van Vorst op 3 juli 2019 

had de ploeg door de complexe structuur van het gebouw 

en de grote hoogte enorme moeilijkheden om de brandhaard 

te vinden. Toen het niet lukte met ladders, stelde de politie 

voor om drones te gebruiken om sneller te weten te komen 

waar eerst moest geblust worden. “De ladders waren niet 

hoog genoeg om de brandhaard te bereiken … Op dat 

moment zijn de drones toegekomen en die hebben ons werk 

enorm verlicht, snel een totaalbeeld gegeven van de situatie 

zodat we hierop konden inspelen.”

BPV kocht tot op heden acht drones aan, waarvan er twee 

bestemd zijn voor binnengebruik. Deze zorgen ervoor dat 

de hulpverleners veiliger kunnen werken wanneer een 

gebouw te instabiel of te complex is. “BPV heeft ook 

kleine drones die in gebouwen kunnen vliegen. Wanneer 

een brand onder controle is maar we niet zeker zijn dat 

alle brandhaarden zijn geblust, moeten we normaal gezien 

langer ter plaatse blijven om te vermijden dat het vuur 

terug aanwakkert. Dankzij deze drones kunnen we even-

tuele brandhaarden achterin gebouwen gemakkelijker 

herkennen, opsporen en blussen”, preciseert Tanguy du 

Bus de Warnaffe. 

De zes drones die bestemd zijn voor buitengebruik kunnen 

ook foto’s maken. De gemaakte afbeeldingen zijn 

onmiddellijk beschikbaar bij de dienst dispatching, op de 

schermen in de interventievoertuigen of op de uurwerken 

die de politieagenten dragen tijdens hun interventies. De 

directeur-generaal van de brandweer verduidelijkt: “Het 

foto- of videomateriaal van de drones is zeer nuttig voor 

de debriefing maar ook om toekomstige interventies voor 

te bereiden en voor gebruik tijdens interne opleidingen. 

Dat is voor ons een groot voordeel.”

Tanguy DU BUS DE WARNAFFE,  

Directeur-generaal van de brandweer
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In 2017 werd beslist over te gaan tot de aankoop van de 

drones. Er werden zes dronepiloten aangeworven op de 

nieuwe dronedienst bij de federale politie, die in de lente 

van 2019 elk een opleiding volgden en hun vergunning 

behaalden. Het Brussels Gewest besteedt jaarlijks 

€ 200.000 aan de exploitatie van deze dienst in volle 

ontwikkeling. In 2019 werd een vierde van de missies 

uitgevoerd in het kader van trainingen. De resterende drie 

vierde waren voornamelijk vluchten in het kader van 

operationele dienstverlening bij tussenkomsten van de 

lokale politie (manifestaties en grote evenementen, 

voetbalwedstrijden, snelheidscontroles, enz.). Daarnaast 

zijn er ook nog de missies van de gerechtelijke politie, 

waaronder de voorbereiding van huiszoekingen. De 

drones worden ook ingezet bij brand of bij de zoektocht 

naar vermiste personen. 

In de toekomst kan het gebruik van de drones uitgebreid 

worden naar de diensten van Net Brussel. Daarnaast 

zullen in de toekomst de mogelijkheden uitgebreid worden 

met 3D-toepassingen aan de hand van foto’s van 

bijvoorbeeld plaatsen van een ongeval of incident. Er 

zullen ook luidsprekers kunnen worden geïnstalleerd op 

de drones om mensen toe te spreken die opgesloten zitten 

of om te gebruiken in geval van brand. 

“Veilig leven in Brussel”, wat betekent dit voor u? 
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“Het Gewest heeft onlangs het Gewestelijk Mobiliteitsplan 

goedgekeurd dat grotendeels tegemoetkomt aan de 

veiligheidsvisie voor Brussel. Met deze visie wil het 

inspelen op de uitdaging een duurzame en solide stad 

te worden. Deze transversale visie biedt een coherent 

antwoord op vele uitdagingen waar we voor staan: op het 

vlak van milieu, veiligheid, gezondheid, levenskwaliteit, 

samenleving, economie en budget.” 

Christophe VANOERBEEK, directeur-generaal 

Brussel Mobiliteit



EEN CYBERVEILIG GEWEST

De politie heeft de laatste jaren een grote verschuiving 
vastgesteld van criminaliteit in de openbare ruimte naar 
cybercriminaliteit. Om deze uitdaging het hoofd te bieden 
heeft BPV de ontwikkeling van een informaticaplatform voor 
cyberhulp ondersteund. Via dit platform kunnen slachtoffers 
hun klachten met betrekking tot cybercrimintaliteit vlot 
registreren, waardoor ze beter onthaald en begeleid worden 
door politieagenten die steeds volgens dezelfde logica 
werken. 

BPV hecht bijzondere aandacht aan de strijd tegen 

cybercriminaliteit in haar Globaal Veiligheids- 

en Preventieplan. De uitdagingen zijn groot, het 

aantal aanvallen blijft stijgen en de groep van 

potentiële slachtoffers wordt met de dag groter. Voor 

de overheidsdiensten is hier een belangrijke taak 

weggelegd: om een antwoord te kunnen bieden op de 

vragen en klachten van de burgers, moeten de bevoegde 

diensten beter geïnformeerd en beter opgeleid zijn. 

“We hebben grote problemen vastgesteld op het niveau 

van de eerstelijnshulpverlening wanneer het gaat over 

cybercriminaliteit. Niet alle politieagenten hebben 

immers dezelfde kennis van informatica. Het was 

dan ook belangrijk voor ons om alle slachtoffers van 

cybercriminelen dezelfde kwalitatieve informatie en 

hulp te verstrekken, ongeacht de persoon die de klacht 

behandelt”, vertelt Michel Deraemaeker, korpschef van 

politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem.  

Uit die vaststelling is de idee onstaan om een 

platform voor cyberhulp op te richten. Het gaat over 

een registratietool voor klachten over cybersecurity 

die het werk van de onderzoekers in de eerste lijn 

vergemakkelijkt. Het pilootproject werd opgestart in 

Bergen en nadien overgenomen door de RCCU (Regional 

Computer Crime Unit) in Brussel, in samenwerking met 

de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem. 

Het is de bedoeling deze tool uit te breiden naar de zes 

politiezones van Brussel. 

Michel Deraemaeker vult aan: “We willen de 

eerstelijnshulpverleners ondersteuning bieden om de 

kwaliteit van het onthaal van slachtoffers en van het 

onderzoek te verbeteren. Dankzij het platform kunnen 

onze mensen de juiste vragen stellen (vereiste elementen 

voor het proces-verbaal, het IP-adres van het slachtoffer, 

etc.). We leidden niet alleen onze eigen eerstelijnsagenten 

maar ook de lokale onderzoekspolitie op om dit type van 

onderzoek te voeren. Tot slot ontwikkelden we modules en 

adviezen rond preventie om de burgers tegen dergelijke 

misdrijven te beschermen”. Op termijn zullen op de campus 

van de Gewestelijke school voor Veiligheidsberoepen, 

Brusafe, opleidingen cyberveiligheid worden voorzien 

voor alle leden van de betrokken politiediensten.
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Michel Deraemaeker voorziet dat cybercriminaliteit 

de komende jaren alleen maar zal stijgen. “Wat opvalt 

is dat de bedragen van de misdrijven soms erg hoog 

zijn … We hebben terugkerende problemen vastgesteld 

in onze politiecommissariaten. Een daarvan was de 

onduidelijkheid over welke elementen de slachtoffers 

moeten aanbrengen tijdens hun ondervraging. Veel 

mensen kwamen bij ons zonder iets van informatie op zak, 

zonder de standaardgegevens waarmee we het onderzoek 

kunnen opstarten, zoals het onmisbaar IP-adres. Ze 

moesten daarom terugkomen naar het politiekantoor en 

sommigen lieten hun klacht dan ook vallen … ”

De instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 

zich hiervan bewust en ijveren al jaren voor instrumenten 

om cybercriminaliteit in te dijken. Ze ondersteunen ook de 

ontwikkeling van een Gewestelijk cyberveiligheidsbeleid 

voor alle partners in de veiligheidsketen.

“Veilig leven in Brussel”, wat betekent dit voor u? 

“Tijdens de coronacrisis hebben we zeer snel de nieuwe 

spelregels op het vlak van hygiëne en quarantaine moeten 

aanleren. Hetzelfde geldt voor cyberveiligheid: als we ons 

beter willen beschermen tegen computervirussen en 

cybercriminaliteit, moeten de Brusselaars aangemoedigd 

worden om de maatregelen op het vlak van cyberhygiëne 

en -criminaliteit aan te leren en toe te passen. Enkel zo 

zullen we ons nog veiliger voelen in Brussel als Smart 

City.” 

Michel DERAEMAEKER, 

Eerste hoofdcommissaris - Korpschef 

Politie Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem
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SAMENWERKINGEN EN 
PARTNERSCHAPPEN

De uitbouw van partnerschappen en samenwerkingsverbanden staat bij BPV centraal voor de uitvoering van het 

GVPP. Het werk dat de partners en medewerkers verrichten in samenwerking met BPV, zorgt ervoor dat een 

onmiddellijke en tastbare impact wordt gegenereerd op het terrein. 

De partnerschappen en samenwerkingen zorgen voor een duidelijker beeld en meer gedetailleerde kennis van 

bepaalde fenomenen. Deze kennis vormt de basis voor gesprekken op het niveau van het Coördinatiecomité voor 

preventie en veiligheid. Dit orgaan werd in het leven geroepen om de overdracht van informatie naar de Gewestelijke 

Veiligheidsraad, verantwoordelijk voor de opvolging van het GVPP, te vergemakkelijken.  

PARTNERSCHAPPEN: LEARNINGS NA DE TUSSENTIJDSE 
BALANS VAN HET GVPP

Op 2 februari 2017 keurde de Brusselse regering het eerste 
Gewestelijk veiligheidsplan goed: het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan. Hiermee wil het via een originele aanpak alle 
spelers van de preventie- en veiligheidsketen met elkaar in 
contact brengen. Het plan vormt de vertaling van de ambitie 
van BPV om transversaal samen te werken met al haar partners. 

Na twee jaar, halverwege de looptijd van het plan, stelde 

Brussel Preventie & Veiligheid een eerste tussentijdse 

balans op van de uitvoering van de maatregelen en werkt 

het aan een planning van de nog te ondernemen acties. In 

deze eerste evaluatie werden de uitvoeringsprocessen en 

methodologische criteria van het Plan zelf onder de loep 

genomen: de inspraak van partners in de preventie- en 

veiligheidsketen, de partnerschappen en de geogra-

fische verspreiding over het gewestelijk grondgebied.   

In het kader van de tussentijdse balans namen de leden 

van de werkgroepen voor de uitvoering van het GVPP in 

november-december 2019 deel aan een bevraging. 

Hieruit kwamen een serie positieve elementen en 

verbeterpunten naar voor. 

• Multidisciplinariteit

• De verscheidenheid aan partners

• Het netwerkmodel

• De uitwisseling van goede praktijken

• Contact met partners waarmee voorheen weinig of niet 

werd samengewerkt 



Na de bevraging bleek dat er nog steeds een grote 

bereidheid bestaat om de bestaande samenwerkingen te 

consolideren en zelfs uit te breiden naar andere partners 

en instellingen die nieuwe inzichten kunnen bieden op 

het vlak van preventie en veiligheid. 

De werkgroepen hebben de verschillende maatregelen 

van het GVPP (volledig of gedeeltelijk) uitgevoerd. Het 

aandeel van de geëvalueerde maatregelen in 2019 ziet er 

als volgt uit: 
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AANTASTING VAN DE  
MENSELIJKE INTEGRITEIT 64%

POLARISATIE EN 
RADICALISERING 100%

DRUGS EN  
VERSLAVINGEN 64%

MENSENHANDEL EN 
MENSENSMOKKEL 60%

EIGENDOMSDELICTEN 70%

87% MOBILITEIT EN  
VERKEERSVEILIGHEID

90% MILIEU EN OVERLAST 

60% FINANCIËLE CRIMINALITEIT  
EN CYBERCRIMINALITEIT

73%
GEORGANISEERDE  
MISDAAD EN SMOKKEL  
VAN ILLEGALE GOEDEREN

87% CRISISBEHEER EN 
VEERKRACHT

De maatregelen zijn ofwel volledig uitgevoerd, ofwel 

in uitvoering (overleg met de actoren opgestart of de 

instrumenten ontwikkeld), ofwel bestaan ze reeds op 

lokaal niveau en moeten ze worden uitgebreid naar 

het Gewestelijk niveau. De percentages hierboven 

vertegenwoordigen met andere woorden niet de werklast 

die overblijft voor de volledige uitvoering van het Plan. 

Hetzelfde geldt voor de maatregelen die nog moeten 

worden geïnitieerd. Een aantal initiatieven (lokaal, van 

verenigingen of andere) is immers al opgestart zonder dat 

de werkgroep rond het GVPP daarvan op de hoogte werd 

gesteld. 



PARTNERSCHAPPEN: CENTRUM VOOR DE VERWERKING 
VAN VERKEERSINBREUKEN VOOR MEER VEILIGHEID OP 
DE WEG

Voortaan verloopt het beheer van processen-verbaal voor 
snelheidsovertredingen in Brussel volledig geautomatiseerd. 
Het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) voor snelheids-
overtredingen op Brussels grondgebied is sinds 1 april 2019 
operationeel. Het centrum is ook verantwoordelijk voor 
inbreuken op het vlak van technische controle of verzekering. 
Het GVC bevindt zich in de gebouwen van BPV. Het centrum 
kwam tot stand, net als het netwerk van ANPR-camera’s, 
dankzij intens overleg met de lokale en federale politie in het 
kader van mobiliteit en verkeersveiligheid. Het doel? Het 
aantal ongevallen doen dalen en de strijd aangaan tegen het 
gevoel van straffeloosheid.

Tot voor kort moesten de agenten van het GVC alle data 

van de vaste en mobiele flitspalen en van mobiele 

controles manueel ingeven. Dankzij het nieuw beheers- 

en verwerkingssysteem dat sinds oktober 2019 

operationeel uitgetest wordt, heeft een team van zeven 

personen op een jaar tijd niet minder dan 215.000 

overtredingen kunnen verwerken. Het systeem laat ook 

toe te controleren of de bestuurder in orde is qua 

verzekering en technische controle. Door het aantal 

effectieve personeelsleden op te drijven naar de voorziene 

veertien personen, hoopt het GVC over te gaan van 

jaarlijks 215.000 naar 600.000 verwerkte inbreuken. 

Een gesprek met hoofdcommissaris Koen Ricour, 

Directeur van de Federale Wegpolitie (DAH), leert ons 

meer over de werking en de doeltreffendheid van het 

Gewestelijk Verwerkingscentrum. 

 

Hoe heeft dit nieuw platform uw manier van werken 

veranderd?

Het GVC werkt samen met verscheidene partners: de 

federale Politie, de lokale Politie, het Gewest en haar 

verschillende organismen, Justitie … Een goede werking 

van het centrum vereist een goede samenwerking tussen 

alle betrokken actoren. Het gekozen platform laat toe van 

alle partners de juiste vertegenwoordiger te vinden, de 

efficiënte en inclusieve opvolging van de activiteiten te 

garanderen en de besluitvorming rond belangrijke 

uitdagingen te faciliteren. Het gecentraliseerd proces 

“identificeren-behandelen” bevordert de specialisatie 

van het uiterst vakkundig personeel en vermijdt dubbele 

investeringen (hardware, licenties …). 

Wat zijn volgens u de voordelen van het GVC? 

Aanvankelijk was het GVC in het leven geroepen om de 

verwerking van de verkeersinbreuken op Brussels 

grondgebied te vereenvoudigen en verbeteren. Een 

centralisering van de verwerking leidt tot een 

schaalvoordeel en een optimale inzet van middelen 

(budgettair, qua personeel en beheer). Deze optimalisatie 

maakt in een tweede fase operationele capaciteit vrij. Dit 

wil concreet zeggen dat we in de toekomst meer inbreuken 

zullen kunnen verwerken en hopelijk zo de 

verkeersveiligheid in onze hoofdstad kunnen verbeteren. 

In welke zin is het systeem technisch gezien 

baanbrekend en innovatief?  

Dankzij de steun van het Gewest beschikt het GVC over 

een vernieuwde ICT-infrastructuur die beantwoordt aan de 
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operationele vereisten om de inbreuken te verwerken. 

Naast het luik ‘verbalisering’ is er ook een ‘gerechtelijk’ 

luik: de beelden afkomstig van de camera’s worden 

geïntegreerd in de nationale ANPR-database zodat 

criminelen efficiënter kunnen worden opgespoord, wat de 

veiligheid alleen maar ten goede komt. 

Welke toekomstige ontwikkelingen ziet u voor het GVC? 

Het was van bij de opstart op 1 april 2019 duidelijk dat 

het GVC in de toekomst zou evolueren. Met initieel acht 

personeelsleden moesten in de eerste plaats alle 

processen worden opgestart zodat het centrum klaar 

was voor verdere groei. Momenteel zitten we met veertien 

personeelsleden op kruissnelheid. De ambitieuze 

projecten van het Brussels Gewest op het vlak van 

verkeersveiligheid – zone 30 in Brussel, investeringen in 

verschillende controlesystemen, etc. – doen vermoeden 

dat het GVC nog verder zal moeten groeien en evolueren.  

“Veilig leven in Brussel”, wat betekent dit voor u?
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“Als politiedienst zetten wij ons dagelijks in voor de 

veiligheid van onze burgers. Dit is een gemeenschappe-

lijke doelstelling. We zijn tevreden dat we hiervoor kunnen 

samenwerken met partners die dezelfde waarden delen.”

Koen RICOUR,  

Hoofdcommissaris - Directeur

Federale Wegpolitie (DAH)



SAMENWERKING MET GEWESTELIJKE INSTELLINGEN:  
HET VOORBEELD VAN ‘SECURITY BY DESIGN’

Met het concept ‘Security by design’ worden maatregelen op 
het vlak van preventie en veiligheid concreet toegepast bij de 
heraanleg van de openbare ruimte, volgens een multi-
disciplinaire aanpak die rekening houdt met belangrijke 
parameters, zoals toegankelijkheid en comfort. Voor het 
Brussels Gewest ging BPV transversale samenwerkings-
verbanden aan, op Europees en gewestelijk niveau (met 
perspective.brussels, Brussel Mobiliteit et urban.brussels). 
Hiervoor werkt BPV ook samen met traditionele en niet-
traditionale veiligheidsactoren, stadsplanners, architecten of 
academici. 

In 2019 heeft BPV drie grote initiatieven genomen in het 

kader van dit onderwerp: 

• het colloquium Security by design,

• gids voor integratie van veiligheidsvoorzieningen in de 

openbare ruimte,

• het Europees partnerschap ‘Security in public places’.

Deze drie transversale projecten illustreren het voornemen 

van BPV om steeds volgens een geïntegreerde aanpak te 

opereren. We werken hiervoor samen met partners uit 

verschillende sectoren en domeinen en met Belgische en 

internationale experten op het vlak van veiligheid, 

stadsplanning en mobiliteit. 

1
 

COLLOQUIUM SECURITY BY DESIGN

Het eerste colloquium over het thema Security by design 

vond plaats in Brussel op 29 mei 2019. Doel? Het debat 

rond veiligheid in de openbare ruimte nieuw leven inblazen. 

Gedurende drie plenaire sessies voor stadsplanners, 

architecten, universitairen en veiligheidsactoren werden 

toekomstperspectieven en nieuwe ervaringen gedeeld. De 

thema’s die aan bod kwamen waren ‘Veiligheid, comfort en 

veelzijdige toepassingen van de openbare ruimte’, ‘De 

veerkrachtige stad: de openbare ruimte voor feesten en 

evenementen’ en ‘Opkomende bedreigingen, innovatieve 

oplossingen’. 

Er werd ook een beurs ingericht rond 5 thema’s: drones en 

anti-dronetechnologieën, geïntegreerde politie, video-

bewaking en live monitoringtools, fysieke bescherming 

van de openbare ruimte en project- en onderzoekscentra. 

In totaal namen 15 sprekers en 12 exposanten deel aan het 

evenement dat ruim 200 bezoekers mocht verwelkomen. 

Het ging hierbij om lokale, gewestelijke en federale actoren, 

de politiezones, stadsplanners en vertegenwoordigers uit 

de academische wereld. 
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GIDS VOOR DE  
INTEGRATIE VAN  
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN  
IN DE OPENBARE RUIMTE
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

O K TO B E R  2 0 1 9

2
 

GIDS VOOR INTEGRATIE VAN 
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN IN DE 
OPENBARE RUIMTE

De “Gids voor de integratie van 

veiligheidsvoorzieningen in de 

openbare ruimte” werd geschreven 

door Brussel Preventie & 

Veiligheid, perspective.brussels, 

Brussel Mobiliteit en urban.

brussels. Het doel? De ontwerpers, 

uitbaters en beheerders van de 

openbare ruimte van het Brussels 

Gewest vertrouwd maken met de belangrijkste principes en 

fysieke beveiligingsregels van de openbare ruimte. In de 

gids is er ook aandacht voor de administratieve procedures 

die daaraan zijn gekoppeld. De gids beschrijft ook alle 

veiligheidsvoorschriften die men kan toepassen bij het 

ontwerp en de heraanleg van de openbare ruimte, zonder 

afbreuk te doen aan het open karakter of gezelligheid.  

De eerste editie van de gids behandelt vooral terroristische 

of extremistische bedreigingen, meer bepaald door middel 

van aanvallen met ramvoertuigen. Na de inleiding over de 

basisprincipes van Security by design, beschrijft de gids 

de procedures om de veiligheidsvoorzieningen correct toe 

te passen.  

 
https://bps-bpv.brussels/nl/gids-voor-de-

integratie-van-veiligheidsvoorzieningen-de-

openbare-ruimte

3
 

EUROPEES PARTNERSCHAP  
 ‘SECURITY IN PUBLIC PLACES’

In januari 2019 werd het driejaarlijks Europees 

partnerschap ‘Security in public spaces’ (‘Veiligheid 

in de openbare ruimte’) gelanceerd in het kader van de 

Stedelijke Agenda van de Europese Unie. De doelstelling 

van de Stedelijke Agenda is de versteviging van de 

positie van de steden en Europese regio’s in het Europees 

politiek landschap. Het partnerschap rond veiligheid in 

de openbare ruimte verenigt zestien partners (steden, 

regio’s en Europese instellingen) en focust specifiek op de 

uitwisseling van ervaringen en expertise op het vlak van 

veiligheid in (grote) steden. 

De partners kwamen in 2019 vier keer samen met als doel 

een oriëntatiedocument op te stellen, een actieplan voor 

te bereiden, expertise uit te wisselen en vernieuwende 

projecten voor te dragen. In oktober heeft het Brussels 

Gewest in het kader van de Europese Week van de 

Regio’s de vierde partnervergadering én een workshop 

georganiseerd. 

 
https://ec.europa.eu/futurium/en/security-in-

public-spaces
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PROJECTOPROEP

Het verenigingsleven is een essentiële schakel in de concrete 
uitvoering van de doelstellingen van BPV. Sinds 2016 betrekt 
BPV vzw’s uit de preventie- en veiligheidsketen bij het beleid. 
Hoe? Door hen subsidies toe te kennen voor hun acties in het 
belang van de bevolking en de preventie- en veiligheidsactoren. 
Deze steun werd in 2018 gestructureerd onder de vorm van 
een projectoproep met een cyclus van 3 jaar.

Dankzij de multidisciplinaire aanpak beantwoordt BPV 

aan de doelstellingen van het GVPP. Concreet betekent dit 

dat samenwerkingsverbanden met vzw’s worden aange-

gaan om op die manier hun plaats in de preventieketen te 

verstevigen.

DE PROJECTOPROEP IN CIJFERS

Voorziene 

financiering

€ 9 miljoen gespreid over 3 jaar 

(2018, 2019 en 2020)

Om in aanmerking te komen voor financiering 

moeten de projecten beantwoorden aan één van de 

21 maatregelen van het GVPP die zijn vermeld in de 

projectoproep

Aantal 

weerhouden 

voorstellen 

• 62 dossiers werden geopend 

sinds de lancering in 2018 27 

dossiers in 2018 

(waarvan er 2 zijn uitgesteld) 

• 35 dossiers in 2019 

(waarvan 26 hernieuwingen

en 9 nieuwe dossiers)

Vastgelegde 

middelen tot 

op heden 

• € 1.066.225 in 2016

• € 3.714.367,51 in 2017

• € 920.867,51 in 2018

• € 2.793.500,00 in 2019 

■ T1 - Aantasting van de menselijke integriteit

■ T2 - Polarisatie en radicalisering

■ T3 - Drugs en verslavingen

■ T4 - Mensenhandel en mensensmokkel

■ T6 - Mobiliteit en verkeersveiligheid

■ T7 - Milieu en overlast

■ T10 - Crisisbeheer en veerkracht

■ Hernieuwingen 

■ Nieuwe projecten

35 PROJECTEN  
VOOR EEN BEDRAG 

VAN € 2.793.500

AANTAL 
WEERHOUDEN 

DOSSIERS:  
35 VAN DE 42

17

6
1

3
1

2

5

26

9

€ 2.072.500
€ 721.000
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VOORBEELDEN VAN GEFINANCIERDE PROJECTEN

■ T1 - Aantasting van de menselijke integriteit

■ T2 - Polarisatie en radicalisering

■ T3 - Drugs en verslavingen

■ T4 - Mensenhandel en mensensmokkel 

■ T6 - Mobiliteit en verkeersveiligheid

■ T7 - Milieu en overlast 

■ T10 - Crisisbeheer en veerkracht

■ Hernieuwingen 

■ Nieuwe projecten 

€ 2.072.500
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DRUGS EN VERSLAVINGEN

Vereniging VZW DUNE

DUNE (Dépannage d’Urgence de Nuit et Échanges) is een vzw die de risico’s gekoppeld aan druggebruik in 
kwetsbare milieus wil verminderen. DUNE baseert zich op een holistische aanpak en biedt aan de actieve gebruikers 
een coherent geheel van gevarieerde diensten aan, rond drie pijlers: een Lokaal Loket voor Informatie en Preventie, 
het bereik (straatwerkers en de Medibus) en informatieverspreiding en netwerking.

Project LE BON PLAN

‘Le bon plan’ is een applicatie waarmee de toegang tot hulp- en zorgverlening in het Brussels Gewest 

vergemakkelijkt wordt. De applicatie richt zich tot de meest kwetsbaren in de maatschappij. Dankzij de drietalige 

gratis app kan men snel sociale en zorgdiensten vinden in Brussel, zoals maaltijden, sociale permanenties, 

artsen of onderdak. De tool is bestemd voor iedereen die zich in een kwetsbare situatie bevindt in Brussel, maar 

ook voor professionals uit de sociale en zorgsector of politieagenten en het MIVB-personeel.

   https://dune-asbl.be/le-bon-plan

Doelpubliek
Kwetsbare druggebruikers. Professionals uit de sociale sector en de gezondheidssector. 
Politieagenten, MIVB-personeel en Brusselse burgers.
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MENSENHANDEL EN 
MENSENSMOKKEL

Vereniging PAG-ASA

PAG-ASA is een gespecialiseerd centrum met twintig medewerkers en een tiental vrijwilligers die zich 24u op 
24 en 7 dagen op 7 inzetten voor slachtoffers van mensensmokkel in België. 

Project GESPECIALISEERDE BIJSTAND

Het centrum PAG-ASA voorziet gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van mensensmokkel door hen beter op 

te sporen en te omkaderen. Dit jaar werden de subsidies gebruikt om partnerschappen af te sluiten, en voor 

sensibilisering en voorlichting van alle betrokken actoren. 

   https://pag-asa.be

Doelpubliek Slachtoffers van mensensmokkel
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MILIEU EN OVERLAST

Vereniging VZW ALIAS

De vzw Alias biedt psycho-medische-sociale begeleiding aan mannelijke sekswerkers in Brussel. Het werkt 
daarbij voornamelijk rond promotie van gezondheid, met focus op preventie en risicovermindering, de toegang tot 
gezondheidszorg en sociale rechten.  

Project VOORLICHTINGSVIDEO  

Dankzij de subsidie van BPV werd voor mannelijke en transgender prostitués/sekswerkers een voorlichtings- en 

preventievideo geproduceerd met als doel de risico’s op HIV/SOA’s te verkleinen.

   http://www.alias-bru.be/bescherm-je-zonder-vooroordelen

Doelpubliek Mannelijke sekswerkers in Brussel

Vereniging RAINBOWHOUSE BRUSSELS

RainbowHouse Brussels biedt onderdak aan verschillende Franstalige en Nederlandstalige organisaties voor 
LGBTQI (Lesbiennes, Gays (homo’s), Biseksuelen, Transgenders, Queers, Interseksuelen) in het Brussels gewest. 
Het is een aangename ontmoetingsplek waar de LGBTQI+ en hun vrienden zich kunnen informeren en elkaar 
kunnen ontmoeten.

Project IN KAART BRENGEN VAN GEWELD EN DISCRIMINATIE TEGEN LGBTQI+ 

BPV en Equal.Brussels werkten samen met RainbowHouse Brussels voor een ongezien project: de fobie voor 

LGBTQI+ in het Brussels gewest in kaart brengen. Sinds maart 2019 wordt gewerkt met een vast meldingsformulier 

voor mensen die het slachtoffer zijn van geweld of discriminatie op basis van hun seksuele voorkeur of 

genderidentiteit. 

   http://rainbowhouse.be/nl/projet/melding

Doelpubliek LGBTQI (Lesbiennes, Gays (homo’s), Biseksuelen, Transgenders, Queers, Interseksuelen) 



MONITORING, ANALYSE  
EN EVALUATIE 

Evaluatie maakt deel uit van de planningscyclus bij BPV. Deze aanpak is gebaseerd op monitoring, analyse en 

vergelijking volgens een principe dat voortdurende verbetering nastreeft. Aanvullend op deze denkwijze wordt 

de uitwisseling van best practices gestimuleerd, om een pertinente bron van vernieuwende methodologieën te 

kunnen aanbieden. 

HET BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR PREVENTIE EN 
VEILIGHEID 

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan hecht bijzondere 
aandacht aan de analyse van criminele feiten en veiligheids-
fenomenen in het Brussels gewest. Brussel Preventie & 
Veiligheid heeft deze taak toegekend aan het BOPV (het 
Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid). Het 
observatorium verricht onderzoek om de kennis van veilig-

heidsthema’s in de brede zin te verrijken. De resultaten 
hiervan dragen ertoe bij dat publieke voorzieningen beter 
functioneren en dat de veiligheid van de Brusselaars 
verbetert. De resultaten van de analyses zijn bestemd voor 
overheden, professionals uit de sector en voor het grote 
publiek. 

Een globale 
methodologie 
ontwikkelen 

(transversaliteit, 
diversiteit aan 

bronnen, territoriale 
verankering)

Bronnen 
identificeren, 

data verzamelen, 
indicatoren 
ontwikkelen 

(partnerschappen)

Data bewaren, 
behandelen en 

beschermen

44

De resultaten  
analyseren en  

presenteren

Expertise 
ontwikkelen en 

delen op het vlak van 
analyse en evaluatie 

van het beleid

DOELSTELLINGEN



Met elke publicatie draagt het BOPV bij tot een realistisch 

beeld van de criminaliteit in het Brussels gewest. De 

gerichte analyses laten toe kennis te verwerven over de 

manier waarop veiligheid en openbare orde worden 

behandeld en ervaren. Zo kan men de domeinen iden-

tificeren waar een betere coördinatie nodig is, zodat deze 

specifiek wordt aangepast aan de reële problemen van de 

bevolking. 

Het BOPV baseert zich op een transversale aanpak om de 

analyses uit te voeren en werkt hiervoor met data afkomstig 

van verschillende bronnen: statistieken van de politie en 

het gerecht en administratieve statistieken (afkomstig van 

de gemeenten en gewestelijke partners). Daaraan worden 

ook nog de resultaten toegevoegd uit andere veiligheids-

enquêtes, informatie uit het verenigingsleven, enzovoort. 

Al deze informatie wordt geplaatst in het licht van de 

specifieke Brusselse context. 

JAARRAPPORT

THEMATISCHE CAHIERS 
Resultaten van de  

Veiligheidsenquêtes  
in het Brussels Gewest

GEWESTELIJKE  
VEILIGHEIDSENQUÊTES 

Inwoners, pendelaars en toeristen,
bedrijven

EVALUATIE VAN VOORZIENINGEN 
PGVPP,

BPbP/Gemeenten, 
lokale politiezones

Publicaties van het BOPV
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In 2019 publiceerde het BOPV de resultaten van de 

gewestelijke veiligheidsenquête (‘Uw blik op veiligheid’) 

die in 2018 werd uitgevoerd bij de inwoners, de pendelaars 

en de toeristen (personen die onze hoofdstad bezoeken 

voor het plezier of voor zaken) van het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest. 

Het document kan worden beschouwd als een barometer 

van het veiligheids- en onveiligheidsgevoel in het Brussels 

gewest. Het houdt rekening met het gevoel en perceptie 

van de burgers en identificeert slachtofferfeiten die niet 

altijd worden aangegeven bij de politie. Het vormt een 

referentiepunt en zal worden herhaald om evoluties te 

kunnen vaststellen. 

Deze enquête over het veiligheidsgevoel en slacht-

offerfeiten vormt een nuttige aanvulling op de analyses die 

het Observatorium uitvoert op basis van terugkerende  

data van de preventie- en veiligheidsactoren. Dankzij de 

enquête kunnen de belangrijkste veiligheidsuitdagingen 

van Brussel worden gedefinieerd. De resultaten van dit 

werk benaderen verschillende veiligheidsfacetten en 

ondersteunen een transversale kijk op typisch Brusselse 

fenomenen. Hieronder een overzicht van de voornaamste 

conclusies per werkdomein.

Positieve waardering van de veiligheid 
in het Brussels gewest 

48%

45%

77%

van de  
pendelaars 

van de  
inwoners 

van de  
toeristen 

GEWESTELIJKE 
VEILIGHEIDS- 
ENQUÊTE 

+304%

Stijging van het aantal GAS-boetes 
tussen 2012 en 2017

Uit de enquête blijkt dat 48% van de inwoners, 45% van de pendelaars 

en 77% van de toeristen zich positief uitlaat over de veiligheid in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De respondenten meldden dat ze 

het meest slachtoffer waren van discriminatie (14% van de inwoners) 

en opmerkingen of beledigingen in de openbare ruimte (13% van de 

Brusselaars). Deze feiten worden slechts zelden aangegeven bij de 

politie (2% van de slachtoffers) omdat men het weinig zinvol acht of 

uit schrik dat men niet ernstig genomen wordt. Een inwoner op twee 

ondervindt hinder van het intense verkeer (46%), het gebrek aan 

netheid (46%), de vervuiling (44%) en overmatige snelheid in het 

verkeer (41%). 

ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES 
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De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) tussen 2012 en 2017 

stijgen met 304%. Dit houdt verband met het feit dat verschillende 

gemeenten de PV’s voor halthouden en parkeren geïntegreerd hebben 

in de GAS (91% van de dossiers in 2016 en 2017). 90% van de dossiers 

leidt tot een boete.



Daling van het aantal geregistreerde 
misdrijven tussen 2008 en 2017

-19%

GEREGISTREERDE 
CRIMINALITEIT Voor de periode 2008-2017 merken we een daling op van de 

geregistreerde misdrijven (-19%). In 2017 was dit aantal stabiel 

tegenover het jaar voordien. Diefstal staat aan de top van de meest 

voorkomende geregistreerde feiten: gewone diefstal, diefstal in en 

van voertuigen, zakkenrollen en inbraken. Zakkenrollen en inbraak 

met geweld in het Brussels gewest vertegenwoordigen respectievelijk 

45% en 40% van dit type feiten voor heel België. Cartografisch gezien 

komen de feiten met slagen en verwondingen vooral voor in de 

centrale wijken, terwijl de inbraken zich eerder in de rand voordoen. 

RECHTSSYSTEEM 
EN HULP AAN 
JONGEREN 

Het jaarrapport 2018 van het BOPV behandelt – wat betreft de 

gerechtelijke statistieken – de volgende uitdagingen: de splitsing van 

gerechtelijk arrondissement BHV in twee Parketten, de opvang van 

minderjarigen door de Gemeenschappen, de herstructurering van 

de Brusselse gevangenis … Diefstal en afpersing, verstoring van 

orde en openbare veiligheid en slagen en verwondingen blijven 

de belangrijkste taken van de Parketten. Minderjaren blijken in 

vergelijking met de rest van het land meer strafbare feiten te plegen in 

het Brussels gewest.  

De meest voorkomende types van 
misdrijven in het openbaar vervoer 

De belangrijkste feiten waarmee de 
Parketten geconfronteerd worden 

Zakkenrollen

• Diefstal en afpersing

Overlast 

• Verstoring van orde en 
openbare veiligheid 

• Slagen en verwondingen

VEILIGHEIDS- 
PROBLEMEN MET 
BETREKKING TOT 
MOBILITEIT 
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Wat betreft mobiliteit is er vooral sprake van criminaliteit in het 

openbaar vervoer, met dan hoofdzakelijk gevallen van zakkenrollen 

(met in 2017 een toename, na een daling in de jaren voordien) en 

overlast. Het aantal PV’s voor overdreven snelheid, dat steeds een 

stijgende trend vertoonde, is tussen 2016 en 2017 gedaald met 7%. 

Het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden is dan weer 

gestegen tussen 2016 en 2017 (+18%). Het aantal ongevallen met 

lichamelijke letsels betrof in 2017 in de eerste plaats automobilisten 

(37%), dan voetgangers (25%) en tot slot fietsers (16%).



BIJDRAGEN TOT EFFICIËNT 
OPENBAAR BELEID 

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 
evalueert het gevoerde beleid om onveiligheidssituaties beter 
te herkennen en om de kwaliteit van het preventie- en 
veiligheidsbeleid te verbeteren. Deze werkwijze past volledig 
in het klassieke model van “plannen-uitvoeren-controleren-
handelen” die niet alleen een geplande aanpak vereist, maar 
ook aanpassingen op basis van een gesystematiseerde 
opvolging. 

GEGEVENSVERZAMELING HARMONISEREN 
EN DIGITALISEREN

Het Brussels Preventie- en Buurtplan (BPbP) heeft  

ervoor gezorgd dat de indicatoren geharmoniseerd en 

gedigitaliseerd werden. Samen met de evaluatie-

deskundigen van de Brusselse gemeenten wordt 

momenteel gewerkt aan het bepalen en uitwerken van 

relevante, generieke en specifieke indicatoren voor 

bepaalde fenomenen. Bovendien zijn hierdoor de 

traditionele activiteitenverslagen vervangen door digitale 

toepassingen (Business Intelligence Based Analysis and 

Assessment Tool - BIBAAT). Op die manier kan het proces 

van coherente, relevante en geharmoniseerde gegevens-

verzameling gewaarborgd worden. 

Evaluatie overstijgt desalniettemin de gegevens-

verzameling, de digitalisering en de communicatie over 

de geleverde inspanningen en behaalde resultaten. Het 

vereist ook een diepgaande analyse. We kunnen de 

kwaliteit van onze analyses verbeteren door ook 

voortdurend te leren uit ervaringen uit het verleden en 

door de juiste publieke financiële middelen in te zetten. 

De bevoegde cel sensibiliseert haar partners over het 

belang van evaluatie en ondersteunt hen om hun 

vaardigheden hierin verder te ontwikkelen. In die zin 

baseert ze zich op een waaier van methodologieën, 

gaande van de organisatie van netwerkplatformen, de 

uitwisseling van best practices en de integratie van 

evaluatiecriteria voor projectoproepen en activiteiten-

verslagen. 

INSPIRATIE PUTTEN UIT 
INTERNATIONALE 
ERVARINGEN 

BPV onderhoudt nauwe relaties met haar internationale 
homologen om steeds vernieuwend te werken en aan de spits 
te staan op het vlak van veiligheid en preventie. Dankzij deze 
duurzame relaties met geprivilegieerde partners krijgen we 
een bredere en completere kijk op de sector en kunnen we 
voortbouwen op bestaande verwezenlijkingen. Alle grote 
steden, regio’s en landen krijgen te maken met dezelfde 
specifieke vormen van criminaliteit. De monitoring en analyse 
ervan verschillen echter van land tot land. In die zin is een 
diepgaande reflectie over ervaringen uiterst zinvol.  
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6E INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER DE 
MONITORING EN ANALYSE VAN CRIMINALITEIT 

Brussel Preventie & Veiligheid organiseerde op 4, 5 en  

6 november 2019 de Internationale Conferentie over de 

monitoring en analyse van criminaliteit in het Museum 

van Schone Kunsten in Brussel. Het werkte hiervoor 

samen met het Internationaal Centrum voor de Preventie 

van Criminaliteit (CIPC – Canada), het nationaal 

Observatorium voor misdaden in het Openbaar vervoer  

(ONDT – Frankrijk) en het Nationaal Observatorium voor 

misdaden en strafrechtelijk optreden (ONDRP – Frankrijk). 

Deze conferentie stond helemaal in het teken van de 

ontwikkeling van internationale normen et standaarden 

voor het monitoren en analyseren van criminaliteit.

BPV ijvert voor een preventie- en veiligheidsbeleid waarin 

best practices en ervaringen van andere steden, regio’s en 

landen worden geïntegreerd. Daarbij zijn twee opdrachten 

van vitaal belang: strategische monitoring en bench-

marking, om zo buitenlandse beleidskeuzes te analyseren 

en om hieruit inspiratie te putten voor België, en meer 

specifiek Brussel. Deze conferentie is het bewijs bij 

uitstek dat BPV een centrale rol wil spelen in de 

coördinatie van de verschillende veiligheids- en preventie- 

actoren op schaal van het Gewest. 

Tijdens plenaire sessies konden de aanwezigen kennis-

maken met de uitdagingen op het vlak van crimina-

liteitsmonitoring, met de evaluatie van beleidskeuzes en 

de terugkoppeling op het vlak van preventiemaatregelen. 

Er werden eveneens workshops georganiseerd over 

specifieke fenomenen (geweld in de openbare ruimte/

privésfeer, drugsproblematiek, veiligheid in het openbaar 

vervoer, mensensmokkel) en bepaalde aspecten van 

monitoring (dataverzameling, -beheer en -verwerking en 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve analysemethodes). 

Deze workshops zullen mogelijk maken dat in de toekomst 

diverse nieuwe benaderingen en resultaten kunnen 

worden voorgesteld. De laatste dag stond in het teken van 

terreinbezoeken bij veiligheidsactoren in het Brussels 

gewest, werkzaam op het vlak van slachtofferbejegening, 

druggebruik of gespecialiseerd in de ontwikkeling van 

monitoringtools zoals drones of ANPR-camera’s 

(Automatic number-plate recognition of automatische 

kentekenplaatherkenning)

HET PROJECT SOLIDIFY 

BPV vertrok op 17 en 18 juni 2019 op studiebezoek naar 

Parijs. Het doel: kennismaken met de voorzieningen in 

Parijs op het vlak van opvang van zeer kwetsbare 

druggebruikers en het GVPP bespreken met de 

vertegenwoordigers van de partnersteden en -regio’s. 

Tijdens de verschillende uiteenzettingen kwamen ook het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid aan bod. Deze missie 

maakt deel uit van Solidify, een project dat wordt 

gefinancierd door de Europese Commissie waar BPV een 

actieve rol in speelt. 
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1. JAARREKENINGEN
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BPV is sinds 1 januari 2017 een autonome openbare 

instelling die sindsdien beschikt over een eigen 

budgetrekening. Het budget 2019 is de derde jaarrekening 

voor de organisatie. 

BPV voert concrete maatregelen uit op basis van de 

beleidskeuzes die voor het Brussels gewest zijn bepaald. 

De budgetverdeling weerspiegelt de intentie van BPV 

om enerzijds moderne en innoverende beheerstools te 

ontwikkelen en anderzijds om partners te ondersteunen 

in de versterking en ontwikkeling van hun infrastructuur 

en middelen. 

INKOMSTEN VAN BPV

BPV ontvangt van het Gewest en de Federale overheid 

een dotatie om de subsidies en werkingsmiddelen te 

bekostigen. Deze dotaties worden als volgt verdeeld:

Inkomsten BPV 2019 2018 Variatie

Dotatie GOB € 129.082.000,00 € 124.738.000,00 € 4.344.000,00

Dotatie FOD Binnenlandse Zaken € 79.000,00 € 79.000,00 € 0,00

In het overzicht hierboven is een stijging van de dotatie 

waar te nemen met € 4.344.000 in vergelijking met 2018. 

Deze verhoging dekt de loonindexeringen en de nieuwe 

aanwervingen en toont aan dat de activiteiten van BPV 

steeds toenemen.  

BPV ontvangt ook een dotatie waarmee een deel van de 

kosten voor federale opdrachten wordt gefinancierd. 
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UITGAVEN VAN BPV

De kredieten van BPV worden vooral toegeschreven aan de 

overdracht van subsidies aan politiezones, gemeenten,  

geconsolideerde gewestinstellingen (Centrum voor  

Informatica voor het Brusselse Gewest - CIBG), Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en 

MIVB), aan de Gewestelijke en Intercommunale Politie-

school (GIP) en aan publieke en private vzw’s. Deze  

bedragen 76% van het totaalbudget.

De resterende 24% aan kredieten zijn toegekend aan eigen 

werkingsuitgaven van BPV. Het gaat hierbij om 

personeelskosten, werkingskosten (huur, kosten voor het 

gebouw, telefonie, onderhoud …). Daarnaast zijn er ook 

investeringskosten zoals de inrichting van de gebouwen 

waar het crisiscentrum, het communicatiecentrum en de 

toekomstige werknemers zullen worden ondergebracht.

Subsidies toegekend in 2019 2019

Werkingssubsidies aan gemeenten € 31.873.169,26

Investeringssubsidies aan gemeenten € 1.011.060,40

Werkingssubsidies aan politiezones (ESF) € 35.000.000,00

Werkingssubsidies aan de GIP € 7.218.400,00

Investeringssubsidies aan de GIP € 6.000.000,00

Werkingssubsidies aan geconsolideerde gewestinstellingen € 5.376.000,00

Investeringssubsidies aan geconsolideerde gewestinstellingen € 2.542.400,00

Werkingssubsidies aan de vzw’s van de openbare administraties € 442.400,00

Investeringssubsidies aan de vzw’s van de openbare administraties € 80.000,00

Werkingssubsidies aan private verenigingen € 6.474.592,45

Investeringssubsidies aan private verenigingen € 1.595.000,00

Totaal € 97.613.022,11



■ Gemeenten

■ Politiezones

■ GIP

■ ABI’s

■ Gemeentelijke vzw’s

■ Private vzw’s

■ Personeelsmiddelen

■ Werkingsmiddelen  
(diensten en diverse goederen)

■ Investeringen in voorzieningen –  
meubilair – ICT

■ Huur

SUBSIDIES  
TOEGEKEND 

IN 2019 (%)

36

14

8

8
0

VERDELING  
VAN DE 

WERKINGSMIDDELEN  
IN 2019 (%)

25

22

17

36
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Werkingsmiddelen 2019 2018

Personeelskosten € 3.800.675,05 € 2.916.660,99

Werkingsmiddelen (diensten en diverse goederen) € 3.357.899,60 € 2.521.804,77

Investeringen in voorzieningen – meubilair – ICT € 5.592.096,89 € 7.504.776,17

Huur € 2.563.220,14 € 2.527.336,78

Totaal € 15.313.891,68 € 15.470.578,71

In 2019 vertegenwoordigden de werkingsmiddelen 33% 

van het totaal aan investeringen. Deze uitgaven worden 

verantwoord door de inrichting van het gebouw en de 

informaticastructuur van het Crisiscentrum. Het einde 

van de werkzaamheden is voorzien in de loop van 2020.

De personeelskosten vormen ongeveer een vierde van het 

werkingsbudget. Rekening houdend met het aanwer-

vingsbeleid van BPV zijn deze uitgaven met 30% gestegen 

tegenover 2018. 

Aangezien de bezettingsgraad en de activiteiten toe-

nemen, zijn de kosten verbonden aan het gebouw even-

redig gestegen. 
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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 2019: www.bps-bpv.brussels

Verantwoordelijke uitgever

Jamil ARAOUD, directeur-generaal

de Lignestraat 40 

B -1000 Brussel

info@bpv.brussels
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Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van dit Jaarverslag is enkel toegestaan onder 

uitdrukkelijke voorwaarde dat de bron duidelijk wordt vermeld als volgt: ‘Bron: BPV 

(Brussel Preventie & Veiligheid), Jaarverslag 2019, Brussel 2020’.
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