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VOORWOORD

VOORWOORD

Bij het uitwerken van het GVPP 2021-2024, in dit bijzon-

dere jaar 2020, had de context van crisisbeheer een diep-

gaande invloed op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 

de burgers en de veiligheidsdiensten. Tijdens de gezond-

heidscrisis naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 

kreeg Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) een belang-

rijke rol toegewezen op gewestelijk vlak, ter ondersteuning 

van de minister-president en de hoge ambtenaar in het 

kader van hun respectievelijke bevoegdheden.

De uitdaging lag niet enkel in het onmiddellijke crisisbe-

heer van het coronavirus, maar ook in de integratie van 

een langetermijnvisie die de opdrachten van anticipatie, 

risicopreventie en regulering van de actoren in vraag stelt, 

voorstellen formuleert om uit de crisis te raken en een 

'postcoronamodel' opstelt. Hoe kunnen we het aanpas-

singsvermogen van de gewestelijke openbare diensten aan 

deze nieuwe omstandigheden vergroten? Hoe kunnen we 

voortbouwen op de knowhow, de legitimiteit van de preven-

tie- en veiligheidspartners, maar ook op de ervaring met 

het mobiliseren van het maatschappelijk middenveld, in 

de eerste plaats de Brusselse burgers en de verenigingen 

die actief zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

Welke duurzame praktijken willen we collectief aannemen 

om ons te beschermen tegen opkomende problemen en de 

gevolgen daarvan op het Brussels grondgebied? 

De crisis brengt onze zekerheden aan het wankelen, stelt 

onze waarden in vraag en benadrukt de kwetsbaarheid van 

onze stedelijke samenlevingen. Als dusdanig is de crisis 

ingrijpend genoeg om een ‘beslissend moment’ te vormen. 

Het tweede Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 

wil een antwoord bieden op de nieuwe verzuchtingen van 

de Brusselse burgers en op de mentaliteitsveranderingen 

als gevolg van de gezondheidscrisis door de coronapande-

mie. Het wil ook de kansen aangrijpen om de banden binnen 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vernieuwen of op te 

bouwen.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we moeten 

inzetten op preventieve strategieën zoals ‘Security by 

design’. Doel is de steden en hun inwoners beter te wape-

nen tegen een schok. Een groot deel van de Brusselaars 

vindt trouwens dat de vraagstukken rond milieu, algemeen 

welzijn en algemeen belang en de fundamentele behoef-

ten zoals veiligheid en de erkenning van zij die daarvoor 

instaan, prioritair moeten blijven, ook na de coronacrisis.

Het GVPP neemt deze prioriteiten ter harte door haar kader 

hieraan aan te passen. Er zal bijzondere aandacht uitgaan 

naar de opkomende problemen omtrent het verantwoorde-

lijk, gedeeld en inclusief gebruik van de openbare ruimte 

en de vervoersnetwerken, het aanpassingsvermogen en de 

veerkracht van de gewestelijke openbare diensten, fysiek 

geweld tegen gezagsdragers maar ook geweld dat wordt uit-

geoefend door gezagsdragers.

Het GVPP 2021-2024 werd opgesteld op basis van een 

gestructureerd proces met alle partners van de veiligheids-

keten. Ook in deze bijzondere tijden, die al heel wat van hun 

middelen opeisten, investeerden zij hun tijd en energie voor 

het uitwerken van een gemeenschappelijk kader met één 

gezamenlijke ambitie: “Veilig leven in Brussel”. We 

willen hen daar uitdrukkelijk voor bedanken.
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INLEIDING

Dit document vormt het gewestelijke veiligheidsplan zoals 

voorzien in artikels 37 en 37bis van de Wet van 7 december 

1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus. 

Het bouwt verder op het plan 2017-2020, dat door Brussel 

Preventie & Veiligheid en haar partners werd uitgevoerd. 

De opvolging ervan werd verzekerd door de Gewestelijke 

Veiligheidsraad1 (GVR). 

Dit Plan, dat de naam Globaal Veiligheids- en Preventieplan 

(GVPP) draagt, legt de gewestelijke prioriteiten vast op 

het vlak van preventie en veiligheid. Het biedt een strate-

gisch referentiekader aan alle actoren van de sector in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het situeert zich tussen het Nationaal Veiligheidsplan 

(NVP)2, dat rechtstreeks voortvloeit uit de Kadernota 

Integrale Veiligheid (KIV)3, en de Zonale Veiligheidsplannen 

(ZVP).

Door zijn globale en multidisciplinaire benadering richt 

het Plan zich tot de actoren die strikt genomen niet tot de 

veiligheids- of preventiesector behoren, maar waarvan hun 

acties desalniettemin bijdragen aan de oplossing voor de 

problemen.

Tot slot staat het GVPP ten dienste van de inwoners en 

bezoekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de eind-

gebruikers. Het plan stelt de acties voor om hun veiligheid 

te verzekeren, verduidelijkt hoe ze er gebruik van kunnen 

maken en hoe ze ertoe kunnen bijdragen.

Eerst worden de context, het kader en de institutionele en juri-

dische geschiedenis kort geschetst. Vervolgens beschrijft 

het document de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, ten tijde van het opstellen van het GVPP 2021-

2024, en identificeert het de uitdagingen waarmee de vei-

ligheids- en preventieactoren worden geconfronteerd. In het 

document wordt vervolgens een toelichting gegeven van de 

gekozen strategie om hier een antwoord op te bieden, alsook 

van de operationele doelstellingen die op basis van die stra-

tegie worden bepaald. Dit wordt opgebouwd volgens negen 

thema’s, die elk overeenkomen met een reeks fenomenen, en 

dit alles met als doel een goed begrip te verkrijgen en een 

operationele benadering uit te werken.

1 In artikel 37bis, al. 2 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt bepaald: 
de gewestelijke veiligheidsraad, die bestaat uit het parket van Brussel, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale 
politie, de voorzitters van de politiecolleges en de korpschefs van de politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.” In de praktijk 
is deze raad uitgebreid met de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten.

2 https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie/het-nationaal-veiligheidsplan.

3 https://www.politie.be/5998/sites/5998/files/downloads/Kadernota_IV_NL_DEF.pdf.
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INLEIDING

INSTITUTIONEEL  
EN WETTELIJK  
KADER

Sinds de zesde staatshervorming en vooral dan de 

Bijzondere wet van 6 januari 2014 is de veiligheids- en pre-

ventiesector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op inno-

vatieve wijze uitgebreid. 

Om een coherent en geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid 

te waarborgen, werd de functie van gouverneur van het ad- 

ministratief arrondissement Brussel-Hoofdstad opgeheven.  

Deze bevoegdheden werden verdeeld onder de minister- 

president enerzijds en de hoge ambtenaar anderzijds.

Sinds 2014 oefent de Brusselse minister-president de 

bevoegdheden uit voor de ordehandhaving en is de hoge 

ambtenaar bevoegd “voor de taken van de gouverneur in 

verband met de civiele veiligheid en voor de uitwerking van 

plannen voor noodtoestanden op het grondgebied van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest”4. 

4 Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde 
Staatshervorming, artikel 53, in het bijzonder de wijzigingen aangebracht 
aan artikel 48 van de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking 
tot de Brusselse instellingen: "De Regering kent aan een hoge ambtenaar 
die zij aanwijst, op eensluidend advies van de federale Regering, bepaalde 
van deze opdrachten toe, in het bijzonder de opdrachten betreffende de 
civiele veiligheid en de uitwerking van de plannen voor noodtoestanden, 
en met uitsluiting van de opdrachten betreffende de ordehandhaving, de 
coördinatie van de veiligheid en de harmonisering van de gemeentelijke 
politiereglementen."

De belangrijkste nieuwe opdrachten van de Brusselse 

agglomeratie zijn de volgende5: 

• De coördinatie van het veiligheidsbeleid, met inbegrip 

van de observatie en de registratie van de criminaliteit;

• De coördinatie van het preventiebeleid;

• De uitwerking van een gewestelijk veiligheidsplan;

• Deelname aan het opstellen van richtlijnen voor het cri-

mineel beleid, met inbegrip van het onderzoeks- en ver-

volgingsbeleid6 7.

Om de uitvoering van deze nieuwe verantwoordelijk-

heden duurzaam te ondersteunen, heeft de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering Brussel Preventie & Veiligheid 

(BPV) in het leven geroepen als “autonome gewestelijke vei-

ligheids- en preventiedienst, die rechtstreeks afhangt van 

de Minister-President”8. 

5 Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet – 
Wijziging van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de 
agglomeraties en de federaties van gemeenten (titel 5, hoofdstuk 2). In 
artikel 14 worden de opdrachten van de Brusselse agglomeratie opge-
somd. Naast de hierboven genoemde taken, worden de volgende taken 
toegevoegd voor de Brusselse agglomeratie: "oefent de bevoegdheden 
uit als bedoeld in de artikelen 128 en 129 van de provinciewet, alsook 
de bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de pro-
vinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er anders over 
beschikken"; "oefent het toezicht uit op de begrotingen van de politie-
zones"; "moedigt het samenvoegen van administratieve diensten van de 
politiezones aan, alsook het beroep door deze diensten op de aankoop-
centrale voor de aankoop van materiaal" en "stelt een harmoniserende 
tekst voor de politiereglementen voor, met inachtneming van de speci-
fieke kenmerken van de gemeenten".

6 Wet van 12 mei 2014 (BS. 17/06/2014) houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en 
de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid.

7 Samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid 
en het veiligheidsbeleid; Ordonnantie van 26 maart 2015 houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid 
en het veiligheidsbeleid

8 Brussels Regeerakkoord 2014-2019, p. 60.
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De doelstellingen van deze instantie9 zijn, hoofdzakelijk, 

de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal 

beheer van preventie en veiligheid en de ondersteuning van 

de overheid bij de ontwikkeling van een gewestelijk geïnte-

greerd en integraal preventie- en veiligheidsbeleid.

Het komt er onder meer op aan om, in goede samenwerking 

met de preventie- en veiligheidspartners en de hulpdien-

sten, en met alle bestuursniveaus samen, de volgende taken 

uit te voeren:

• de handhaving van de openbare orde waarborgen10 ;

• de beleidslijnen, maatregelen en acties rond preventie en 

veiligheid coördineren door een Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan (GVPP) aan te nemen en in te staan voor 

de opvolging en de evaluatie ervan11 ;

• de 19 gemeenten en 6 politiezones, onontbeerlijke part-

ners, strategisch en financieel ondersteunen bij hun 

beleid en maatregelen en acties te ondernemen rond pre-

ventie en veiligheid12;

• de monitoring en registratie van de criminaliteit verzeke-

ren en coördineren;

• relevante gegevens analyseren om het effect van het 

gevoerde beleid te evalueren, het beleid aan te passen en 

desgevallend nieuwe beleidsmaatregelen te treffen;

• een fusie van de ondersteunende diensten van de poli-

tiezones analyseren en ondersteunen, beginnend met 

het inschakelen van een aankoopcentrale;

• het initiatief nemen en ondersteuning bieden voor de 

harmonisering van de politiereglementen met betrekking 

tot gemeentelijke administratieve sancties.

9 Zie onder meer de Brusselse wetteksten:
 Ordonnantie van 28 mei 2015 houdende de oprichting van een instelling 

van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbe-
leid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht;

 Ordonnantie van 4 april 2019 tot wijziging van de ordonnantie van 28 
mei 2015 houdende de oprichting van een instelling van openbaar nut 
waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht;

 Ordonnantie van 4 april 2019 tot wijziging van de Ordonnantie van 28 mei 
2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer 
van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School 
voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen – Brusafe.

10 Artikelen 128 en 129 van de Provinciewet.

11 Gewestelijk veiligheidsplan bedoeld in artikel 37bis van de Wet 
van 7 december 1998 houdende organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst.

12 Het Gewestelijk Plan dienst als strategisch referentiekader voor de ver-
schillende plannen die op zonaal en lokaal niveau worden uitgewerkt. In 
methodologisch opzicht moeten alle strategische maatregelen en doel-
stellingen van het Plan worden opgenomen in de Zonale Plannen, of wor-
den ze geacht erin te zijn opgenomen. De Zonale Plannen kunnen er wel 
van afwijken voor welbepaalde specifieke fenomenen die op basis van 
een objectieve analyse niet significant aanwezig blijken te zijn in de zone.

Met de aankondiging van de oprichting van BPV, instelling 

van openbaar nut waardoor het beheer van het preventie- 

en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

wordt verzekerd13, belast het Brusselse Regeerakkoord 

2014-2019 BPV tegelijkertijd met het opstellen van het 

Gewestelijk Veiligheidsplan14. 

Op basis van deze institutionele en wettelijke bepalingen 

keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 febru-

ari 2017 het eerste Gewestelijk Veiligheidsplan voor de 

periode 2017-2020 goed. Deze werd voor de gelegenheid 

omgedoopt tot het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. 

Het moest blijk geven van een originele benadering waarbij 

alle actoren van de preventie- en veiligheidsketen worden 

betrokken bij het streven naar meer veiligheid op het gewes-

telijk grondgebied.

De Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College 

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

voor de legislatuur 2019-202415 zegt hierover in 2019: “Het 

volgende globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) zal 

een gewestelijke aanpak uiteenzetten en de verschillende 

instrumenten voor de subsidiëring van de politiezones en 

gemeenten samenbrengen in één financieel en juridisch 

kader, wat bevorderlijk moet zijn voor het uitwerken van een 

gewestelijke strategische visie.”

In de legislatuur 2019-2024 moet Brussel Preventie & 

Veiligheid trouwens “bevestigd worden in haar rol als coör-

dinator van het preventie- en veiligheidsbeleid en moeten 

de instrumenten die ze ontwikkelt, verder uitgerold worden”.

In deze verklaring verbindt de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering zich er ook toe om “de Gewestelijke Veiligheidsraad 

(GVR) te versterken in zijn rol als instantie die bevoegd is om 

alle veiligheidsuitdagingen voor het Gewest aan te pakken”.

Met deze overwegingen is rekening gehouden bij het 

opstellen van dit Globaal Veiligheids- en Preventieplan  

2021-2024. 

13 Opgericht door de Ordonnantie van 28 mei 2015, BS 10 juni 2015.

14 Brussels Regeerakkoord 2014-2019, p. 60.

15 http://www.parlement.brussels/de-algemene-beleidsverklaring-van-de- 
brusselse-regering/?lang=nl

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019011699&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=6&pub_date=2019-04-30&dt=ORDONNANCE&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=%2Bmoftxt%2BUNION%2Bmontxt%2BUNION%2Bmodtxt&nl=n&trier=promulgation&bron=MINISTERE%2BDE%2BLA%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE&sql=dt%2B%3D%2B%27ORDONNANCE%27%2Band%2Bbron%2B%3D%2B%27%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE%27&rech=1286&tri=dd%2BAS%2BRANK%2B
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019011699&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=6&pub_date=2019-04-30&dt=ORDONNANCE&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=%2Bmoftxt%2BUNION%2Bmontxt%2BUNION%2Bmodtxt&nl=n&trier=promulgation&bron=MINISTERE%2BDE%2BLA%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE&sql=dt%2B%3D%2B%27ORDONNANCE%27%2Band%2Bbron%2B%3D%2B%27%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE%27&rech=1286&tri=dd%2BAS%2BRANK%2B
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019011699&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=6&pub_date=2019-04-30&dt=ORDONNANCE&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=%2Bmoftxt%2BUNION%2Bmontxt%2BUNION%2Bmodtxt&nl=n&trier=promulgation&bron=MINISTERE%2BDE%2BLA%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE&sql=dt%2B%3D%2B%27ORDONNANCE%27%2Band%2Bbron%2B%3D%2B%27%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE%27&rech=1286&tri=dd%2BAS%2BRANK%2B
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019011699&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=6&pub_date=2019-04-30&dt=ORDONNANCE&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=%2Bmoftxt%2BUNION%2Bmontxt%2BUNION%2Bmodtxt&nl=n&trier=promulgation&bron=MINISTERE%2BDE%2BLA%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE&sql=dt%2B%3D%2B%27ORDONNANCE%27%2Band%2Bbron%2B%3D%2B%27%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE%27&rech=1286&tri=dd%2BAS%2BRANK%2B
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019011699&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=6&pub_date=2019-04-30&dt=ORDONNANCE&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=%2Bmoftxt%2BUNION%2Bmontxt%2BUNION%2Bmodtxt&nl=n&trier=promulgation&bron=MINISTERE%2BDE%2BLA%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE&sql=dt%2B%3D%2B%27ORDONNANCE%27%2Band%2Bbron%2B%3D%2B%27%2BREGION%2BDE%2BBRUXELLES-CAPITALE%27&rech=1286&tri=dd%2BAS%2BRANK%2B


2021-2024 9

INLEIDING

Naar aanleiding van alarmerende boodschappen van eer-

stelijnswerkers inzake de impact van de lockdown op intra-

familiaal geweld, heeft het Brussels Parlement in juni een 

resolutie goedgekeurd om een meldsysteem voor intrafami-

liaal geweld op te richten. Slachtoffers van huiselijk geweld 

zullen hierdoor terechtkunnen bij de apothekers om geweld 

te melden16.

In het najaar 2020 organiseerde het Brussels parlement ver-

schillende hoorzittingen met het oog op een verbetering van 

het vertrouwen tussen de Brusselse politie en de burgers. 

Aanleiding van de hoorzittingen waren verschillende inci-

denten waarbij burgers omkwamen tijdens een politieinter-

ventie en verschillende gevallen van geweld tegen de politie. 

Op 18 december 2020 werd in het Brussels Parlement een 

resolutie aangenomen met verschillende aanbevelingen17.

16 http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2019-20/139599/images.pdf.

17 http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2020-21/140776/images.pdf.

Met deze aanbevelingen is rekening gehouden bij het 

opstellen van dit Globaal Veiligheids- en Preventieplan 

2021-2024. 

Op basis van deze visie, de context en ook de balans van 

het eerste Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2017-

2020 moet het GVPP 2021-2024 beantwoorden aan zowel 

de doelstellingen van de regering als de behoeften van de 

actoren en partners die betrokken zijn bij de preventie en de 

veiligheid in Brussel.
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TOTSTANDKOMING

Om het Globaal Veiligheids- en Preventieplan te doen aan-

sluiten bij een onafgebroken proces van versterking en verbe-

tering van het preventie- en veiligheidsbeleid, zijn verschil-

lende methodologische punten bepaald voor de uitwerking 

ervan, zoals hier beschreven, maar ook inzake de reikwijdte, 

de implementatie, de follow-up en de evaluatie van het Plan, 

dat wordt voorgesteld in het strategisch luik (zie hoofdstuk 3).

In overeenstemming met het mandaat dat de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering heeft toevertrouwd aan Brussel 

Preventie & Veiligheid, werd het GVPP opgesteld vanuit een 

kritisch, analytisch, gecoördineerd, transversaal en flexibel 

proces.

BPV baseerde zich op de ervaring van het eerste Plan en 

de feedback van haar partners tijdens de jaarlijkse thema-

tische groepen (TG)18 om vast te stellen welke lessen wer-

den geleerd en met welke aandachtspunten rekening moest 

worden gehouden. Dit bij zowel de uitwerking, de structure-

ring als de uitvoering van het Plan. Er werd in juni 2020 ook 

een balans opgemaakt van het GVPP 2017-2020, die heeft 

gediend als inspiratiebron voor de uitwerking van dit Plan.

18 Met name via een formulier dat werd uitgedeeld tijdens de TG van 2018.
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INLEIDING

EVALUATIE VAN HET GVPP 2017-2020

De balans toont aan dat het Globaal Veiligheids- 

en Preventieplan 2017-2020 de lat meteen hoog 

heeft gelegd in het nieuw beleidslandschap van 

veiligheid. Niet minder dan 120 preventieve, reac-

tieve of proactieve maatregelen werden in het plan 

geïdentificeerd. De operationele vertaling van 

deze ambities in concrete initiatieven gebeurde 

aan de hand van meer dan 220 acties. Uit een ana-

lyse hiervan blijkt dat de grote meerderheid van 

de vooropgestelde maatregelen ook effectief werd 

uitgevoerd. Bij het opstellen van de balans konden 

meer dan 80% van de acties als “lopend”, “gerea-

liseerd” of als “blijvend aandachtspunt” worden 

geclassificeerd. Overleg en samenwerking werden 

benadrukt als belangrijke aandachtspunten – wat 

het belang aantoont van de substantiële raadple-

gingsfase als van werkingsmethodologie. Ook de 

toegevoegde waarde van een globale beeldvor-

ming op basis van de specifieke context van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdient extra 

aandacht. Tot slot dient Preventie & Veiligheid, 

naast de coördinerende rol, ook andere functies 

uit te dragen bij alle partners. Brussel Preventie 

& Veiligheid coördineert niet alleen maar onder-

steunt, initieert, financiert, faciliteert en levert 

expertise in samenwerking met de bevoegde 

diensten.

TOTSTANDKOMING Na analyse van de beschikbare documentatie werd een eer-

ste denkoefening gemaakt over het vastleggen van de prio-

riteiten. Doel was ervoor te zorgen dat de beoogde thema’s 

en prioriteiten van het GVPP in overeenstemming zijn met 

de prioriteiten van de partners.

De uitwerking van het GVPP 2021-2024 berust ook en vooral 

op een brede raadpleging van de partners via de organisatie 

van focusgroepen, doorheen de verschillende fasen van het 

proces. Zo werd het advies ingewonnen bij de traditionele 

preventie- en de veiligheidsactoren, die vertegenwoordigd 

zijn binnen de GVR, maar ook bij de gewestelijke entiteiten 

en de federale en gemeenschapsdiensten die betrokken zijn 

bij acties van het GVPP. Al deze partners werden uitgeno-

digd om deel te nemen aan vijf workshops en mee te bepalen 

welke maatregelen onder de verschillende thema’s van het 

nieuwe Plan moesten worden opgenomen. De workshops 

werden gekenmerkt door een hoge opkomst van de partners 

en door de diversiteit van de instellingen die er vertegen-

woordigd waren.

Het ontwikkelingsproces van het GVPP 2021-2024 moest 

ook flexibel zijn, want het moet aangepast kunnen worden 

aan de evoluties binnen de ruimere institutionele context en 

aan de bijzondere omstandigheden van het jaar 2020. Met 

het oog op de naleving van de tijdsgebonden verplichtingen 

van het GVPP moest de uitwerking dus gebeuren zonder 

het hiërarchisch referentiekader van de nieuwe Kadernota 

Integrale Veiligheid en een nieuw Nationaal Veiligheidsplan, 

die niet werden opgesteld voor de periode vanaf 2020. 

Daarom is de ontwikkeling van het GVPP 2021-2024 geba-

seerd op het referentiekader van de KIV en het NVP voor de 

periode 2016-2019, aansluitend op het eerste GVPP.

Het algemene beeld van de veiligheid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op het ogenblik van de uitwerking 

van het GVPP 2021-2024 vormt een essentieel element 

voor een geïnformeerde discussie door de preventie- en vei-

ligheidsactoren over de programmatische prioriteiten. Dit 

wordt voorgesteld in het volgende hoofdstuk.
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In de benadering van het veiligheidsvraagstuk voor Brussel 

wordt stilgestaan bij de geografische kenmerken en bij de 

verschillende soorten feiten die er zich voordoen. De huidige 

analyse bestaat dus uit twee delen. Een eerste contextueel 

deel is gewijd aan de eigenheden van het Gewest die een 

invloed kunnen hebben op de veiligheid in de ruime zin van 

het woord. Het tweede deel belicht het veiligheidsgevoel en 

de criminaliteitsfenomenen waarmee de burger – als privé-

persoon (inwoner, pendelaar, toerist) of professional (zaak-

voerder van een onderneming op het grondgebied) – te maken 

kan krijgen. De benadering van de fenomenen, vertrekkende 

vanuit subjectieve informatie die later geobjectiveerd wordt, 

start bij de burger en zijn veiligheidsgevoel en identificeert 

de verschillende aspecten die dit gevoel voeden: de dage-

lijkse overlast, de feiten van slachtofferschap die de burger 

ondergaat en andere feiten van georganiseerde misdaad of 

crisissituaties. Deze informatie biedt een algemeen beeld 

van de uitdagingen waaraan het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan 2021-2024 het hoofd zal trachten te bieden.
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DE SPECIFIEKE BRUSSELSE 
CONTEXT

DICHTBEVOLKT
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een 

dynamisch, aantrekkelijk en divers stedelijk 

gebied. Met zijn 1.208.542 inwoners (2019) 

op 162 km² wordt het Gewest gekenmerkt 

door een hoge bevolkingsdichtheid (7.441 

inwoners/km²) die sterk varieert naarge-

lang de gemeente. De Brusselse bevolking 

is jong (gemiddeld 37,5 jaar) en kosmopo-

litisch (een derde van de bevolking is van 

buitenlandse origine – 180 nationaliteiten). 

Bijna één op de twee Brusselse huishou-

dens (46%) bestaat uit één persoon. Het 

BHG mag dan wel de op drie na rijkste regio 

van de Europese Unie zijn (BBP/capita = 

€ 65.007 in 2018), de individuele econo-

mische kenmerken vergen meer nuance: 1 

op de 3 inwoners heeft een inkomen onder 

de armoederisicodrempel; 1 op de 5 leeft 

van een uitkering of een vervangingsinko-

men (dit percentage loopt op tot 43,8% bij 

18-24-jarigen). De tewerkstellingssituatie 

(in termen van inkomen of werkloosheids-

graad) kent bovendien sterke geografische 

verschillen (naargelang de gemeenten en 

wijken), die ook tot uiting komen in de huis-

vestingsproblematiek. De hoge kosten en de 

bouwvallige staat van de woningen kunnen 

leiden tot kwalitatief ongeschikte en onge-

zonde woningen en overbevolking.

DUALITEIT

EENSPERSOONSHUISHOUDENS

AANTREKKINGSKRACHT

ZACHTE MOBILITEIT



Het Gewest oefent een aantrekkingskracht uit die specifiek 

is voor grootsteden. Denken we maar aan de talrijke over-

heidsdiensten en instellingen (op gemeentelijk, gewestelijk, 

federaal, Europees en internationaal niveau), de hoofdzetel 

van meer dan 100.000 bedrijven (waaronder grootbanken 

en multinationals) en tientallen instellingen voor hoger 

onderwijs. Er zijn ook meer dan honderd musea, talloze 

groene ruimten, duizenden winkels, restaurants en honder-

den adressen om ‘s avonds uit te gaan. De duizenden eve-

nementen (sport-, feest-, protest-, professionele of politieke 

activiteiten) die jaarlijks in Brussel plaatsvinden, vervol-

ledigen het plaatje en maken van de hoofdstad van België 

en van de Europese Unie een krachtige aantrekkingspool. 

Overdag stijgt de populatie met 20 tot 25% als we de pende-

laars, toeristen en studenten uit andere gewesten en landen 

meerekenen. In een dergelijke omgeving worden dagelijks 

miljoenen verplaatsingen afgelegd, waarbij de diverse ver-

keerswijzen van cruciaal belang zijn. Nu het autogebruik 

(zeker voor woon-werkverkeer) gestaag afneemt, winnen de 

zachte mobiliteitsvormen (vooral de fiets) aan terrein. Deze 

trend zorgt voor een verandering in het Brusselse landschap 

en creëert nieuwe uitdagingen met betrekking tot het delen 

van de openbare ruimte.

Deze specifieke omgevingsfactoren hebben ook een impact 

op de veiligheid. Ze beïnvloeden zowel het veiligheidsgevoel 

van de burgers als het type criminaliteit. In wezen moeten 

ze het uitgangspunt vormen van de antwoorden die worden 

geformuleerd bij het bepalen van het kader en de omgeving.
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VEILIGHEIDSGEVOEL 
EN CRIMINALITEITS- 
VERSCHIJNSELEN

In ons streven naar de benadering van veiligheid vanuit het standpunt van de bur-

ger in de breedste zin van het woord, vertalen we de subjectieve perceptie door naar  

de objectieve analyse. Anders gezegd: vanuit het persoonlijke veiligheidsgevoel en 

eventuele angsten naar fenomenen zoals overlast en de alledaagse situaties die als 

storend worden ervaren, om vervolgens naar slachtofferfeiten te gaan en tot slot naar 

verschijnselen die gelinkt zijn aan georganiseerde misdaad of crisissituaties. Deze 

aspecten komen minder vaak voor maar zijn niet zonder gevolgen voor de individuele 

veiligheid. Merk op dat de waargenomen fenomenen hier niet worden gerangschikt 

volgens 'belang' of 'ernst' van de feiten.

Veiligheidsgevoel
Angsten en maatregelen

Overlast
Storende situaties

Slachtofferfeiten
Ervaren feiten >< geregistreerde feiten

Andere fenomenen van 
georganiseerde misdaad



Hoe ervaren de burgers de veiligheid in het Gewest? De 

Gewestelijke Veiligheidsenquêtes (GVE) van BPV uit 2018 

(personen) en 2019 (ondernemingen) schetsen over het 

algemeen een positief beeld: de meerderheid van de res-

pondenten geeft aan zich nooit of zelden onveilig te voelen 

op het gewestelijke grondgebied (50% van de inwoners, 62% 

van de pendelaars, 79% van de toeristen, 73% van de bedrij-

ven (natuurlijke personen) en 71% van de rechtspersonen). 

Wanneer de individuen een gevoel van onveiligheid ervaren, 

beschrijven ze het voornamelijk als angst voor onder meer 

agressie (zonder de aard ervan te benoemen), inbraak en 

diefstal zonder geweld. Zaakvoerders van bedrijven daar-

entegen wijzen naar hacking/phishing, agressie of verbaal 

geweld en diefstal van goederen als de risico’s waaraan ze 

vanuit hun activiteiten worden blootgesteld. Deze angsten 

– in werkelijkheid mentale constructies die zich niet auto-

matisch vertalen in effectief slachtofferschap – zetten de 

burgers ertoe aan om beschermende maatregelen te nemen, 

zoals het beveiligen van hun huis of bedrijfspand (bv. alarm-

installaties, camera’s) of door mijdingsgedrag te ontwikke-

len (zoals het vermijden om een wandeling te maken of de 

metro te nemen als het donker is).

Het onveiligheidsgevoel en de daarmee samenhangende 

angsten worden aangewakkerd door ervaringen, te begin-

nen met factoren die in het dagelijkse leven als kwalijk of 

storend worden ervaren. In de enquêtes geeft bijna één op 

de twee bewoners aan zich vaak of altijd te ergeren aan 

druk verkeer, overmatige snelheid, gebrek aan netheid en 

vervuiling.

Als we deze factoren cijfermatig benaderen op basis van 

de politiestatistieken19 met betrekking tot de verkeers-

overtredingen stellen we, naast het grote aantal gemeen-

telijke administratieve sancties inzake stilstaan en parke-

ren (181.426 GAS in 2019, hetzij 92% van alle GAS in de 19 

gemeenten), vooral een sterke stijging vast van het aantal 

inbreuken in verband met beschermende kledij (3.100 

inbreuken in 2019, 23 keer meer dan in 2010), maar ook – 

weliswaar in mindere mate – in verband met het rijden 
onder invloed van drugs (424 feiten, tien keer meer 

dan in 2010) en snelheidsovertredingen, waar het 

aantal geregistreerde inbreuken in cijfers het hoogst is 

(309.247 feiten, +186% ten opzichte van 2010). 

Dodelijke ongevallen of ongevallen met lichamelijk letsel 

vertonen op hun beurt in 2019 een lichte stijging (+2,37% in 

vergelijking met 2018 en +3,96% in vergelijking met 2010).

Het gebrek aan netheid komt tot uiting in de vele 

gemeentelijke administratieve sancties voor ‘openbare net-

heid en gezondheid’ (7.055 in 201920), in de ‘netheidstaksen’ 

die ook door de gemeenten worden opgelegd (12.166 in 2019) 

en in de pv’s die door Net Brussel werden behandeld (2.917 

in 2019). Milieuvervuiling en milieu-inbreuken vallen 

onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel, dat de afge-

lopen jaren een stijgende trend vaststelt (923 pv’s in 2019, 

+156% ten opzichte van 2014).

19  Bron: Federale politie (DRI) voor alle cijfers inzake de geregistreerde 
misdaad die in dit document worden vermeld (behalve GAS, pv's van Net 
Brussel en Brussel Leefmilieu). Deze cijfers moeten voorzichtig geïnter-
preteerd worden: ze zijn sterk afhankelijk van de proactiviteit van de poli-
tie en het controlebeleid.

20  Voor de 14 van de 19 Brusselse gemeenten die deze informatie hebben 
meegedeeld.
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Lawaaihinder (die kan worden opgenomen in de bovenge-

noemde milieumisdrijven) of blootstelling aan drugsge-

bruik/-handel of openbare dronkenschap zijn andere ele-

menten die vaak door de burgers worden aangekaart.

In 2019 werden 449 feiten van geluidsoverlast gere-

gistreerd, een stijging van +130,3% ten opzichte van 2010. 

Daarnaast tonen de politiestatistieken ook een toename 

van de openbare dronkenschap (2.423 feiten in 2019, 

+25,5% ten opzichte van 2010), drugsbezit (6.684 feiten 

in 2019, +91% ten opzichte van 2010) of handel in verdo-
vende middelen (1.414 feiten in 2019, +112% ten opzichte 

van 2010) (deze cijfers houden specifiek verband met het 

proactieve optreden vanwege de politie).
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De impact van deze buurthinder is niet te verwaarlozen 

omdat deze vorm van overlast negatieve signalen kan uitstu-

ren naar de burgers (‘broken window’-theorie). Dit betekent 

dat de indruk wordt gewekt dat de overheid de burgers in de 

steek laat. Het fenomeen wekt of drijft het onveiligheidsge-

voel op en kan zelfs een voedingsbodem vormen voor andere 

soorten criminaliteit.

Als we het slachtofferschap van de respondenten bekijken 

over een periode van de 12 maanden voorafgaand aan de 

enquêtes, stellen we vast dat bewoners volgende inciden-

ten het vaakst worden aangehaald: discriminatie (14,2%), 

belaging en beledigingen in de openbare ruimte (het meest 

voorkomend bij pendelaars, nl. 14,9% en toeristen: 5,5%), 

pesterijen, diefstal zonder geweld en seksuele intimidatie. 

Deze feiten, behalve dan diefstal (gemeld in 35 tot 68% van 

de gevallen, afhankelijk van de doelgroep), worden uiterst 

zelden bij de politie gemeld (in 0 tot 10% van de gevallen). 

Ze komen dan ook nauwelijks voor in de geregistreerde mis-

daadstatistieken. Ondernemingen vertonen op hun beurt 

een hoger slachtofferschap (83% van de natuurlijke perso-

nen en 89% van de rechtspersonen heeft in de bewuste 12 

maanden minstens één incident meegemaakt). Worden het 

vaakst genoemd: sluikstorten (meer dan 60% van de bedrij-

ven had ermee te maken), verbale agressie/geweld, storend 

gedrag, schade aan eigendommen (ongeveer één op de drie 

ondernemingen) en inbreuken zoals hacking/phishing en 

diefstal van goederen. Behalve voor de eigendomsdelicten 

is ook hier het aandeel van de feiten waarvoor een klacht 

wordt neergelegd, laag (10 tot 20%).

Op basis van de lijst met inbreuken die in dit overzicht aan 

bod komen (met uitzondering van de eigendomsdelicten – 

cf. infra), stellen we in de eerste plaats vast dat het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, ondanks het geringe aantal geregis-

treerde gevallen, het gewest is waar voor discriminatie 

het vaakst een klacht wordt neergelegd bij de politie of een 

dossier wordt geopend bij UNIA. Het aantal gevallen van 

straatintimidatie lijkt cijfermatig weinig significant als 

we de politiestatistieken erbij nemen. Toch is het fenomeen 

stevig verankerd in de huidige tijdsgeest. Verschillende 

enquêtes21 tonen aan dat 98% van de vrouwen in België 

ooit het slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie op 

openbare plaatsen. De agressie waarmee de bedrijven op 

ons grondgebied geconfronteerd worden, hangt ook samen 

met de algemene trend van verbaal geweld. Ook feiten 

van pesterijen of seksuele intimidatie zijn moeilijk te objec-

tiveren op basis van het aantal klachten. De technologische 

evolutie en uitbreiding van de kanalen en mogelijkheden 

onderbouwen evenwel de stijging in de geregistreerde cij-

fers voor cyberpesten (1.079 in 2019, +104% ten opzichte 

van 2010). Op het vlak van cybercriminaliteit stellen we ook 

een toename vast van shouldersurfing (448 feiten in 

2019, +87% ten opzichte van 2010), dat trouwens oververte-

genwoordigd is in het BHG in vergelijking met België (32%). 

Er is ook een toename van het aantal gevallen van phis-
hing (ondanks het lage aangifteniveau: 59 feiten in 2019, 

drie keer meer dan in 2010) en van betaalkaartfraude 
en computerfraude, die hoog scoren in de statistieken 

(respectievelijk 2.441 en 4.367 feiten in 2019, +2% en +26% 

in verhouding tot 2010).

21 JUMP EU 2016; Vie féminine 2017.
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We merken ook op dat een aantal situaties die door indivi-

duen als hinderlijk worden ervaren (cf. supra), voor bedrijven 

feiten van slachtofferschap betekenen: problemen met afval 

of onbeschaafd gedrag. Dit doet ons concluderen dat er meer 

aandacht moet worden besteed aan deze fenomenen, waar-

van zelden aangifte wordt gedaan bij de politiediensten.

Diefstal/afpersing (71.185 feiten in 2019) en beschadigingen (9.071 

feiten in 2019) worden vaker aangegeven om redenen die ver-

band houden met verzekering en schadevergoedingen. Ze staan 

respectievelijk op de eerste en de derde plaats van de misdrijf-

categorieën die door de politiediensten worden geregistreerd en 

weerspiegelen de kloof tussen de geregistreerde en de werke-

lijke criminaliteit. Hoe dan ook: deze vormen van inbreuken zijn 

de afgelopen jaren wel aanzienlijk teruggelopen (respectievelijk 

-26 en -34% ten opzichte van 2010). Aantastingen van de fysieke 

integriteit staan qua aantal op de tweede plaats (10.210 feiten in 

2019 of -10% ten opzichte van 2010). Binnen de categorie ‘diefstal 

en afpersing’ merken we een toename en een hoge incidentie van 

gauwdiefstallen: 16.832 geregistreerde feiten in 2019 (+27% 

ten opzichte van 2010), ofwel 56% van het totale aantal gemelde 

gevallen in België. Dit is meteen ook het meest voorkomende 

misdrijf in het openbaar vervoer. Terwijl de meeste diefstal-

praktijken (uit/aan voertuigen, met geweld, met list, gewapende 

overval, winkeldiefstal) de laatste tien jaar zijn afgenomen, zijn 

sommige ervan, zoals de diefstallen met list (3.177 feiten in 2019, 

-3% vergeleken met 2010) of diefstal met geweld zonder 
wapens (5.630 feiten in 2019, -22% in verhouding tot 2010) 

oververtegenwoordigd in Brussel (met respectievelijk 50% en 

38% van alle dergelijke feiten samen in België). Fietsdiefstal 
(4.182 feiten, +68% ten opzichte van 2010) kent dan weer een 

opmerkelijke stijging. Onder de categorie beschadigingen zien 

we dat het aantal feiten van vandalisme (8.291 in 2019) nog 

steeds behoorlijk hoog is, ondanks een daling de voorbije jaren 

(-34% ten opzichte van 2010). Tot slot is er, ondanks een daling, 

nog steeds een groot aantal gevallen van slagen en verwon-
dingen buiten de familiekring (6.181 feiten in 2019, -14% 

ten opzichte van 2010) en binnen het gezin (2.954 feiten in 

2019, -4% ten opzichte van 2010). Afgezien van het totaal aantal 

gevallen, vestigen deze vormen van geweld de aandacht op het 

feit dat het een weerspiegeling kan zijn van vormen van polarise-

ring in de samenleving (met name tussen bevolkingsgroepen en 

vertegenwoordigers van de overheid) of van discriminerend of 

haatdragende aard (racisme, LGBTQI+- fobie, enz.).
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Andere fenomenen, die minder zichtbaar zijn voor de bur-

gers of minder vaak voorkomen, maar waarvan de reikwijdte 

en de gevolgen aanzienlijk zijn, doen zich voor op het glo-

bale Brusselse grondgebied. Dit is onder meer het geval 

voor mensenhandel of -smokkel (meestal voor seksuele of 

economische uitbuiting), die bijzonder weinig voorkomen 

in de politiestatistieken, maar niettemin de blijvende aan-

dacht van gespecialiseerde instanties vereisen. Globaal 

genomen is de georganiseerde misdaad een aandachtspunt 

voor Brussel als hoofdstad en als grootstad – dat in feite de 

territoriale grenzen overschrijdt. Deze vorm van criminaliteit 

heeft betrekking op eigendomsdelicten (bv. inbraak), ille-

gale handel (vooral in wapens) of het witwassen van geld. 

Anderzijds kan de diversiteit van de Brusselse bevolking 

aanleiding geven tot allerhande maatschappelijke tegen-

stellingen (polarisering), die vormen van politiek/ideolo-

gisch, religieus of ecologisch radicalisme in gang kunnen 

zetten of aanwakkeren. Deze bewegingen kunnen op hun 

beurt uitmonden in verschillende vormen van aantasting 

van de veiligheid van personen en goederen (bv. discrimi-

natie, aantasting van de fysieke of psychische integriteit, 

eigendomsdelicten, terrorisme). In de hoofdstad vinden vele 

evenementen plaats die een verhoogd niveau van de open-

bare ordehandhaving vereisen. Daarnaast tonen situaties 

zoals de COVID-19-crisis aan dat onverwachts opduikende 

gebeurtenissen met een sterk destabiliserend effect (zoals 

de lockdown van 2015 na de aanslagen in Parijs of de aan-

slagen in Brussel in 2016) schrikbarende gevolgen kunnen 

hebben. Dit geldt zowel voor het aantal slachtoffers als voor 

de effecten daarvan: sociale, psychologische en financi-

ele gevolgen, maar ook de impact op het veiligheidsgevoel 

en de vormen van criminaliteit die zich aan de omgeving 

aanpassen.
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DIVERSE  
UITDAGINGEN Het diverse en dichtbevolkte Brussel met zijn vele trek-

pleisters en bedrijvigheid, maar ook zijn mobiliteit en 

toegankelijkheid tot Europa en de wereld, de specifieke 

stedelijke, kosmopolitische en dynamische context maakt 

dit Gewest tot een veelzijdig en complex grondgebied 

waar veiligheid een essentiële rol speelt, en de bedreiging 

ervan vele gezichten heeft. Er dient rekening te worden 

gehouden met de maatschappelijke kenmerken van der-

gelijke fenomenen om ze grondig te kunnen analyseren en 

hierdoor inzichten te verwerven.

De uitingen van discriminatie en polarisering zijn een weer-

spiegeling van de waargenomen dualiteiten en het gevolg 

van de uitdagingen op het vlak van sociale cohesie. In dit 

kader moeten we stilstaan bij de problematiek van seksis-

tische, seksuele en morele intimidatie, of de zogenaamde 

straatintimidatie. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van 

flagrant psychologisch geweld, waarvan vaak geen aan-

gifte wordt gedaan. Fysiek geweld uit zich in de vorm van 

slagen en verwondingen in de openbare ruimte, nog steeds 

een wijdverbreid fenomeen, dat vaker voorkomt in de drukke 

centrumwijken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal 

geweld (fysiek of psychisch) vormt eveneens een belang-

rijk aandachtspunt, en dan in het bijzonder in het licht van 

de lockdown van het voorjaar van 2020. Tijdens de lock-

down hebben verschillende incidenten met ernstige fysieke 

gevolgen de vertrouwensband tussen burgers en politie 

zwaar onder druk gezet. Sindsdien neemt die tendens toe. 

Nochtans is wederzijds vertrouwen noodzakelijk voor een 

veilige samenleving. Daarnaast is er ook de technologische 

ontwikkeling die resulteerde in een gevoelige toename van 

de cybercriminaliteit. Deze vorm van misdaad heeft het niet 

alleen gemunt op goederen (phishing, shoulder surfing) 

maar ook op personen (cyberpesterijen).
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Gauwdiefstallen op drukke plaatsen met veel passage 

nemen in toenemende mate een prominente plaats in op 

de misdaadladder en komen nog frequenter voor dan dief-

stal uit/van voertuigen en (ongewapende) overvallen. 

Gauwdiefstallen gelden als de vaakst voorkomende vorm van 

criminaliteit in het openbaar vervoer. De openbare vervoer-

snetten zijn ook plekken waar andere transversale vormen 

van criminaliteit ontstaan. Deelinitiatieven van openbare 

mobiliteit zorgen bovendien ook voor nieuwe uitdagingen. 

De geleidelijke verschuiving naar een zachtere mobiliteits-

vorm gaat gepaard met een evolutie in de aard van de over-

tredingen. Zo zijn fietsdiefstallen en problemen rond het 

dragen van beschermende kledij de laatste jaren exponen-

tieel toegenomen. En in de steeds verder gediversifieerde 

openbare ruimte behoren praktijken zoals overdreven snel-

heid, maar ook alcohol of drugs achter het stuur, nog steeds 

tot de tastbare realiteit. Verslavingen (drugs of alcohol) of 

de handel in verdovende middelen lijken problemen te zijn 

die de samenleving in haar geheel beroeren. Naast inbraak 

en diefstal met list – die vaker voorkomen in de stadsrand 

en in meer welvarende buurten – nemen eigendomsdelicten 

ook de vorm aan van vandalisme. Dit fenomeen doet zich 

vooral voor in het centrum en in de drukke buurten van de 

stad. Daarom zijn het voorkomen en herstellen van deze 

beschadigingen, evenals de netheid van de omgeving, cru-

ciale uitdagingen die de wijkbeleving en het veiligheidsge-

voel beïnvloeden.

Tot slot wordt het Gewest geconfronteerd met problemen die 

kenmerkend zijn voor grote steden (vormen van georgani-

seerde misdaad gericht op goederen en personen). Tegelijk 

worden in het Gewest talloze grote evenementen (en in het 

bijzonder van betogingen) georganiseerd en doen er zich 

verschillende crisissituaties voor.

Op het vlak van veiligheid in Brussel moet niet enkel reke-

ning worden gehouden met de context, maar ook met de per-

ceptie en de ervaringen van de burgers. Bovendien brengt 

ze verschillende uitdagingen aan het licht. Er dient bijzon-

dere aandacht besteed te worden aan de niet of slechts 

in geringe mate geregistreerde feiten in de diagnostieken 

die aan de acties voorafgaan, maar het is net zo belangrijk 

om het slachtoffer aan te moedigen om klacht neer te leg-

gen voor de opgelopen schade. De registratie van de feiten 

bij de politiediensten, administratieve instanties of vereni-

gingen zorgt voor een grotere zichtbaarheid en maakt meer 

gedetailleerde analyses mogelijk van waaruit zo accuraat 

mogelijk antwoorden kunnen worden geformuleerd. Daarom 

moeten de burgers worden gewezen op het belang  van 

aangifte doen. Tegelijk moet er werk worden gemaakt van 

een betere slachtofferopvang, van de doorverwijzing naar 

de juiste hulpverleningsdiensten en van een doorgedreven 

samenwerking tussen alle spelers in de veiligheidsketen. 

Bovendien moeten blijvend inspanningen worden geleverd 

op vlak van overlast en leefomgeving – door een instant 

veiligheidsgevoel te creëren - en door de integratie van vei-

ligheidsaspecten in de ontwikkeling van de openbare ruimte 

op te nemen van bij de fase van ontwerp. Deze verschillende 

dimensies benadrukken de noodzaak om een heldere, terri-

toriale, inclusieve en geïntegreerde benadering toe te pas-

sen en om vanuit een globale, integrale visie meervoudige 

en adequate oplossingen uit te werken.
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Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-

2024 heeft een strategie uitgewerkt als antwoord 

op het beeld van de veiligheid en de vastgestelde 

uitdagingen die uitmondt in een integrale en ambi-

tieuze visie – die van Veilig leven in Brussel 

– voor de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Deze is erop gericht het recht op veilig-

heid en op een veiligheidsgevoel van de mensen 

te garanderen, waarbij alle schakels van de vei-

ligheids- en preventieketen worden opgeroepen 

om hiertoe bij te dragen.

Met dat doel voor ogen werden strategische doel-

stellingen bepaald. Zij zullen de actoren richting 

geven bij hun inspanningen om een antwoord te 

bieden op de verschillende fenomenen en zullen 

zo de verwezenlijking van de visie “Veilig leven in 

Brussel” vooruithelpen. In het kader van thema’s, 

die worden begrepen als bundelingen of clus-

ters van fenomenen, werden deze strategische 

doelstellingen vertaald in maatregelen, zoals de 

operationele doelstellingen die de verschillende 

actoren van de veiligheids- en preventieketen 

vertalen in acties om een antwoord te bieden op 

de vastgestelde uitdagingen.

Om deze actoren te begeleiden en te ondersteu-

nen bij de uitvoering van het Plan, werden de visie 

en de strategische en operationele doelstellingen 

aangevuld met actiebeginselen, vervat in een uit-

voeringskader met een omschrijving van de ver-

schillende fasen en met de evaluatiestrategie die 

is goedgekeurd voor het GVPP 2021-2024. 
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VISIE
De visie die het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, en dus ook de actoren 

van de veiligheid en de preventie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit-

dragen, kan in vier woorden worden samengevat: 

Veilig leven in Brussel 

In alle veiligheid: Om deze 

belofte waar te maken, biedt het 

Plan een globale visie op veilig-

heid en stelt het een alomvat-

tende benadering voor. Het pakt 

gelijktijdig de verschillende 

facetten van de veiligheidsfe-

nomenen aan en activeert de 

actoren van de veiligheids- en 

preventieketen om op geïnte-

greerde en multidisciplinaire 

wijze te werk te gaan wanneer 

ze problemen aanpakken. Het 

gezamenlijk einddoel daar-

bij is zo goed mogelijk in te 

staan voor de veiligheid van de 

Brusselaars en de bezoekers 

van het Gewest.

Beleven: Het Plan – en dus de 

actoren van de veiligheids- en 

preventieketen – wil niet alleen 

een antwoord bieden op de 

noden van de inwoners die het 

Gewest belichamen, Brusselse 

burgers, wijkbewoners en 

gebruikers van het openbaar 

vervoer, maar eveneens op de 

bezorgdheden van toeristen en 

de pendelaars die elke dag naar 

Brussel komen voor hun werk. 

De veiligheids- en preventie- 

actoren stellen de dienstver- 

lening aan de burger centraal.

Brussel: Het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest is het geogra-

fische kader van het Plan. De 

plaats waar de bevoegdheden 

van alle actoren van de vei-

ligheidsketen tot uitvoering 

komen. Het Plan komt tegemoet 

aan de gebruikelijke bekom-

mernissen omtrent veiligheid in 

de stad, maar houdt ook reke-

ning met de typische eigen-

heden van Brussel. Niet alleen 

een benadering per wijk maar 

ook een transversale benade-

ring is belangrijk. Alle gewes-

telijke, zonale en lokale actoren 

in het Gewest worden namelijk 

gemobiliseerd.

STRATEGISCHE 
DOELSTELLINGEN   

VAN HET GVPP 2021-2024



1
De voorwaarden voor 
objectieve veiligheid 

verbeteren en bijdragen 
tot het veiligheidsgevoel

De continue verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel is één van de 

kernambities van het Plan. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor de bur-

gers. De interpretatie van veiligheid gaat verder dan de afwezigheid van objec-

tieve risico’s, maar betreft ook het veiligheidsgevoel. Er is nood aan een integrale 

visie op veiligheid. Veiligheid is immers het resultaat van een complexe interactie 

tussen verschillende aspecten. Werken aan de voorwaarden vormt een concreet 

aanknopingspunt om de objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren. Het 

komt er niet enkel op aan te zorgen voor een beleid van controle, toepassing en 

onderzoek en een geschikt preventiebeleid te ontwikkelen, maar ook de structu-

rele oorzaken en de faciliterende factoren aan te pakken. Het Plan stelt zich als 

doel bij te dragen tot de algemene coördinatie met de bevoegde overheden, de 

samenwerking tussen de betrokken instanties en de geïntegreerde aanpak.

2
De kwaliteit verhogen van 

de dienstverlening die wordt 
geboden door de actoren van 

de veiligheids-, preventie- 
en hulpdienstketen 

Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende beleidsdo-

meinen en -niveaus. Werken aan de kwaliteit van hun diensten is een goede stra-

tegie om bij te dragen tot de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Brussel. 

Dat houdt ook in dat veiligheids-, preventie- en hulpdiensten hun eigen manier 

van werken kritisch bekijken en interne controles uitvoeren. Een kwalitatieve 

dienstverlening impliceert ook tweerichtingsverkeer. Burgers moeten hun vragen, 

opmerkingen en klachten op een laagdrempelige manier kunnen formuleren en 

steeds een antwoord krijgen.

Naast de structurele maatregelen, die de verdere professionalisering van mense-

lijke en materiële middelen beogen, de initiatieven inzake administratieve preven-

tie en procedures inzake gerechtelijke reactie moet ook worden gezorgd voor een 

goede onderlinge coördinatie. Het belang van een geïntegreerde aanpak op basis 

van de uitwisseling van inlichtingen, met respect voor de privacy en de persoons-

gegevens, vormt een belangrijke pijler van het veiligheidsbeleid.

3
De strategische denkoefening, 

het onderzoek en de verspreiding 
van kennis bevorderen

Het Plan wil de strategische aanpak, onderzoek en kennisverspreiding verder uit-

bouwen. Dit kan enkel door zich te concentreren op een systematische benade-

ring van geschikte gegevens. Om samen vooruitgang te boeken, moeten de acto-

ren kennis, ervaring en expertise met elkaar delen. Er zullen inspanningen worden 

geleverd om de voorwaarden te scheppen voor de bevordering hiervan op basis 

van kennis en de implementatie van een evaluatiecultuur.

4
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De ontwikkeling en 
integratie van nieuwe 

technologieën voortzetten

De snelle ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en 

van andere, nieuwe technologieën biedt tegelijk uitdagingen en kansen op het 

vlak van de veiligheid. Gegevensbescherming en ICT vormen basisaspecten van 

een modern veiligheidsbeleid. De veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd door 

het bestuderen van nieuwe technologieën en de ontwikkeling, de implementatie 

en het zoeken naar applicaties (bijvoorbeeld vereist het gebruik van bodycams 

een duidelijke omkadering). De slachtoffers van cybercriminaliteit moeten worden 

geïdentificeerd en ondersteund. Anderzijds bieden de nieuwe technologieën ook 

nieuwe mogelijkheden om de veiligheid te bevorderen, gaande van het vergemak-

kelijken van (crisis)communicatie over een betere opsporing van delicten tot een 

doeltreffende en meer gerichte inzet van de middelen.
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ACTIEPRINCIPES
Om de ambitie "Veilig leven in Brussel" vanuit de strategische doelstellingen 

in de praktijk om te zetten, identificeren wij actiebeginselen met als doel rich-

ting te geven en de inspanningen toe te spitsen op wat nodig en wenselijk is.  

Het betreft een 

1
INTEGRALE 

BENADERING

2
GEÏNTEGREERDE 
METHODOLOGIE

3
INCLUSIEVE 
BENADERING

4
TERRITORIALE 
VERANKERING

5
METHODE  

GEBASEERD  
OP KENNIS

De keuze voor deze vijf actiebeginselen vloeit niet 

enkel voort uit het institutioneel en juridisch kader 

van het gewestelijke veiligheidsbeleid, maar is ook 

afgestemd op het specifieke karakter van de uitdagin-

gen op het vlak van veiligheid waarmee het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te kampen heeft.



1
INTEGRALE 

BENADERING

Een integrale benadering betekent dat vanuit verschillende invalshoeken naar samenhan-

gende oplossingen wordt gezocht, rekening houdend met de factoren die aan de basis liggen van 

het probleem. Dankzij deze benadering kan men reageren op problemen en daarbij ook rekening 

houden met de hele veiligheidsketen. Concreet: de structurele oorzaken identificeren en uit de 

weg ruimen (proactieve aanpak), sociopreventieve en situationele maatregelen voorstellen om 

het probleem te voorkomen of in een vroeg stadium te stoppen (preventie), voorbereidende acties 

ondernemen om het probleem correct te behandelen (voorbereiding), repressieve maatregelen 

overwegen (reactie) en tot slot de betrokkenen begeleiden en hen er lessen voor te toekomst uit 

laten trekken (follow-up). Ook het begrip ‘veerkracht’ vormt een belangrijk aandachtspunt.

2
GEÏNTEGREERDE 
METHODOLOGIE

Door de overlappende verantwoordelijkheden op het vlak van de veiligheid is het bijzonder 

belangrijk om de rolverdeling en de onderlinge coördinatie te bepalen. Dit onderstreept het 

belang van een goede samenwerking, rekening houdend met ieders einddoel en verantwoorde-

lijkheden, om bij te dragen aan oplossingen die elkaar aanvullen. Dit is wat wij verstaan onder 

een geïntegreerde methodologie. We beperken ons dus niet tot de klassieke veiligheidsketen 

maar betrekken en activeren ook de preventiesector en andere domeinen, zoals de welzijns- en 

gezondheidssector, ondernemingen en organisaties, scholen en universiteiten, het maatschap-

pelijk middenveld en uiteraard de burgers.

3
INCLUSIEVE 
BENADERING

We kiezen voor een inclusieve benadering en houden dan ook rekening met de diversiteit en 

verscheidenheid van de gebruikte methodes, de soorten partners en doelgroepen. Veiligheid is 

niet alleen een individueel recht maar ook een publiek goed met een intrinsiek sociaal karakter. 

Het streven naar veiligheid mag dus niet ten koste gaan van specifieke individuen, groepen of 

gemeenschappen. Er wordt rekening gehouden met het belang van een intersectioneel perspec-

tief waarin de talrijke individuele ervaringen worden opgenomen. Zo kan impact gegarandeerd 

worden en kunnen we ongewenste neveneffecten, zoals etnische profilering, vermijden.

4
TERRITORIALE 
VERANKERING

De territoriale verankering is het vertrekpunt van concrete actie. Ondanks de multidimensi-

onale Brusselse context is er vaak sprake van een lokale ruimtelijke verankering. Het is dus 

belangrijk om de vinger aan de pols te houden in de wijken en alert te zijn voor de ontwikkeling 

van nieuwe fenomenen. Tegelijkertijd biedt de territoriale verankering een concrete grondslag 

voor mogelijke oplossingen. Wijkagenten die de buurt kennen, samenwerken met de gemeen-

schapswachten en goede relaties opbouwen met scholen, ouders, straathoekwerkers, winkeliers, 

horeca, sportverenigingen en culturele verenigingen, zullen meer opmerken, beter situaties kun-

nen inschatten en efficiënt optreden. Daarom is de uitbouw van aanspreekbare nabijheidspolitie 

zo belangrijk, net als de verhoogde aanwezigheid van politiemensen die zich te voet, op de fiets 

of te paard verplaatsen. Het komt erop aan om de sociale cohesie en het ontwerp en de beleving 

van de stedelijke infrastructuur (Security by design) te bevorderen. Daarnaast spelen ook de 

organisatie en de toegankelijkheid van de diensten op wijkniveau een belangrijke rol, bijvoor-

beeld via initiatieven als LISA.

5
METHODE GEBASEERD  

OP KENNIS
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Dankzij een methode op basis van kennis willen we kunnen steunen op de diagnose van het 

probleem, een helder beeld van het fenomeen volgens aard en reikwijdte. Dit vertaalt zich in een 

specifieke analyse, een identificatie van de uit te voeren reacties, een systematische follow-up 

en evaluatie van de maatregelen. Het is ook een kwestie van het verzamelen van goede praktijken 

om ze te bestendigen, te gebruiken en te delen.
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KADER VOOR DE 
UITVOERING 
EN OPVOLGING
De maatregelen die zijn geformuleerd in dit Globaal 

Veiligheids- en Preventieplan en die gezamenlijk zijn ont-

wikkeld door de actoren in preventie en veiligheid en hun 

partners, leggen de actiepistes vast die gevolgd moeten 

worden om een antwoord te bieden op de veiligheidspro-

blemen en zo bij te dragen tot de visie van Veilig leven in 

Brussel.

Bij het uittekenen van het kader voor de uitvoering van de 

maatregelen zal duidelijk worden vermeld welke actoren 

betrokken zijn bij de behandeling van elk van de fenome-

nen. Omdat het Plan streeft naar een globale en multidis-

ciplinaire aanpak, zal er bij de uitvoering van de acties een 

beroep worden gedaan op elke actor die kan bijdragen tot 

de oplossing, zelfs al heeft zijn bevoegdheid strikt genomen 

geen betrekking op veiligheid.

Om het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid meer 

te centraliseren, biedt BPV diensten aan onder de vorm van 

coördinatie, terbeschikkingstelling van middelen of ver-

spreiding van expertise. In de praktijk kan BPV bij de uitvoe-

ring van de acties dus optreden als ‘regisseur’ (optreden als 

beheerder/motor van het project), ‘coördinator’ (fungeren 

als doorgeefluik en facilitator), ‘support’ (methodologische 

ondersteuning, expertise, financiering verstrekken) of ‘rap-

porteur’ (verslag uitbrengen aan de overheden). Deze laat-

ste functie werd naar aanleiding van het eerste Plan22 door 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering als mandaat aan 

BPV toevertrouwd.

22 Brussels Regeerakkoord 2014-2019, p. 60. 

De algemene uitgavenbegroting van Brussel Preventie en 
Veiligheid voorziet in een jaarlijkse ondersteuning van de 
actoren van de preventie- en veiligheidsketen die bijdra-
gen tot de verwezenlijking van het Globaal Veiligheids- 
en Preventieplan. In overeenstemming met de organieke 
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van 
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de 
controle, neemt deze financiële steun die de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering via Brussel Preventie en 
Veiligheid toekent, de vorm aan van subsidies. Deze sub-
sidies kunnen, met inachtneming van de bevoegdheden 
van BPV, worden toegekend ten behoeve van een spe-
cifiek project, de algemene werking van een partner of 
voor het uitvoeren van een afzonderlijke activiteit in het 
algemeen belang.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt ook een dota-
tie ten laste van het ‘Financieringsfonds van bepaalde 
uitgaven verbonden aan de veiligheid voortvloeiend uit 
de organisatie van de Europese Toppen in Brussel en 
uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden 
zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke 
functie van Brussel’. Dankzij deze dotatie kunnen spe-
cifieke partners via BPV financiële steun krijgen. Deze 
steun omvat onder meer de subsidies voor bepaalde 
gewestelijke instellingen, politiezones en gemeenten 
en subsidies die gericht zijn op het mobiliseren van de 
verenigingswereld.



JAARLIJKS THEMATISCH 
UITVOERINGSPLAN
Om de realisatie van de maatregelen van het GVPP 2021-

2024 doeltreffend te waarborgen, zijn BPV en haar partners 

van plan om een kader te scheppen voor de uitvoering en 

opvolging. De verwezenlijking van dit kader is evolutief en 

afhankelijk van de omstandigheden en het vermogen van 

BPV en haar partners om op passende wijze inspanningen 

te leveren en te overleggen.

Het kader voor de uitvoering van het GVPP 2021-2024 zal 

gezamenlijk en in overleg tussen de preventie- en veilig-

heidsactoren en hun partners worden uitgewerkt. Het zal 

bestaan uit een jaarlijks uitvoeringsplan in de vorm van 

fiches voor elk van de maatregelen opgenomen onder de 

thematieken. Aan de hand van deze fiches zal een concreet 

actieplan worden uitgewerkt, met name door de leiding, de 

rol en de betrokkenheid van de verschillende actoren en 

partners (onder meer BPV), de verwachte resultaten en de 

indicatoren voor de operationele opvolging nauwkeurig te 

omschrijven.

Deze fiches worden gezamenlijk opgesteld binnen werkgroe-

pen waar alle betrokken actoren aan kunnen deelnemen.

Het jaarlijks uitvoeringsplan en de bijbehorende fiches zul-

len, zodra ze door BPV en de betrokken actoren binnen de 

werkgroepen zijn opgemaakt, worden meegedeeld aan de 

leden van de Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR) en aan 

de autoriteiten van de betrokken partners. Om de comple-

mentariteit van de plannen te waarborgen, zullen ook de 

diensten die instaan voor de opvolging van de Kadernota 

Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan op de 

hoogte worden gebracht.

De operationele opvolging van de acties wordt vervolgens 

toegewezen aan de verantwoordelijken die in de fiches zijn 

geïdentificeerd. Zij zorgen ervoor dat de gegevens over de 

voortgang van de acties worden doorgegeven aan BPV in 

haar rol van rapporteur om het globale toezicht (monitoring) 

te behouden op het GVPP, met andere woorden de regelma-

tige stand van zaken van de implementatie. Deze monitoring 

op basis van een duidelijke procedure en duidelijke verant-

woordelijkheden zal de GVR in staat stellen om de uitvoering 

van het Plan beter op te volgen via een regelmatige verslag-

geving tijdens de vergaderingen zoals in de wet bepaald. 

JAARLIJKS UITVOERINGSPLAN 2021
VOORBEREIDING

• Eerste aanzet van de maatregelen 
• Identificatie piloten, partners & activiteiten  

die bijdrage kunnen leveren
• Afstemming met transversale opdrachten verzekeren

JAARLIJKS UITVOERINGSPLAN 2021
BESPREKING

• Vergadering werkgroepen
• Bijdragen per maatregel concretiseren

• Afstemmen met piloten & partners

GLOBAAL VEILIGHEIDS- EN  
PREVENTIEPLAN  

KICK-OFF
• Lancering Jaarlijks uitvoeringsplan 2021

• Lancering van de bijdragen aan de maatregelen
• Lancering operationele afstemming tussen 

 piloten & partners

JAARLIJKS UITVOERINGSPLAN 2021
UITWERKING & OPVOLGING

• Coördinatie van maatregelen verzekeren
• Projecten & activiteiten faciliteren

• Overlegmomenten organiseren

JAARLIJKS UITVOERINGSPLAN 2022
VOORBEREIDING

• Jaarlijkse Uitvoeringsplan actualiseren
• Rekening houden met de stand van zaken

• Nieuwe opportuniteiten integreren 
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Bovendien stelt het in staat een up-to-date dashboard bij te 

houden waarmee de geplande acties regelmatig kan worden 

opgevolgd op basis van vooraf vastgestelde indicatoren. Zo 

kunnen de partners en de bevoegde autoriteiten regelmatig 

geïnformeerd worden over de voortgang van het GVPP.

Op initiatief van BPV en rekening houdend met de evaluatie 

van het thematische uitvoeringsplan van het voorbije jaar, 

maar ook met het geactualiseerde beeld van de veiligheid in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal het uitvoeringsplan 

van het GVPP 2021-2024 jaarlijks worden vernieuwd en, zo 

nodig, aangepast in samenwerking met de werkgroepen. Elk 

jaarlijks uitvoeringsplan zal worden voorgelegd aan de leden 

van de GVR en de autoriteiten van de betrokken partners.

Ter ondersteuning van en aansluitend op dit proces zul-

len een tussentijds verslag en een eindevaluatie van het 

GVPP 2021-2024 worden opgesteld. Deze documenten 

zullen bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van 

de programmering, zoals hierna beschreven in het hoofd-

stuk over de strategie inzake de evaluatie van het Plan.
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TRANSVERSALE MISSIES
In sommige gevallen kan een gelijklopende aanpak voor-

gesteld worden door middel van maatregelen die in ver-

schillende thema’s worden hernomen. Zo zijn de nood aan 

opleiding van de betrokken actoren, de begeleiding van 

slachtoffers van bepaalde feiten of de behandeling van 

de daders, de analyse van verschijnselen om ze beter te 

begrijpen, de veilige inrichting van de openbare ruimte of 

het gebruik van nieuwe technologieën (in het bijzonder 

het internet) om strafbare feiten te plegen op verschillende 

gebieden, allemaal aspecten die in de maatregelen van ver-

schillende of alle thema’s van het Plan terug te vinden zijn.

Rekening houdend met deze aspecten die de verschillende 

thema’s gemeen hebben, heeft BPV in het kader van haar 

mandaat om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördi-

neren, in nauwe samenwerking met de partners, transver-

sale opdrachten ontwikkeld. Deze opdrachten hebben dus 

betrekking op meerdere of alle thema’s van het Plan en wor-

den vervat in een actiekader of bepaalde gemeenschappe-

lijke projecten, volgens de actiebeginselen van het GVPP. Ze 

vormen ‘projectportefeuilles’ waarvoor BPV een bijzondere 

actie uitvoert, hetzij in de vorm van coördinatie, terbeschik-

kingstelling van middelen of terbeschikkingstelling van 

expertise.

Opleiding van de actoren van 
de veiligheids-, preventie- en 

hulpdienstketen en academische 
partnerschappen tot stand brengen

Als eengemaakt loket voor de opleiding en rekrutering van 

Brusselaars voor de preventie-, veiligheids- en hulpdienst-

beroepen, zorgt Brusafe voor het opstellen en uitrollen van 

het Gewestelijk Opleidingsplan (GOP). Zoals vastgelegd 

in de oprichtingsordonnantie wordt dit plan uitgewerkt op 

basis van de reële behoeften van de verschillende sectoren 

(politie, brandweer, dringende medische hulp, preventie) en 

door alle partnerscholen (o.a. door verplichte opleiding over 

seksuele geaardheid en genderidentiteit op te nemen). Deze 

werkwijze beoogt een zo groot mogelijke betrokkenheid 

van de actoren uit het werkveld en bijgevolg een optimale 

afstemming tussen de theorie en de realiteit op het werk-

veld. Sterke en gemotiveerde lesgevers aantrekken is nodig. 

In het kader van het GVPP 2021-2024 zal een innovatieve 

evaluatie- en kwaliteitsaanpak worden ontwikkeld en zullen 

de leermethoden worden gemoderniseerd door middel van 

een digitale leerstrategie. Hiermee wordt de nadruk gelegd 

op blended learning (face-to-face-/afstandsonderwijs), met 

als doel de digitale vaardigheden van cursisten en opleiders 

te verbeteren.

Opleiding is niet alleen nodig wanneer mensen al zijn aan-

genomen. Het aantal Brusselse werknemers bij preventie-, 

veiligheids- en hulpdiensten is te laag. Een beter gender- en 

LGTBQIA+ evenwicht in nieuwe lichtingen is eveneens wen-

selijk. Daarom is promotie nodig zodat meer Brusselaars 

zich kandidaat stellen. Een goed uitgebouwde vooroplei-

ding zal de slaagkansen in de selectieproeven van lokale, 

Brusselse, kandidaten verbeteren.

Een Brusselse agent moet, naast de basisopleiding, ook 

aanvullende opleidingen krijgen. De bevoegde instanties 

moeten hier specifieke aandacht aan besteden, met nadruk 

op lessen op maat van de grootstad: de diverse uitdagin-

gen, de strijd tegen discriminatie en racisme, het verbod op 

etnisch profileren, incidenten in verband met het optreden 

van politieagenten tegen bepaalde bevolkingsgroepen, zelf-

kritiek, zoeken naar meer efficiëntie en collectieve en per-

soonlijke verbeteringen.

Er kunnen ook samenwerkingen worden aangegaan met de 

academische wereld, onderzoeksinstellingen en het hoger 
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onderwijs. Hiermee kunnen de competenties van de acto-

ren versterkt worden door deel te nemen aan strategische 

denkoefeningen en kennis op het gebied van veiligheid en 

preventie te verspreiden en te delen. Tegelijkertijd wordt zo 

een brug geslaan tussen de academische wereld in brede 

zin en de openbare sector van veiligheid, preventie en hulp-

diensten. Dankzij de transversale opdracht van BPV worden 

ontmoetingen tussen de verschillende actoren georgani-

seerd: via studiedagen, colloquia of workshops. Er zal ook 

worden gewerkt aan andere projecten, zoals een academi-

sche leerstoel en het invoeren van prijzen voor werkstukken 

van studenten.

Veiligheidsaspecten in de territoriale 
ontwikkeling door inrichting van de 

openbare ruimte 

In de transversale opdracht wordt voorgesteld om preventie- 

en veiligheidsmaatregelen te integreren in de ontwerpfase 

naar de inrichting van de openbare ruimte. Dit gebeurt op 

basis van de multidisciplinaire aanpak ‘Security by design’, 

waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke parame-

ters, zoals de toegankelijkheid en de leefbaarheid. Brussel 

Preventie en Veiligheid wil dit innovatieve concept imple-

menteren om de beleving van de openbare ruimten aange-

namer te maken door ze vanaf het ontwerpstadium veiliger, 

veerkrachtiger, inclusiever en gastvrijer te maken. Het is ook 

de bedoeling om bij te dragen tot de versterking van de soci-

ale cohesie, het veiligheidsgevoel en de veerkracht van de 

Brusselaars.

Toegepast op het Brussels Gewest zal deze opdracht BPV 

de mogelijkheid bieden haar transversale allianties op 

Europees, nationaal, gewestelijk en lokaal niveau te ver-

sterken, strategische partnerschappen op te zetten (onder 

meer met perspective.brussels, Brussel Mobiliteit en urban.

brussels) en samen te werken met traditionele en niet-tradi-

tionele actoren uit de veiligheidssector, stedenbouwkundi-

gen, architecten en vertegenwoordigers uit de academische 

wereld. Er werd een operationele en strategische werkgroep 

‘Security by design’ opgericht om deze verschillende pro-

jecten rond de openbare ruimte te coördineren.

Cyberveiligheid versterken en  
de expertise in informatie- en  

communicatietechnologieën verankeren

Het belang van de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 

technologieën werd lang onderschat. Het nut ervan staat 

vandaag niet meer ter discussie en is zelfs een belangrijke 

uitdaging geworden voor onze samenleving. Deze nieuwe 

tools zijn onlosmakelijk verbonden met ons dagelijkse leven, 

of het nu om professionele tools of tools voor het privéle-

ven gaat. Het gebruik van camera’s, drones, het opzetten 

van videobewakingsplatformen, de implementatie van een 

gewestelijk crisiscentrum en een communicatiecentrum dat 

onderdak zal bieden aan alle partners in de veiligheidske-

ten: het zijn allemaal technologieën, of plaatsen die ermee 

zijn uitgerust, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

zijn ontwikkeld. Deze tools zijn gemaakt om het werk te ver-

gemakkelijken van de openbare diensten ten behoeve van 

de burger.

Het gebruik van nieuwe technologieën vereist een duide-

lijke omkadering. Zo moet het gebruik van bodycams onder-

worpen zijn aan monitoring, best practices moeten worden 

verzameld en aanbevelingen geformuleerd om ze zo efficiënt 

en eenvormig mogelijk in te zetten met respect voor de rech-

ten van agenten en burgers.

Het gebruik van de sociale netwerken, de toename van tele-

werk en het daaraan verbonden gebruik van verbindings-

platformen, de uitwisseling en het delen van bankgegevens, 

medische gegevens enz. zetten de deur wijd open voor de 

nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Daarom is dus een 
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Gewestelijk Centrum voor Cybersecurity opgericht. Hiermee 

willen we inspelen op de toenemende vragen van zowel poli-

tiediensten als lokale of gewestelijke overheden. De burgers, 

privéondernemingen of de besturen moeten kunnen rekenen 

op steun en bijstand van de preventie- en veiligheidsdien-

sten, die deze nieuwe vormen van criminaliteit het hoofd 

moeten bieden.

Verschillende projecten zullen worden uitgevoerd in samen-

werking met de actoren op het gebied van veiligheid, pre-

ventie en hulpverlening, of het nu gaat om gemeentelijke, 

gewestelijke, federale of internationale actoren. Dit zal 

gebeuren conform de nieuwe Europese normen. De trans-

versale opdracht zal dus in elk thema van het GVPP 2021-

2024 worden verwerkt en sluit aan bij de verschillende 

krachtlijnen van de Gewestelijke beleidsverklaring van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2019-2024.

De begeleiding van slachtoffers  
en daders versterken

De opvang en de begeleiding van de slachtoffers zijn trans-

versale thema’s die al in heel wat domeinen aanwezig zijn. 

Het informeren van de burger over de bestaande diensten is 

essentieel voor een concrete uitoefening van de individu-

ele rechten en om de opvang van de slachtoffers te garan-

deren. Op het vlak van toegankelijkheid van die diensten 

moet rekening worden gehouden met het publiek en met 

hun eventuele kwetsbaarheid tijdens het doorlopen van alle 

stappen. De bevoegde opleidingsinstanties moeten bijzon-

dere aandacht besteden aan de opleiding ter zake en de ver-

spreiding van goede praktijken (bv. slecht nieuws brengen). 

Er gaat ook bijzondere aandacht naar communicatieproto-

cols voor crisissituaties, in het bijzonder bij incidenten met 

ordediensten, met ernstige gewonden of dodelijke afloop. 

Betrokkenen worden duidelijk geïnformeerd en krijgen infor-

matie over psychologische bijstand, klachtenprocedures,…

Ook de begeleiding van de daders overkoepelt verschillende 

thema’s, zowel wat betreft de monitoring door de strafinrich-

tingen, de herinschakeling na de strafuitvoering als de psy-

chosociale begeleiding na het plegen van een misdrijf.

Deze transversale opdracht stelt via intersectorale samen-

werkingsprojecten een gemeenschappelijke aanpak 

voor aan de verschillende actoren op basis van volgende 

krachtlijnen:

• De burger informeren over de bestaande diensten

• De toegankelijkheid van deze diensten en ze afstemmen 

op de behoeften van de slachtoffers

• De opleiding en verspreiding van goede praktijken

• De coördinatie van de diensten

• De behandeling, begeleiding en herinschakeling van de 

daders

Coördinatie van de actoren rond preven-
tie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, 
crisisbeheer en handhaving van de open-
bare orde) en de administratieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad

In het kader van haar bevoegdheden is BPV verantwoorde-

lijk voor de coördinatie van de beleidslijnen en de maatrege-

len en acties rond preventie en veiligheid. BPV ondersteunt 

de veiligheids- en preventieactoren rond verschillende the-

ma's, ofwel door uitwisselingsplatformen van goede prak-

tijken en informatie ter beschikking te stellen. Denken we 

bijvoorbeeld aan het gewestelijk platform radicalisering- 

polarisering (cf. p. 50), of aan de overlegrondes die noodza-

kelijk zijn voor de coördinatie van de acties van de partners 

die subsidies ontvangen.
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Om de coördinatie van een geïntegreerd stedelijk vei-
ligheidsbeleid in het administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad te verzekeren, ondersteunt Brussel 
Preventie en Veiligheid de politiezones, met name op 
het vlak van de versterking van de veiligheid in het 
gewestelijk openbaar vervoer en door de verhoging van 
de werkingsmiddelen van de zones, bijvoorbeeld op het 
vlak van nieuwe technologieën om het werk in de wij-
ken te ondersteunen en de territoriale verankering te 
verstevigen. BPV ondersteunt bovendien de projecten 
van de zones die bijdragen tot de verwezenlijking van 
specifieke maatregelen van het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan. In overeenstemming met de Wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt in 
de Zonale Veiligheidsplannen (ZVP) ook rekening gehou-
den met het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, en dit 
voorafgaand aan hun goedkeuring.

BPV coördineert en ondersteunt ook de invoering van een 
preventie- en buurtbeleid op lokaal niveau. Dit krijgt con-
creet vorm door de goedkeuring van Lokale Preventie- 
en Buurtplannen (LPBP), die het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan vertalen op lokaal niveau. Door het subsi-
diariteitsbeginsel zijn de gemeenten de meest geschikte 
partners om, met steun van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, grip te krijgen op de lokale realiteit. Het Gewest 
draagt zo bij aan de ondersteuning van lokale projecten 
die gericht zijn op de uitvoering van de maatregelen van 
het GVPP. Het ondersteunt bestaande projecten door de 
uitrol van nieuwe en intergemeentelijke projecten.

Het Gewest coördineert tot slot de versterking van de 
territoriale verankering van de verschillende diensten die 
actief zijn op lokaal niveau. Ongeacht of ze gemeentelijk, 
zonaal of gewestelijk zijn, kunnen ze dankzij hun trans-
versaal karakter bijdragen aan de geïntegreerde aan-
pak van preventie en veiligheid op wijkniveau. Hiertoe 
verleent de Brusselse regering steun aan de vestiging 
van geïntegreerde veiligheidsantennes op lokaal niveau 
(LISA). De oprichting van die antennes zal de betrokken 
actoren de kans geven om, binnen hun respectieve 
bevoegdheden - en zij aan zij - de samenwerking en 
resultaten op het terrein te optimaliseren. Deze anten-
nes verenigen gemeenten, politiezones en gewestelijke 
instellingen. Afhankelijk van de specifieke situaties in de 
Brusselse gemeenten wordt het verenigingsleven inge-
schakeld om op de best mogelijke manier te reageren 
op de fenomenen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt geconfronteerd.

Aanvullend zal BPV de komende vier jaar de ontwikkeling 

van de administratieve aanpak van de georganiseerde mis-

daad ondersteunen. Door criminelen te beletten gebruik 

te maken van een legale administratieve infrastructuur en 

door hiervoor gecoördineerde interventies op te zetten kun-

nen illegale activiteiten worden voorkomen of verstoord. Die 

aanpak beslaat alle acties die de administratieve autoritei-

ten, vooral dan de lokale, in de mogelijkheid kunnen stellen 

om deze georganiseerde misdaad en de ermee verbonden 

ondersteunende activiteiten te ontwrichten en te beteuge-

len. Dit zal meteen ook een positieve effect hebben op de 

verstoringen van de openbare orde.

Op gewestelijk niveau zal, in overleg met de gerechtelijke en 

administratieve autoriteiten, een specifiek systeem voor de 

bestrijding en de preventie van de georganiseerde misdaad 

worden ontwikkeld. Daarbij wordt uiteraard rekening gehou-

den met de wettelijke bevoegdheden van elke actor en de 

reeds bestaande structuren. Dit project is in het algemeen 

bedoeld om steun te verlenen aan de lokale besturen en de 

politiezones bij het invoeren van de administratieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad, de openbare overlast en de 

verstoringen van de openbare orde. Er wordt in dit kader niet 

alleen coördinerende ondersteuning aangeboden, maar ook 

advies, monitoring, expertise en tools.

Deze ontwikkelingen dragen bij tot de uitvoering van een 

transversaal veiligheids- en preventiebeleid en vormen een 

aanvulling op de ondersteunende initiatieven voor de lokale 

autoriteiten en op het vlak van coördinatie.

36 GLOBAAL VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST36



Een coherent en geruststellend 
imago bevorderen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

“Veilig leven in Brussel” is de richtlijn van alle acties uit het 

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). In de meer-

jarige communicatiestrategie 2021-2024 die het Globaal 

Veiligheids- en Preventieplan moet ondersteunen, zijn 

meerdere actielijnen vastgelegd om het gestelde doel te 

bereiken:

1. De ontwikkeling, implementatie en verspreiding van de 

merknaam “Veilig leven in Brussel” dat de zichtbaarheid 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van 

veiligheid en preventie moet promoten en stroomlijnen.

2. De lancering van gerichte communicatiecampagnes en 

-acties rond sociale cohesie (gedeelde openbare ruim-

ten), veiligheidsgevoel en veerkracht op supralokaal en 

gewestelijk niveau.

3. Het crisisbeheer begeleiden en ondersteunen door 

de bevolking via een heldere en eenduidige geweste-

lijke communicatie te sensibiliseren, aangepast aan de 

noodsituatie.

Deze communicatiestrategie, die deel uitmaakt van de glo-

bale denkoefening van het GVPP, maakt voortdurend het 

onderwerp uit van technische werkgroepen om ervoor te 

zorgen dat ze is afgestemd op de realiteit. De partners over-

leggen hierover binnen ad hocplatformen of regelmatige 

werkgroepen. Daarnaast wordt continue strategische bege-

leiding (meerjarige communicatiestrategie 2021-2024) 

voorzien, en worden partnerschappen en akkoorden afge-

sloten rond het gedeeld gebruik van de diensten en kanalen 

tussen de verschillende gewestelijke krachten. Hierdoor kan 

de creatie en verspreiding van gedeelde inhoud op geweste-

lijk niveau gedeeld worden, zeker wanneer de omstandighe-

den dat vereisen. Daarbij hoort tot slot ook het gebruik van 

de digitale tools van BPV (website en sociale media) in het 

kader van de verspreiding van de strategie, de branding en 

de communicatiecampagnes en -acties.

Een transversale en systematische ana-
lyse om de beeldvorming rond veiligheid 
en de evaluatie van het overheidsbeleid 

te verbeteren

Om goede praktijken te identificeren en te delen, projecten 

te ontwikkelen en de plannen en systemen te coördineren, 

moet men kunnen vertrouwen op een accuraat beeld van de 

fenomenen. Daarvoor zijn een systematische analyse van 

gegevens en de kwalitatieve evaluatie van het overheidsbe-

leid noodzakelijk.

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 

(BOPV) kreeg deze tweeledige opdracht toegewezen. Er 

wordt onderzoek gevoerd naar de veiligheid van personen 

en goederen, in de ruime zin van het woord, zowel voor wat 

betreft de criminaliteitsfenomenen als de evaluatie van de 

opvolging. De werkzaamheden zijn het resultaat van een 

transversale, territoriale benadering die terugvalt op ver-

schillende domeinen en op natuurlijke wijze evolueert. In 

dit verband ontwikkelt het Observatorium zijn eigen tools 

voor gegevensverzameling – zoals gewestelijke veiligheid-

senquêtes voor inwoners, toeristen, pendelaars en onderne-

mingen. Tegelijk hecht het veel belang aan een intensievere 

gegevensuitwisseling met zijn partners.

De doelstellingen van deze opdracht zijn de uitwerking van 

een systematische opvolging van de fenomenen via de ont-

wikkeling van indicatoren, het uitvoeren van specifieke ana-

lyses op het niveau van de wijken of op gewestelijke schaal, 

en de ontwikkeling van een positieve evaluatiecultuur. 

Dit alles is bedoeld om de ontwikkeling en de aanpassing 

van het preventie- en veiligheidsbeleid op het gewestelijk 

grondgebied te ondersteunen.
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EVALUATIE
Dankzij de evaluatie willen we bijdragen tot de kwaliteits-

verbetering van het veiligheids- en preventiebeleid in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Evalueren betekent ook de 

verwachtingen en de verwezenlijkingen tegen elkaar afwe-

gen. Bij de evaluatie moet rekening worden houden met de 

analyse van de thema’s, de keuze van de doelstellingen en de 

operationalisering van de maatregelen. Er moet bovendien 

bijzondere aandacht worden besteed aan de haalbaarheid 

van de ambities en de meetbaarheid van de verwezenlijkin-

gen. Het zijn voorwaarden die niet alleen de mate van evalu-

eerbaarheid, maar ook het type evaluatie zullen bepalen. Dit 

kan enerzijds gaan over de evaluatie van de relevantie van 

de maatregelen in functie van de impact en de duurzaam-

heid van de effecten, en anderzijds over de doelmatigheid 

en de doeltreffendheid van de uitvoering van acties.

Het soort evaluatie dat Brussel Preventie & Veiligheid 

voorstelt in het kader van het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan, vertrekt van de idee dat evaluatie geen con-

trolemiddel is. Het is een manier om samen te leren, te evo-

lueren en te verbeteren. Concreet betekent dit dat het niet 

voldoende is om één enkele evaluatie van het Plan in zijn 

geheel op te stellen. De evaluatiestrategie heeft ook betrek-

king op het stimuleren en ondersteunen van de interne zelf-

beoordelingen, evenals het opbouwen van steun en vertrou-

wen voor de onderlinge uitwisseling van de resultaten.

Om de opvolging en evaluatie van het Globaal Preventie- en 

Veiligheidsplan te doen slagen streven we naar evaluatie-

cultuur die gebaseerd is op een systematische uitwisseling 

van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens met respect voor 

ieders einddoel. Dit impliceert informatie over de behoeften 

en verwachtingen, over de ambities en doelstellingen en, tot 

slot, de gegevens over de inspanningen en de resultaten. De 

evaluatie is niet de laatste fase van de beheercyclus maar 

vormt een permanent aandachtspunt. De evaluatiestrategie 

is erop gericht een wederzijdse toegevoegde waarde te ver-

krijgen voor de verschillende partners uit de veiligheids- en 

preventieketen. Zij zijn niet louter bronnen van informatie. 

Ze worden ingezet bij de uitwerking van het Plan. Ze werken 

actief mee aan de uitvoering van het Plan en zijn dus betrok-

ken partijen bij het resultaat – vooral wanneer ze zijn geïden-

tificeerd als verantwoordelijk voor bepaalde maatregelen. Een 

dergelijke constructieve context is een conditio sine qua non 

voor het verkrijgen van een gemeenschappelijke impact op 

de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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In dit deel van het Plan wordt het operationele luik voorge-

steld. De thema's zijn opgevat als clusters of bundelingen 

van fenomenen waarop de verschillende actoren van de pre-

ventie- en veiligheidsketen en hun partners een antwoord 

willen bieden. In het algemeen hebben de vier eerste the-

ma's van het GVPP betrekking op de fenomenen in verband 

met natuurlijke personen, terwijl thema's 5 tot 7 vooral te 

maken hebben met fenomenen in verband met goederen, 

infrastructuren en rechtspersonen. Het laatste thema is 

gewijd aan de voorbereiding op en het beheer van uitzon-

derlijke crisissituaties. 

BPV en haar partners streven in hun handelen operationele 

doelstellingen na: de maatregelen. Ze bouwen verder op 

het GVPP 2017-2020. De concrete acties of projecten die 

eraan beantwoorden worden nauwkeuriger gedefinieerd in 

het jaarlijkse uitvoeringsplan (cf. ‘uitvoeringskader’ hoger).

In het hiernavolgende deel wordt elk thema gekaderd om de 

reikwijdte ervan te verhelderen. De fenomenen waarop het 

thema betrekking heeft, worden nauwkeuriger beschreven 

en er worden reeds pistes aangereikt om hierop in te spe-

len. Per thema worden specifieke maatregelen geformu-

leerd. 

Er worden projecten en acties voorgesteld die concreet aan 

die maatregelen beantwoorden. De gele kaders betreffen 

projecten die zich inschrijven in transversale opdrachten. 

De blauwe kaders gaan over acties gedragen door partners. 

De maturiteit van de acties en projecten in de kaders kan 

variëren. Niet alle gevoerde of voorziene activiteiten staan 

in de kaders vermeld. Het doel is de actie en het engage-

ment van BPV en haar partners op meer concrete wijze te 

illustreren.
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1
FYSIEKE EN PSYCHISCHE 
MENSELIJKE INTEGRITEIT

OMKADERING  
VAN HET THEMA
Persoonsdelicten kunnen vele vormen aannemen: 

fysiek, seksueel, verbaal of psychologisch geweld. 

De feiten kunnen zich afspelen in de openbare 

ruimte, de private ruimte en, steeds vaker, in de vir-

tuele ruimte. 

De openbare ruimte is een typische plaats waar 

bepaalde fenomenen zich voordoen: op het niveau 

van de politionele criminaliteitsstatistieken zijn sla-

gen en verwondingen hier de meest voorkomende 

persoonsdelicten (7.558 geregistreerde feiten in 

2019, +5% ten opzichte van 2010), vooral dan in de 

centrumwijken. Niet alleen het aantal is belangrijk 

maar er wordt des te meer aandacht besteed aan de 

vormen van interpersoonlijk geweld in de openbare 

ruimte. Deze kunnen duiden op een vorm van pola-

risering tussen verschillende sociale groepen, met 

name tussen de bevolking en de openbare gezags-



dragers (cf. ‘Polarisering en radicalisering’). Ze kunnen 

tevens verband houden met redenen van discriminatie 

en haat (racisme, LGBTQI+-fobie, enz.). Daarom is het 

van het grootste belang om de aspecten verbonden aan 

veiligheid en het onveiligheidsgevoel op te nemen in 

de denkoefeningen rond de inrichting van de openbare 

ruimte. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed 

aan kwetsbare groepen die het slachtoffer kunnen wor-

den van geweld en die minder gemakkelijk toegang heb-

ben tot de hulp- en politiediensten: daklozen, migran-

ten, sekswerkers enz. Ook geweld en discriminatie door 

gezagsdragers zal worden opgenomen in deze thematiek 

en maatregelen.

Genderaspecten vormen een essentieel actieterrein 

in de aanpak van geweldplegingen. Aansluitend op de 

Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024, die een 

“transversale en ambitieuze aanpak om de rechten van 

vrouwen te waarborgen” bevordert, vormen de geweld-

plegingen tegen vrouwen hier een belangrijk aandachts-

punt. Enerzijds tonen verschillende enquêtes23 aan dat 

98% van de vrouwen in België ooit het slachtoffer is 

geweest van seksuele intimidatie op openbare plaat-

sen, maar deze feiten worden zelden aangegeven bij de 

politie. Anderzijds vormt het intrafamiliaal geweld, dat 

bijzonder in het oog sprong tijdens de lockdown van het 

voorjaar van 2020 en dat ook zelden wordt aangegeven, 

een ander groot maatschappelijk probleem dat vrouwen 

onevenredig zwaar treft. In het algemeen is de gender-

problematiek een thema dat constant onder de aandacht 

moet blijven (met name wat betreft de beveiliging van 

de openbare ruimte, intimidatie (met inbegrip van virtu-

ele pesterijen), de zorg voor de slachtoffers, enz.) en dat 

eveneens binnen de andere thematieken in aanmerking 

zal worden genomen.

Discriminatie, haatdragende taal en haatdelicten vor-

men een ander aandachtspunt. Volgens de Gewestelijke 

Veiligheidsenquête die BPV in 2018 heeft uitgevoerd, is 

discriminatie de belangrijkste vorm van zelf aangegeven 

slachtofferschap in het BHG: 14% van de bewoners heeft 

verklaard er het slachtoffer van te zijn geweest in de twaalf 

maanden voorafgaand aan de enquête. Discriminatie 

is volgens diezelfde bevraging ook het feit waarvan het 

minst vaak melding wordt gemaakt bij de politie (in nau-

welijks 2% van de gevallen). Discriminatie op grond van 

23 JUMP EU 2016 ; Vie féminine 2017.

raciale criteria (huidskleur, afkomst, nationaliteit en 

nationale of etnische afkomst) – volgens de cijfers van 

Unia24 de vorm van discriminatie die het meest voorkomt 

en in opmars is (+42% nieuw geopende dossiers tussen 

2015 en 2019 voor zogenoemde ‘raciale’ criteria) – is 

bijzonder opvallend in een multiculturele omgeving als 

het BHG. Discriminatie op grond van seksuele geaard-

heid (+45% nieuw geopende dossiers bij UNIA tussen 

2015 en 2019) vraagt ook om aangepaste reacties, net 

zoals gendergerelateerde discriminatie (in 2019 werden 

5 keer meer meldingen geregistreerd door het Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) ten 

opzichte van 2015). Bovendien kan de discriminatie wor-

den gelinkt aan – en eventueel leiden tot – polarisering 

(cf. ‘Polarisering en radicalisering’). Vanuit een intersec-

tioneel perspectief zal ook bijzondere aandacht worden 

besteed aan discriminatie op basis van verschillende 

discriminatiemotieven.

Ook de minderjarigen moeten worden beschouwd als een 

doelgroep met specifieke behoeften. Ze kunnen getuigen 

zijn van echtelijk geweld, slachtoffer worden van huiselijk 

geweld of lijden onder pesterijen in scholen of op de soci-

ale netwerken. De inzet van gespecialiseerde actoren en 

overleg met de partners uit de preventie- en veiligheids-

keten zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat deze minder-

jarigen optimaal worden opgevangen.

Tot slot vormt niet alleen de openbare ruimte een speci-

fieke plek waar bepaalde fenomenen verschijnen maar 

moet ook bijzondere aandacht uitgaan naar de virtuele 

ruimte. De door de politie geregistreerde feiten van cyber-

pesten kenden de afgelopen jaren een sterke toename 

(1.079 feiten in 2019, +104% ten opzichte van 2010). 

De virtuele ruimte is niet alleen de plaats waar steeds 

meer haatboodschappen verkondigd worden en haat-

misdrijven plaatsvinden, maar waar ook kinderporno, 

prostitutie en seksuele afpersing hoogtij vieren (zie ook 

‘Mensenhandel en mensensmokkel’). 

De fysieke en psychische menselijke integriteit is een 

ruim en complex thema, dat op meerdere wijzen kan 

worden benaderd en waarvoor de coördinatie tussen de 

actoren essentieel is: van preventie en opsporing van 

de fenomenen tot de opvang en de begeleiding van de 

slachtoffers en de daders. 

24 UNIA, Jaarlijks cijferverslag 2019, 2020.
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MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen hun acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

1.1 1.3

1.2

1.4

1.5

Zorgen voor bewustmaking en opleiding van de 

actoren van preventie en veiligheid over fenomenen 

die onder dit thema vallen en over de manier waarop 

ze moeten worden beheerd: van preventie en opspo-

ring van slachtoffers tot de opvang en begeleiding 

van slachtoffers en daders, waarbij de voorkeur uit-

gaat naar een multidisciplinaire benadering.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Een betere begeleiding van slachtoffers  

en daders”

Proefproject ‘Intersectorale aanpak van 

intrafamiliaal geweld in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest’:

Dit project, opgenomen als actie 46 van het 

Brussels Plan tot bestrijding van het geweld 

tegen vrouwen, heeft als doel in complexe 

situaties van interfamiliaal geweld de samen-

werking te verbeteren tussen parket, politie, 

justitiehuizen, hulpdiensten en lokale actoren. 

Het project zal bijdragen tot de uitvoering van 

maatregel 1.4  van het GVPP. De nadere regels 

voor het beheer en de invoering van dit project 

zullen worden vastgesteld en opgenomen in 

het uitvoeringsplan van het GVPP, in het kader 

van de transversale opdracht tot versterking 

van de begeleiding van slachtoffers en daders. 

De organisatie en verspreiding van gerichte com-

municatie-, bewustmakings- en preventiecam-

pagnes en -acties met bijzondere aandacht, wat 

jongeren betreft, over de fenomenen (cyber)haat, 

-pesterijen en -discriminatie; over de wetgeving en 

de bestaande mogelijkheden op het vlak van mel-

ding, klacht en vervolging van feiten van discrimina-

tie; over het belang van het indienen van een klacht 

en de rechten van slachtoffers.

Om ongemotiveerde controles tegen te gaan wordt 

gewerkt aan een monitoring van de uitgevoerde 

identiteitscontroles en de redenen en aan het ver-

zamelen van goede praktijken.

Wat intrafamiliale en seksuele geweldplegingen 

betreft: zorgen voor continuïteit en coördinatie bij 

het opsporen en opvangen van de slachtoffers, 

door laagdrempelige opvang- en steunregelingen 

aan te bieden, door voor hun veiligheid te zorgen, 

door een interdisciplinaire follow-up te garanderen 

van de verschillende aspecten van de situatie.

De opsporing verbeteren en het beleid inzake 

onderzoek en vervolging van online en offline pes-

terijen, haatzaaien en discriminatie intensiveren 

(met name op het vlak van aanwerving en huisves-

ting), en de opvang van de slachtoffers bevorderen.

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER

Complementariteit en samenhang van de 

gewestelijke plannen:

equal.brussels is de openbare dienst die het 

beleid van de staatssecretaris voor Gelijke 

Kansen voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest uitvoert. Hij coördineert en supervi-

seert de uitwerking en de implementatie van 

meerdere actieplannen met betrekking tot 

problematieken die deel uitmaken van het 

thema 'Fysieke en psychische menselijke 

integriteit'. Om complementair te zijn met 

de gewestelijke plannen zullen de in deze 

programmatische instrumenten geplande 

actiesvan dit schema, in functie van hun 

pertinentie, onderdeel worden van het jaar-

lijks thematisch uitvoeringsplan van het 

GVPP. Op die manier wordt de bijdrage van 

de preventie- en veiligheidsactoren aan deze 

acties verzekerd, net als aan de uitvoering 

van de in het GVPP vastgestelde maatrege-

46 GLOBAAL VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST46



1.6

len. De samenhang en de complementariteit 

van deze acties met andere initiatieven van 

equal.brussels, worden bijgevolg ook gewaar-

borgd dankij nauw overleg en zo nodig het 

doorvoeren van aanpassingen. Zo onstaat 

een wederzijdse interactie tussen de verschil-

lende Brusselse instanties en actieplannen, 

waarvan de thema's elkaar onderling beïn-

vloeden, waardoor een intersectionele bena-

dering kan worden bevorderd:

• Het SOGI-plan (seksuele geaardheid en 

genderidentiteit)

• Het Brussels plan ter bestrijding van 

racisme

• Het Plan voor steun aan eenoudergezinnen

• De Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen 

en Mannen

• De Brusselse Raad voor personen met een 

handicap

• Het 'Brussels Plan ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen’

De begeleiding en de opvang (ook preventief) bevor-

deren van daders van geweld, en dit op psycholo-

gisch, administratief en gerechtelijk vlak, indien van 

toepassing, door bijzondere aandacht te besteden 

aan de overgangsperiode tussen het verlaten van de 

gevangenis en de herinschakeling.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Instaan voor een transversale en systema-

tische analyse ter verbetering van de beeld-

vorming rond veiligheid en de evaluatie van 

het overheidsbeleidter zake”

SOGI, een project van dataverzameling

In nauwe samenwerking met equal.brus-

sels mobiliseert BPV de vzw Rainbow House 

als alternatieve partner, onafhankelijk 

van de politie, om de dataverzameling van 

LGBTQI+fobische handelingen in Brussel te 

versterken en zo het dark number te verkleinen. 

Deze feiten worden immers zelden gerappor-

teerd bij de politie. Door verder te bouwen op de 

nabijheid en de bestaande vertrouwensband 

tussen de vzw Rainbow House en het doelpu-

bliek, wordt het eenvoudiger om de slachtof-

fers van deze handelingen een luisterend oor 

te bieden en te voorzien in een empathische 

slachtofferopvang. Bovendien kan het Rainbow 

House de slachtoffers ook sensibiliseren over 

het belang om klacht neer te leggen en met 

andere woorden bijdragen aan de dataverza-

meling van handelingen die anders nergens 

geregistreerd worden. Het project maakt deel 

uit van het SOGI-project dat in 2019 opgestart 

werd en geleid wordt door equal.brussels. Het 

Observatorium voor Preventie en Veiligheid 

van BPV zet zich ook tijdens deze nieuwe 

cyclus in voor de verwerking en analyse van de 

geanonimiseerde data die in het kader van dit 

project door de partners verzameld worden.

Het project biedt een concreet antwoord op 

maatregel 1.7 .

1.8

1.7

1.9

2021-2024 47

VOORWOORD

2021-2024 47

THEMA’S

Het (kwantitatief en kwalitatief) beeld van de feno-

menen met betrekking tot het thema verfijnen 

- waardoor de onderrapportage van geweld (met 

name gendergerelateerd geweld) kan worden ver-

minderd -, de ontwikkeling en monitoring van indi-

catoren, alsook de uitwerking van analyses om de 

meest geschikte antwoorden te bepalen.

Uitvoeren van een actieonderzoek naar het traject 

vanaf een klacht en/of een aangifte tot de dagvaar-

ding om mogelijke verbeteringen te identificeren 

(op het vlak van het onthaal bij het indienen van de 

klacht / aangifte, op het vlak de nomenclatuur en 

op het vlak van de bestraffing van de daders en de 

ondersteuning van de slachtoffers).

Bevorderen van een verantwoordelijke, gedeelde en 

inclusieve conceptualisering en bezetting van de 

openbare ruimte, gericht op het bestrijden van feno-

menen van fysiek geweld, pesterijen en discrimina-

tie binnen de openbare ruimte.
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2
POLARISERING EN 
RADICALISERING 

OMKADERING  
VAN HET THEMA



Na de aanslagen in Brussel blijven de fenomenen van 

polarisering25, radicalisering26 en extremisme27 actuele 

thema’s binnen de samenleving en vormen ze nieuwe 

uitdagingen. De crisissen die we doormaken (socio- 

economisch, op het vlak van gezondheid, migratie enz.) 

en de daaruit voortvloeiende protestbewegingen zijn 

een vruchtbare voedingsbodem voor polarisering, met 

een groot risico op instrumentalisering door allerhande 

gewelddadige extremistische groeperingen. 

Het rechts-extremisme is daar een goed voorbeeld van. 

Sinds de asielcrisis van 2015 en de terroristische aan-

slagen van 2016 zien we hier een duidelijke heropleving 

van in België en in Europa. Tegelijkertijd blijft ook de jiha-

distische beweging actief. Bovendien wordt het probleem 

van de teruggekeerde strijders nu nog vergroot omdat 

we moeten instaan voor de tenlasteneming, het toezicht 

en de re-integratie in de maatschappij van mensen die 

veroordeeld zijn voor terroristische daden. Ook extreem-

linkse, anarchistische en ecoterroristische groeperingen 

zijn niet te onderschatten.

25  Polarisering wordt gedefinieerd als "de verscherping van de tegen-
stellingen tussen [nvdr: personen of] groepen in de samenleving die 
resulteert of kan resulteren in (een toename van) spanningen tussen 
deze [nvdr: personen of] groepen en in risico's voor de voor de soci-
ale veiligheid" in COT, 2008.Onderzoek op verzoek van de algemene 
directie veiligheid & preventie van de FOD Binnenlandse Zaken: 
"Polarisering en radicalisering: een integrale preventieve aan-
pak", UGent, promotoren: PONSAERS P., DERUYVER B., EASTON 
M. en VERHAGE A., januari 2011, p. 12 https://biblio.ugent.be/
publication/3175163/file/3175171.

26  Radicalisering is een "proces waardoor een individu of een groep 
een gewelddadige vorm van actie aanneemt, die rechtstreeks ver-
band houdt met een extremistische ideologie met een politieke, soci-
ale of religieuze inhoud die de gevestigde orde op politiek, sociaal of 
cultureel vlak aanvecht" in KHOSROKHAVAR F., Radicalisation, Ed. 
de la maison des sciences de l’homme, november 2014, p. 7-8.

27  De Organieke wet houdende regeling van de inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten van 30 november 1998 definieert de begrippen 
terrorisme, extremisme en radicaliseringsproces als volgt: radica-
liseringsproces: een proces waarbij een individu of een groep van 
individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed dat dit individu of 
deze groep van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot 
het plegen van terroristische handelingen; extremisme: racistische, 
xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire 
opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideolo-
gische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in 
de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de 
mensenrechten, met de goede werking van de democratische instel-
lingen of andere grondslagen van de rechtsstaat; en terrorisme: het 
gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideo-
logische of politieke redenen met als doel zijn doelstellingen door 
middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.
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OMKADERING  
VAN HET THEMA

In de fase vóór het gewelddadig extremisme moeten we 

een betere kijk krijgen op de fenomenen van polarise-

ring binnen onze maatschappij een inzicht te krijgen in 

de dynamieken en factoren van gewelddadige radicali-

sering. Daarbij horen ook de risico’s op het vlak van de 

binnenlandse veiligheid gelinkt aan ideeën die de wereld 

worden ingestuurd door protestgroepen die pleiten voor 

of hun toevlucht nemen tot geweld. Hoewel ze niet nood-

zakelijk gekend zijn als extremistische entiteiten, kunnen 

deze bewegingen rechtstreeks of onrechtstreeks (instru-

mentalisering van hun ideeën) leiden tot verstoringen 

van de openbare orde. Bovendien is de polarisering tus-

sen bepaalde lagen van de bevolking en de personen die 

een beroep van algemeen belang uitoefenen (ordedien-

sten, brandweer, controleurs enz.) een specifiek aan-

dachtspunt voor het Gewest. 

Er moet worden gelet op de prevalentie van haatbood-

schappen in het openbaar en zeker op het internet. Met 

hun discours en recruteringsmethoden willen extremis-

ten immers aanzetten tot gewelddadige radicalisering en 

een impact hebben op de sociale dynamiek (type, doel-

groepen enz.).

https://biblio.ugent.be/publication/3175163/file/3175171
https://biblio.ugent.be/publication/3175163/file/3175171


MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen hun acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

De multidisciplinaire opleiding versterken van alle 

betrokken partijen om de expertise van het werk-

veld te benutten, de netwerkvorming een duurzaam 

karakter te geven en de uitwisseling van goede 

praktijken te bevorderen.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Een administratieve benadering ontwikkelen 

voor georganiseerde criminaliteit en instaan 

voor de coördinatie van de actoren rond pre-

ventie, veiligheid en hulpverlening (preventie, 

crisisbeheer en handhaving van de openbare 

orde)” 

Het gewestelijk platform radicalisering- 

polarisering

Het gewestelijk platform radicalisering-polari-

sering wordt zes maal per jaar georganiseerd 

en verenigt per thema de vertegenwoordigers 

en deskundigen van de Brusselse zones en 

gemeenten (of andere vertegenwoordigers die 

door de gemeenten zijn aangeduid), evenals 

de diensten van de directeur-coördinator van 

Brussel.

De organisatie van dit platform is hoofdzake-

lijk gericht op maatregel 2.1 , in die zin dat het 

een ruimte biedt voor multidisciplinaire vor-

ming, uitwisseling van goede praktijken en 

discussies tussen lokale actoren uit het terrein 

(gemeente/politie) en experts. Het is ook de 

plaats waar informatie wordt uitgewisseld met 

betrekking tot de behoeften inzake bestaande 

of nog te ontwikkelen tools.

Er worden tal van federale en communautaire 

specialisten, maar ook experts, onderzoekers en 

actoren uit het werkveld uitgenodigd om deze 

uitwisselingen te verrijken door middel van the-

matische (polarisering, extreemrechts, extreem-

links, invloed van sektes …) of functionele (het 

wettelijke kader van de LIVC, de begeleiding 

van rechtzoekenden, de tools die door de vere- 

nigingswereld zijn ontwikkeld …) presentaties.

De uitwerking ondersteunen van bewustmakings-

initiatieven en -campagnes om dynamieken van 

individuele en groepsgebonden polarisering te 

voorkomen; de veerkracht ten aanzien van radicale 

ideologieën en het kritisch denken te versterken.

De uitwerking van initiatieven en campagnes ter 

bevordering van het vertrouwen en wederzijds res-

pect tussen de politie en bevolking, zoals systema-

tisch monitoren van de maatschappelijke proces-

sen en politiemethodes die het vertrouwen tussen 

politie en burger beïnvloeden, en de organisatie 

van systematische ontmoetingen tussen veilig-

heidsdiensten en burger(organisatie)s.

De communicatie bevorderen van de bestaande 

initiatieven aan het publiek in een streven naar een 

versterking van de band met de burgers en naar 

een gevoel van veiligheid.

Zorgen voor een passende benadering en bemidde-

ling ten aanzien van individuen of groepen van indi-

viduen die betrokken zijn bij het fenomeen van de 

radicalisering (potentiële daders en slachtoffers), met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

De lokale acties optimaliseren door een systeem 

van projectcoördinatie. In dit kader moet bijzondere 

aandacht uitgaan naar geweld tegen actoren die 

instaan voor preventie, veiligheid en hulpverlening.

 

Werk maken van laagdrempelige evaluatie- en klach-

tenprocedures zodat burgers op een toegankelijke 

manier (o.m. online) het werk van de politiediensten 

kunnen evalueren en klacht kunnen indienen tegen 

politieoptreden dat ze onterecht of disproportioneel 

vinden.
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2.8 Een verfijnd beeld geven van de fenomenen en 

hun impact in Brussel en thematische analyses 

ter beschikking stellen van de lokale autoritei-

ten met het oog op aangepaste en evenwichtige 

maatregelen.

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER

Het Actieplan Radicalisme (Plan R)

Onder leiding van het OCAD heeft het Plan R 

tot doel om de radicalisering, het extremisme 

en het terrorisme binnen de samenleving terug 

te dringen. Het vereist een multidisciplinaire 

aanpak die zowel preventief, curatief als repres-

sief werkt, en een multi-institutionele aanpak 

waarbij de interventies van alle lokale, geweste-

lijke, gemeenschaps- en federale actoren moe-

ten worden geharmoniseerd. De verschillende 

bestuursniveaus worden vertegenwoordigd in 

de werkstructuren van het Plan R, waarbinnen 

overleg, samenwerking, coördinatie en vertrou-

wen tussen alle partners cruciaal zijn.

De coördinatie van het Plan R is in handen 

van de Nationale Taskforce (NTF), die de stra-

tegische oriëntaties bepaalt en de federale, 

gemeenschaps- en gewestelijke diensten 

belast met veiligheid en preventie samen-

brengt. Op nationaal niveau werden themati-

sche werkgroepen opgericht.

Op lokaal niveau houden de Lokale Taskforces 

zich bezig met de veiligheidsaspecten van 

de radicalisering, het extremisme en het ter-

rorisme, terwijl de LIVC-R zich toeleggen 

op het preventieve en curatieve luik van de 

fenomenen.

De acties die in het kader van het Plan R wor-

den ontwikkeld, beantwoorden ook aan tal 

van maatregelen uit het GVPP. Ze leiden ook 

tot een regelmatige samenwerking tussen het 

OCAD en BPV.
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1  Het Plan R draagt zo bij tot de ontwikke-

ling en de organisatie van opleidingen om de 

belangrijkste spelers van de Lokale Taskforces 

en de LIVC-R te ondersteunen.

2  en 4  Binnen het Plan R biedt de werk-

groep Communicatie ondersteuning op het 

vlak van coördinatie en promotie van bewust-

makingscampagnes en -acties ter voorkoming 

van radicalisering, extremisme en terrorisme.

5  Binnen het Plan R zijn de LIVC-R de lokale 

structuren die instaan voor het voorkomen van 

problematische radicalisering. Ze moeten zor-

gen voor de gepersonaliseerde opvolging van 

de betrokkenen en hen desgevallend begelei-

ding bieden.

8  De strategische analyses over de fenome-

nen van radicalisering, extremisme en terro-

risme worden, in overeenstemming met hun 

classificatiegraad en het 'need to know'-prin-

cipe, rechtstreeks maar ook via het geweste-

lijke platform doorgegeven aan de Brusselse 

preventie- en veiligheidspartners. Ze helpen de 

kijk op de fenomenen te verfijnen en de part-

ners van het Plan R op de hoogte te houden.
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DRUGS EN  
VERSLAVINGEN 

OMKADERING  
VAN HET THEMA



Drugsgebruik en, in het algemeen, de ontwikkeling van 

verslavingen die veiligheidsproblemen met zich mee-

brengen, vormen belangrijke aandachtspunten voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het stedelijke, dynami-

sche, dichtbevolkte, feestelijke en jeugdige karakter van 

het Gewest maakt het tot een omgeving waar drugs- of 

alcoholgebruik en de daarmee samenhangende gevol-

gen voor de veiligheid niet mogen worden verwaarloosd.

Volgens de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018 zegt 

26% van de Brusselaars vaak of altijd last te hebben van 

feiten van openbare dronkenschap en 23% van feiten van 

drugsgebruik en -handel. Deze probleemsituaties zijn 

voelbaar in het dagelijkse leven en kunnen een weerslag 

hebben op de perceptie van de leefomgeving en op het 

veiligheidsgevoel van de burgers. De laatste jaren tonen 

de politiestatistieken ook een toename van het aantal 

geregistreerde feiten van drugshandel (1.541 feiten in 

2019, +28% ten opzichte van 2015) maar ook van drugs-

bezit (6.479 feiten in 2019, +18% ten opzichte van 2015). 

Deze feiten zijn dan wel sterk afhankelijk van het proac-

tief optreden van de politie en van het controlebeleid en 

moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïn-

terpreteerd. Toch wijzen ze op het bestaan van een zeer 

aanwezige drugsmarkt op het Brussels grondgebied. De 

productie van verdovende middelen zoals cannabis en 

synthetische drugs, maar ook import- en exportactivitei-

ten (met name van grote hoeveelheden cocaïne en can-

nabis) wijzen op hun beurt op het bestaan van een lokale 

realiteit die het aanbod versterkt.

Het verband tussen deze fenomenen en andere veilig-

heidsproblemen moet uiteraard als een aandachtspunt 

worden beschouwd. Dit is met name het geval voor rij-

den onder invloed, waarvoor de cijfers tussen 2015 en 

2019 aanzienlijk stijgen (3.905 alcoholgerelateerde 

verkeersovertredingen in 2019, +184% ten opzichte van 

2015, en 424 drugsgerelateerde overtredingen, +57% 

ten opzichte van 2015). Bovendien kan de problematiek 

van verdovende middelen in verband worden gebracht 

met verschillende vormen van geweld en illegale handel  

(cf. thema 8 ‘Fraude en smokkel’).

Iedereen kan te maken krijgen met problemen rond 

drugsgebruik en verslavingen. Mensen in een precaire 

situatie (daklozen, mensen zonder papieren, mensen die 

de gevangenis net hebben verlaten) worden beschouwd 

als een uiterst kwetsbare doelgroep voor wie aangepaste 

maatregelen noodzakelijk zijn: een betere behandeling 

(bv. via het oprichten van een laagdrempelig geïntegreerd 

centrum28) en maatregelen die hun sociale (onder meer 

toegang tot huisvesting) of socioprofessionele (her)

inschakeling mogelijk maken. Er moet dan wel rekening 

worden gehouden met de openbare ruimte in het alge-

meen. Bepaalde omgevingen, zoals gevangenissen, 

scholen, maar ook de virtuele ruimte vormen plaatsen 

waar een aangepaste en specifieke aanpak moet worden 

ontwikkeld.

Deze problemen verzwakken de jeugd van bepaalde 

wijken, die direct en indirect te lijden heeft onder de 

neveneffecten van de drugshandel. Daarom moet er op 

het gebied van veiligheid en preventie speciale aandacht 

worden besteed aan minderjarigen die het slachtoffer zijn 

van drugshandel. De neveneffecten van drugshandel dra-

gen ook bij tot een wijdverspreid gevoel van onveiligheid 

in de wijken waar het plaatsvindt. Het leidt tot geluids-

overlast en confrontaties en het beïnvloedt de leefbaar-

heid van de openbare ruimte. Verslavingsproblematieken 

(het gebruik van verdovende middelen (prevalentie, type, 

wijze) en de handel in middelen) zijn zeer heterogeen en 

om die problemen aan te pakken moeten maatregelen 

worden uitgewerkt die focussen op preventie, bijstand, 

risicobeperking (betere toegankelijkheid tot onthaalcen-

tra, opleiding aangepast aan de teams op het werkveld, 

diversificatie van het aanbod), sociale (her)inschakeling 

en repressie. Dit zijn stuk voor stuk pijlers die als essen-

tieel worden beschouwd voor een coherent drugs- en 

verslavingsbeleid.
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28  Algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering – 
Regeerperiode 2019-2024.
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MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Versterking van de systemen van mobiele sociale 

begeleiders van drugsgebruikers die kampen met 

sociale uitsluiting.

Het opstellen van een geactualiseerd repertorium 

van de gespecialiseerde structuren ter bevordering 

van de gezondheid en ter preventie van verslavin-

gen, bestemd voor niet-gespecialiseerde diensten.

De uitrol en versterking van het aanbod aan mul-

tidisciplinaire opleidingen voortzetten om voort 

te bouwen op de bestaande expertise binnen het 

Gewest en bij te dragen tot de uitwisseling van erva-

ringen tussen de actoren op het terrein.

De organisatie van communicatie- en preventie-

campagnes en de bewustmaking van de gebruikers 

ontwikkelen en versterken.

De snelle opsporing en identificatie van produ-

centen (bijvoorbeeld van cannabis) op het grond-

gebiedvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

verbeteren.

De behoeften bepalen met betrekking tot een aan-

pak van de lokale drugsmarkten via het internet.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“De begeleiding van slachtoffers en daders 

versterken”

Project voor een geïntegreerd centrum voor 

drugsgebruikers in grote bestaansonzekerheid

Sinds haar oprichting in 1995 richt de vzw 

Transit zich op opdrachten rond criminali-

teitspreventie, onthaal en resocialisatie van 

drugsverslaafden. Sinds 2016 verzekert BPV 

zich van de uitwerking, de implementatie en 

de opvolging van dit beleid via steun voor de 

belangrijkste opdrachten inzake opvang, 

coördinatie, opleiding en bewustmaking 

door de vzw. Een centraal project dat de ope-

rator samen met de gewestelijke partners 

ontwikkelt, is de oprichting van een geïnte-

greerd centrum voor drugsgebruikers in grote 

bestaansonzekerheid. Dit centrum, dat naar 

verwachting aan het einde van de cyclus van 

dit plan operationeel zal zijn, beantwoordt 

vooral aan maatregel 3.8 .

In het kader van dit thema ondersteunt BPV 

ook andere actoren uit de verenigingswereld 

voor een betere opvang van de gebruikers.
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Verder uitbouwen van een netwerk van Brusselse 

onderzoeksteams op het vlak van drugs om exper-

tise te ontwikkelen, die richting kan geven aan het 

beleid en te komen tot een betere kennis van de 

producten in omloop.

 

Het opzetten van een gediversifieerd aanbod van 

opvang van verslaafden en een betere begeleiding 

van de gebruikers.

De beeldvorming van verslavingen in relatie tot de 

veiligheid en het veiligheidsgevoel verfijnen door 

het verzamelen van gegevens, het ontwikkelen en 

opvolgen van indicatoren en het opstellen van ana-

lyses die het mogelijk maken gepaste antwoorden 

te formuleren.
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4
MENSENHANDEL EN 
MENSENSMOKKEL 

OMKADERING  
VAN HET THEMA
Mensenhandel betreft de criminele uitbuiting van 

kwetsbare personen voor economische doelein-

den, waarbij de fundamentele rechten en de waar-

digheid van personen worden geschonden. Ze kan 

verschillende vormen aannemen, zoals seksuele of 

economische uitbuiting, gedwongen bedelarij en 

gedwongen criminaliteit (bv. gauwdiefstallen, win-

keldiefstal en drugshandel). Het criminele proces 

van mensenhandel omvat de werving, het trans-

port, de huisvesting en de uitbuiting van slacht-

offers. In dit proces zijn verschillende criminele 

organisaties actief en het belang van het internet 

neemt toe (rekruteren via sociale media, seksad-

vertenties, het darknet enz.). Het gaat bijgevolg 

om een criminele markt waarbinnen grootscha-

lige netwerken opereren die hun illegale activitei-

ten bedrijfsmatig beheren en die ook actief zijn in 

andere criminele domeinen (drugshandel, wapen-

handel, oplichting enz.).



Mensenhandel speelt zich vaak af in verdoken omstan-

digheden waardoor de precieze omvang van het feno-

meen en het aantal slachtoffers niet bekend zijn. In 2019 

heeft de politie 86 feiten van seksuele uitbuiting en 20 

feiten van economische uitbuiting (respectievelijk -14% 

en +18% ten opzichte van 2015) geregistreerd, samen 

goed voor bijna een vijfde van het totaal aantal feiten in 

België. Daarbij komen ook nog de pv’s en strafrechtelijke 

verslagen van de ECOSOC-teams van de RSZ-inspectie 

(waarvan een kwart zich in het BHG bevindt) en de soci-

ale begeleidingen van de gespecialiseerde opvangcentra 

(cf. jaarverslag Myria). Het is een lucratief criminali-

teitsfenomeen met een lage detectiegraad, waarbij tal 

van andere instrumentele misdrijven worden gepleegd 

(valse/vervalste documenten, huisjesmelkerij, afpersing 

zoals bv. seksuele afpersing via het internet enz.), of 

secundair als resultaat van de mensenhandel-activitei-

ten (witwassen, fraude enz.). Zo is het aantal in het BHG 

geregistreerde feiten van huisjesmelkers in de afgelo-

pen vijf jaar meer dan verdubbeld (+111%) tot 38 in 2019. 

Criminele organisaties doen eveneens een beroep op 

illegale ondernemingen om de uitbuiting te verbergen en 

om alternatieve, parallelle betalingssystemen uit te rollen. 

Het is bijgevolg belangrijk om aan de hand van financiële 

onderzoeken deze geldstromen en netwerken in kaart te 

brengen, te ontwrichten en ontmantelen.

Seksuele uitbuiting vormt een specifiek probleem dat 

de vorm kan aannemen van zichtbare prostitutie en/of 

seksindustrie, niet-openlijk geafficheerde seksdiensten 

(massagesalons, sauna’s enz.) en verdoken prostitutie 

(Airbnb, huurwoningen, hotels enz.). De werkwijze van 

daders is gedeeltelijk afhankelijk van het type uitbuiting, 

alsook van het type uitbuiters. Er moet bijzondere aan-

dacht worden besteed aan tienerpooiers en hun minder-

jarige slachtoffers. Dit is een verborgen, sociaal complex 

probleem waar moeilijk een cijfer op te plakken valt. Voor 

Brussel heeft Child Focus verschillende profielen van 

slachtoffers vastgesteld (met een verleden in de gespe-

cialiseerde jeugdhulp, welgestelde meisjes uit de zui-

delijke rand van Brussel, slachtoffers van internationale 

mensenhandel), daders (pooiers van individuele adoles-

centen, verbonden met stedelijke bendes, goed georgani-

seerde netwerken) en specifieke modi operandi29.
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29  Zie het verslag van Child Focus (2020), Slachtoffers van tiener-
pooiers in Brussel, beschikbaar op: https://childfocus.be/sites/
default/files/child_focus-tienerpooiers-nl.pdf

OMKADERING  
VAN HET THEMA

Economische uitbuiting is nauw verweven met sociale 

fraude/dumping en inbreuken op de arbeidswetgeving 

(illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers, 

niet-geregistreerde werknemers of uren enz.). Meestal 

betreft dit buitenlandse arbeidskrachten die tewerkge-

steld worden in minder gereguleerde sectoren en sectoren 

met een seizoensgebonden vraag naar arbeidskrachten 

(horeca, bouw, schoonmaak, transport, handcarwashes, 

nachtwinkels, tankstations enz.). De potentiële slachtof-

fers worden slechts zelden of te laat geïdentificeerd.

In 2019 hadden 27 nieuwe zaken bij het Brusselse parket 

betrekking op mensenhandel, dat wil zeggen 5% van het 

totaal aantal zaken in België. Dit is een stijging van 17% 

ten opzichte van 2015. Hoewel mensensmokkel een ander 

fenomeen is dan mensenhandel, is er een sterk verband 

tussen beide. Zo kunnen slachtoffers van mensensmokkel 

ook het slachtoffer zijn van mensenhandel wanneer ze de 

reiskosten moeten terugbetalen. Anderzijds richten men-

senhandelaars zich veel vaker op illegale immigranten en 

asielzoekers, met de bedoeling hen uit te buiten. Hierbij 

moet bijzondere aandacht uitgaan naar de kwetsbare situ-

atie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

In haar gezamenlijke Beleidsverklaring 2019-2024 bena-

drukt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de 

bestrijding van mensenhandel een prioriteit is. Daarbij 

moet bijzondere aandacht worden besteed aan migranten, 

de versterking van de steunmechanismen voor slachtof-

fers, de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt 

en hun toegang tot openbare diensten, gezondheidszorg 

en onderwijs. Wat prostitutie betreft, stelt de regering 

voor om een intergemeentelijke coördinatie en een har-

monisatie van de verschillende benaderingen tot stand 

te brengen, met respect voor de lokale bijzonderheden en 

in samenwerking met de actoren uit het werkveld en de 

buurtbewoners. De nadruk moet hier liggen op preventie 

en risicobeperking. Mensenhandel en -smokkel vormt een 

complex vraagstuk met weinig zichtbaarheid in de cijfers 

en vaak onopgemerkt bij de burger. Het is echter een prio-

riteit voor het BHG, dat als (inter)nationale hoofdstad sterk 

wordt geconfronteerd met gediversifieerde vormen van uit-

buiting, en waar de gevallen van misbruik alleen maar toe-

nemen. Dit vereist preventieve maatregelen, snelle opspo-

ring, een gecoördineerde benadering en informatiestroom, 

aangepaste opvang, begeleiding van de slachtoffers, enz.

https://childfocus.be/sites/default/files/child_focus-tienerpooiers-nl.pdf
https://childfocus.be/sites/default/files/child_focus-tienerpooiers-nl.pdf


MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

De strijd tegen georganiseerde bedelarij opvoeren.

De uitrol en versterking van het aanbod aan mul-

tidisciplinaire opleidingen doorzetten om voort 

te bouwen op de bestaande expertise binnen het 

Gewest en bij te dragen tot de uitwisseling van erva-

ringen tussen de actoren uit het werkveld.

De organisatie van communicatie-, preventie- en 

bewustmakingscampagnes.

Samenwerking tussen de verschillende bevoegde 

diensten rond de problematiek van de huisjesmel-

kers tot stand brengen met het oog op een vlottere 

uitwisseling van inlichtingen.

De verhoogde strijd tegen overtredingen van het 

sociaal strafrecht. 

Het beeld verfijnen van de mensenhandel en -smok-

kel op gewestelijk niveau door synergieën tot stand 

te brengen tussen BPV en de betrokken partners.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Instaan voor de coördinatie van de actoren 

rond preventie, veiligheid en hulpdiensten 

(preventie, crisisbeheer en handhaving van 

de openbare orde) en de administratieve 

aanpak van de georganiseerde misdaad 

ontwikkelen”

Gewestelijk actieplan prostitutie:

Dit actieplan, dat naar verwachting zal worden 

uitgewerkt tijdens de periode waarin het GVPP 

2021-2024 van kracht is, is bedoeld om een 

intergemeentelijk coördinatiemechanisme te 

implementeren en bij te dragen tot de harmo-

nisering van de aanpak van prostitutie in het 

BHG. Het moet specifiek een betere opspo-

ring van slachtoffers van seksuele uitbuiting 

nastreven, maar ook een betere begeleiding 

van de slachtoffers of personen die uit de 

prostitutie willen stappen.

Voor dit actieplan is nauwe samenwerking 

met de Brusselse gemeenten en politiezones 

vereist, evenals met het parket, maar ook met 

gespecialiseerde verenigingen.

Het beantwoordt hoofdzakelijk aan de maatre-

gelen 4.2  4.3  4.6 4.7  4.8  en 4.9 .

 

De benaderingen van prostitutie, zowel in de open-

bare ruimte als op het internet, harmoniseren en 

verder uitwerken.

Een gecoördineerde benadering op het vlak van 

de bestrijding van mensenhandel die gericht is op 

seksuele uitbuiting.

Een betere opvang van de slachtoffers van mensen-

handel en mensensmokkel.

De eenvoudigere registratie van gegevens en con-

troleverrichtingen die de bestrijding van mensen-

handel en -smokkel kunnen vooruithelpen.
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5
EIGENDOMSDELICTEN

OMKADERING  
VAN HET THEMA



Eigendomsdelicten zijn zeer zichtbare misdrijven met 

een grote invloed op het algemeen onveiligheidsgevoel. 

Hieronder vallen verscheidene vormen van diefstal, 

afpersing, bedrog en beschadigingen van roerende en 

onroerende goederen. Met 87.349 door de politie gere-

gistreerde feiten in 2019 is de categorie van de eigen-

domsdelicten goed voor meer dan de helft (56%) van het 

totaal aantal geregistreerde feiten in het BHG. Van de 

24.757 nieuwe zaken wordt meer dan een derde (36,5%) 

ingediend bij het Brussels parket. Binnen de categorie 

‘diefstal’ zijn er verschillende classificaties, afhankelijk 

van de modus operandi. Zo zijn er gewone diefstallen 

zoals gauwdiefstal, winkeldiefstal, fiets- of motordief-

stal, diefstal in woningen enz. Er wordt bijzondere aan-

dacht besteed aan gauwdiefstallen waarvan meer dan 

één op de twee gevallen voor België in het BHG worden 

gepleegd. Het fenomeen is de afgelopen vijf jaar met 61% 

gestegen (16.855 feiten) en de cijfers blijven toenemen. 

28% van de gauwdiefstallen wordt gepleegd op het open-

baar vervoer of in de infrastructuren ervan (cf. ‘Mobiliteit 

en openbaar vervoer’). In 2019 werden 4.595 diefstallen 

van fietsen/bromfietsen aangegeven bij de politie. Dit 

is een toename met 53% tussen 2015 en 2019. Er zijn 

in werkelijkheid meer slachtoffers van dit soort diefstal 

maar vaak dienen ze geen klacht in.

Ook al zijn de diefstallen met geweld de laatste vijf 

jaar afgenomen (-8% voor diefstallen met geweld zon-

der wapens en -25% voor diefstallen met wapens), toch 

zijn deze feiten oververtegenwoordigd in het BHG (res-

pectievelijk 38% en 27% van het totaal aantal in België). 

Deze fenomenen (waaronder carjacking en homejacking 

ook worden gerekend) hebben een sterke impact op de 

slachtoffers. Zij worden immers geconfronteerd met 

geweld, bedreigingen en in sommige gevallen met het 

gebruik van wapens. Afpersingen, waarbij de daders hun 

slachtoffers door middel van begdreiging of chantage 

dwingen om informatie of goederen af te staan, worden 

ook tot deze categorie gerekend.

Bij zware diefstal verschaffen daders zich door mid-

del van braak, inklimming of valse sleutels toegang tot 

gebouwen of voertuigen. Kwantitatief gezien zijn dief-

stallen uit/van voertuigen en inbraken één van de meest 

geregistreerde fenomenen. In 2019 werden in Brussel 

11.831 diefstallen uit/van voertuigen en 7.096 inbraken 

in woningen gepleegd. Deze fenomenen vertonen de 

laatste jaren echter wel een dalende trend (-16% en -17% 

ten opzichte van 2015). Inbraken zijn de delicten waar-

voor de Brusselse inwoners volgens hun verklaringen 

het vaakst klacht hebben ingediend bij de politiedien-

sten, met een aangiftepercentage van 80% volgens de 

Gewestelijke veiligheidsenquête 2018. Dit kan te maken 

hebben met de noodzaak om over een pv te beschikken 

voor de verzekering. Los van de materiële en financiële 

schade kunnen woninginbraken ook psychische schade 

en trauma’s veroorzaken bij de slachtoffers.

Merk op dat oplichting met en zonder het internet wordt 

behandeld onder het thema ‘Fraude en smokkel’, omdat 

het verkrijgen van goederen niet gebeurt onder dwang 

maar door frauduleuze handelingen of middelen (valse 

naam, valse hoedanigheid).

Een laatste categorie betreft de vernielingen en bescha-

digingen aan roerende en onroerende goederen, waar-

toe vandalisme (91%), brandstichtingen en graffiti beho-

ren. Het aantal daden van vandalisme vertoont wel een 

dalende trend (-16% tussen 2015 en 2019).

De grote verscheidenheid aan modi operandi, de impact 

op de slachtoffers, de tijdstippen waarop en de plaatsen 

waar deze eigendomsdelicten worden gepleegd, verei-

sen een proactieve, preventieve en repressieve aanpak. 

De burgers kunnen worden bewustgemaakt om hun 

waakzaamheid te verhogen en het risico te beperken. 

Op bepaalde risicoplaatsen (openbare ruimten, handels-

zaken, openbaar vervoer, evenementen, fietsstallingen, 

woningen enz.) kan het aantal diefstallen gereduceerd 

worden dankzij technisch-preventieve maatregelen. 

Technologische ontwikkelingen, kennis over de omvang 

en de modus operandi, partnerschappen (tussen de 

publieke sector, verenigingen, particulieren, private 

sector enz.) en het uitwisselen van kennis en expertise, 

vormen de basis van een allesomvattende aanpak van 

dit fenomeen. De integrale benadering van dit fenomeen 

situeert zich dus niet louter binnen de aanpak van eigen-

domsdelicten. De veiligheidsmaatregelen dienen ook te 

worden opgenomen bij de inrichting van de openbare 

ruimte (Security by design en Crime Prevention Through 

Environmental Design30) en de strategie met betrekking 

tot andere fenomenen, zoals de strijd tegen criminele 

organisaties of mobiele criminele bendes (cf. thema 

‘Fraude en smokkel’).
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MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

De zichtbare en ontradende aanwezigheid van 

veiligheidspersoneel in de openbare ruimte en op 

het netwerk van het openbaar vervoer verder opti-

maliseren om fenomenen als diefstal, afpersing en 

schade aan roerende en onroerende goederen te 

voorkomen.

De organisatie van de openbare ruimte verbeteren 

om de daders van eigendomsdelicten te ontmoedi-

gen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de 

burgers te verhogen.

De verdere uitrol en de versterking van het aanbod 

aan multidisciplinaire opleidingen over de ver-

schillende fenomenen van eigendomsdelicten om 

voort te bouwen op de bestaande expertise binnen 

het Gewest en bij te dragen tot de uitwisseling van 

goede praktijken tussen de actoren uit het werkveld.

De organisatie van bewustmakings- en voorlich-

tingscampagnes om de burgers nauwer te betrekken 

bij de preventie van specifieke fenomenen van aan-

tastingen van goederen.

Een sterkere gecoördineerde aanpak van fietsen- 

diefstal.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Instaan voor de coördinatie van de actoren 

rond preventie, veiligheid en hulpdiensten 

(preventie, crisisbeheer en handhaving van 

de openbare orde) en de administratieve 

aanpak van de georganiseerde misdaad 

ontwikkelen”

Rondetafel van de technopreventie-adviseurs 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De rondetafel, beurtelings georganiseerd door 

de leden, vormt een netwerk voor het uitwisse-

len en delen van informatie tussen de tech-

nopreventie-adviseurs van de verschillende 

gemeenten en politiezones van het BHG. 

Ze biedt de kans te werken aan projecten 

of tools (checklist, tablet) die zich toespit-

sen op de fenomenen van inbraak, diefstal 

met list, gauwdiefstal, diefstal uit een auto, 

fietsdiefstal.

Ze speelt ook een belangrijke rol in de perma-

nente vorming van de technopreventie-ad-

viseurs door het organiseren van bedrijfsbe-

zoeken, symposia en bijscholingen van de 

technopreventie-adviseurs.

BPV, SLIV, GIP en verschillende commerciële 

ondernemingen komen er hun innovaties op 

het vlak van beveiligingsmateriaal en -oplos-

singen voorstellen (slotenmaker, fabrikant 

van luiken, installateur van alarmsystemen of 

beveiligingsmateriaal enz.).

Het beantwoordt hoofdzakelijk aan de maatre-

gelen 5.3  5.4  en 5.5 .

 

De verdere uitbouw van het digitaal meldingssys-

teem voor eigendomsdelicten om de drempel voor 

het indienen van een klacht te verlagen, de proac-

tieve follow-up van ingediende klachten te verge-

makkelijken en een grotere professionaliteit van 

de slachtofferhulp mogelijk te maken. Hierbij wordt 

ook de geolokalisatie van de fenomenen, de modi 

operandi en de risicogebieden verbeterd.

De beeldvorming van tendensen op het vlak van 

eigendomsdelicten verfijnen en analyses uitvoeren 

om het overheidsbeleid bij te sturen.
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6
MOBILITEIT EN 
VERKEERSVEILIGHEID

OMKADERING  
VAN HET THEMA



Naarmate de mobiliteitspraktijken binnen het Gewest 

evolueren, worden steeds meer gebruikers van verschil-

lende vervoersmodi met elkaar in contact gebracht. Dit 

brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van 

verkeersveiligheid en openbare rust. Vooral de overdreven 

snelheid en het drukke wegverkeer vormen storende fac-

toren voor de Brusselse burgers (Gewestelijke veiligheid-

senquête 2018), net als het gebrek aan aangepaste infra-

structuur voor de actieve verplaatsingswijzen (wandelen, 

fietsen, nieuwe soorten verplaatsingsmiddelen enz.). Dit 

deel ligt dus in lijn met het vorige GVPP, de evolutie van 

de verplaatsingswijzen binnen het BHG en de ontwikke-

ling van de dienstverlening (openbaar vervoer, private 

operatoren enz.) binnen het gewestelijk beleid betreft.

Op het gebied van de verkeersveiligheid blijven de vaakst 

vastgestelde risicogedragingen de overdreven of onaan-

gepaste snelheid, goed voor 46% van de verkeersover-

tredingen in het BHG (+186% in 2019 ten opzichte van 

2010). Deze trend vormt ook een weerspiegeling van de 

geleidelijke automatisering van de controlemiddelen. 

Het rijden onder invloed van alcohol (+58% in 2019 ten 

opzichte van 2010), van drugs/geneesmiddelen (x10 in 

2019 ten opzichte van 2010) en de inbreuken op het vlak 

van motorhelmen en beschermende kledij (x20 in 2019 

ten opzichte van 2010) zijn eveneens factoren die moe-

ten worden aangepakt. Dit zowel om het aantal verkeers-

ongevallen en het aantal slachtoffers te verminderen 

(doelstelling “Vision Zero slachtoffers”, gedragen door 

de Regering) als om het onveiligheidsgevoel op de weg 

te verminderen. De mobiliteitscontext, gekenmerkt door 

druk verkeer, fileproblemen en de vele lopende werven 

die de vlotte doorstroming de goede leesbaarheid van 

het verkeer verstoren, zorgt ervoor dat Brusselaars zich 

onveilig voelen.

Aan de andere kant kan het heterogeen profiel van de 

weggebruikers ook een bron van spanning zijn en zelfs 

escaleren tot geweld (onbeschaafd gedrag, slagen en 

verwondingen enz.). In het licht van deze recente evolutie 

moeten de strategieën voor de bestrijding van de mobili-

teitsproblemen worden herzien. Dit zowel op het gebied 

van preventie als om de controle- en sanctiemechanis-

men te laten overeenstemmen met de huidige realiteit. 

Er moet bijgevolg bijzondere aandacht worden besteed 

aan kwetsbare gebruikers (voetgangers, fietsers, micro-

mobiliteit, gemotoriseerde tweewielers), zowel op het 

vlak van de blootstelling aan risico’s door gemotoriseerde 

voertuigen als hun eigen risicogedrag. In 2019 maken 

voetgangers en fietsers immers 44% uit van de verkeers-

slachtoffers in Brussel (32% in 2010). De ontwikkeling 

van een intrinsiek veilige openbare ruimte dat het veilig 

verkeer van alle soorten gebruikers garandeert, is een 

essentiële aanvulling op het controle- en sanctiebeleid. 

Benaderingen en concepten als Design for all, Safe road 

by design, Forgiving road en Security by design krijgen 

hier dan ook hun volle betekenis.

De overlast en criminaliteit op het openbaar vervoer en 

de bijbehorende infrastructuur vormen ook een groot 

probleem dat verband houdt met de mobiliteit. Het onvei-

ligheidsgevoel – en de daaruit voortvloeiende vermij-

dingsstrategieën (cf. Gewestelijke veiligheidsenquête 

2018) – kan immers meer invloed uitoefenen op bepaalde 

types gebruikers (bv. vrouwen die het slachtoffer zijn van 

seksistische pesterijen in het openbaar vervoer). Het kan 

ook worden veroorzaakt door bepaalde vormen van over-

last, zoals mensen onder invloed van alcohol, of drugs-

gebruik of -handel in de omgeving van de infrastructu-

ren van het openbaar vervoer. Dit zijn immers specifieke 

plaatsen in de openbare ruimte waar meerdere reizigers-

stromen met verschillende profielen elkaar kruisen. De 

omgevingsfactoren (specifieke kenmerken en proble-

men van de wijken waar de infrastructuur is gevestigd) 

oefenen ook een invloed uit op de veiligheid in de buurt 

van het openbaar vervoer (bv. prostitutie, dakloosheid, 

bedelarij, illegale (trans-)migranten). Een transversale en 

multidisciplinaire benadering is bijgevolg noodzakelijk. 

Kwantitatief gezien werden tijdens de laatste cyclus van 

het gewestelijk beleid volgende types van geregistreerde 

criminaliteit op het openbaar vervoer vastgesteld: sterk 

toegenomen gauwdiefstallen (4.766 geregistreerde fei-

ten in 2019 in het openbaar vervoer, of +53% ten opzichte 

van 2015), overlast, diefstal met geweld, fysieke en ver-

bale agressie. Volgens de politiestatistieken worden de 

feiten in het openbaar vervoer vooral gepleegd in of in de 

omgeving van de infrastructuren (stations, treinstation, 

bus-/tramhaltes) en concentreren de geregistreerde 

feiten zich hoofdzakelijk in de treinstations en de (pre)

metrostations.
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MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Voorrang verlenen aan een gecoördineerde aanpak 

van overlast, criminaliteit en andere veiligheidspro-

blemen op het openbaar vervoersnetwerk, in de sta-

tions, de haltes en de bijbehorende infrastructuur.

Bevordering van goede praktijken op het vlak van 

renovatie en inrichting van de infrastructuren 

(wegen/openbare ruimten) om het gedeelde en vei-

lige gebruik van de vervoersnetwerken te vergemak-

kelijken en om een gedeeld gebruik van de openbare 

ruimte te promoten.

Opleiding verzekeren van de actoren van preven-

tie en veiligheid omtrent fenomenen die onder dit 

thema vallen en de manier waarop ze moeten wor-

den beheerd. Dit gaat van preventie en opsporing 

van slachtoffers tot de opvang en begeleiding van 

slachtoffers en daders, waarbij de voorkeur uitgaat 

naar een multidisciplinaire benadering.
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Organisatie van gerichte communicatie- en 

bewustmakingscampagnes (voor ondernemers, 

jongeren, ouderen enz.) over risicogedrag, mobili-

teit en gevaren op de weg.

Verbeterde controle- en sanctieketen van de ver-

keersovertredingen met het oog op een vlottere 

opvolging door het parket en de rechtbank. In geval 

van ernstige overtredingen moeten alternatieve 

sancties worden ontwikkeld.

De beeldvorming van de fenomenen met betrekking 

tot het thema verfijnen door de ontwikkeling en de 

opvolging van indicatoren en door het ontwikkelen 

van samenwerkingen tussen BPV en de stakehol-

ders inzake mobiliteit.



6.7 Een gewestelijke aanpak van veiligheidsproblemen 

en het gevoel van onveiligheid met betrekking tot de 

nieuwe vormen van mobiliteit ontwikkelen.

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER

Gewestelijk Plan Good Move

Staten-generaal van de verkeersveiligheid

Brussel Mobiliteit is de gewestelijke adminis-

tratie belast met openbare werken, mobiliteit, 

verkeersveiligheid en taxi’s. Het definieert de 

gewestelijke strategie inzake mobiliteit en ver-

keersveiligheid en houdt toezicht op de uit-

voering van de inrichtings- en vernieuwings-

projecten en het onderhoud van de openbare 

ruimten en de gewestwegen en de infrastructu-

ren van het openbaar vervoer.

Om complementair te zijn met de geweste-

lijke plannen zullen de geplande acties van 

dit schema, in functie van hun pertinentie, 

onderdeel worden van het jaarlijks thematisch 

uitvoeringsplan van het GVPP. Op die manier 

wordt de medewerking van de preventie- en 

veiligheidsactoren aan deze acties verzekerd, 

net als aan de uitvoering van de vastgestelde 

maatregelen. 

De communicatie- en sensibiliseringcam-

pagnes inzake verkeersveiligheid van Brussel 

Mobiliteit beantwoorden aan maatregel 6.4  van 

het plan

Voorbeelden:

• Brussel Mobiliteit heeft recent een cam-

pagne georganiseerd met 2 prioriteiten: rij-

den onder invloed en overdreven en onaan-

gepaste snelheid.

• Campagne Snelheid 2019, voor het respec-

teren van de snelheidsregels (50-30) 

Doelpubliek: alle chauffeurs, alle leeftijds- 

categorieën

• Campagne Barlos, 2020 met een focus 

op rijden onder invloed (alcohol, drugs en 

geneesmiddelen) 

Doelpubliek: 18-25 jaar

Het gewestelijk mobiliteitsplan en het actie-

plan Verkeersveiligheid streven ernaar de 

wegen en publieke ruimtes veiliger te maken 

en voldoen bijgevolg aan maatregel 6.2 .

6.8

6.9

Een betere opvang van de rechtstreeks of onrecht-

streeks betrokkenen bij verkeersongevallen en een 

intensievere opvolging van verkeersovertreders.

Versterkte en geïntegreerde ondersteunings-, ori-

enterings- en opvangsystemen voor daklozen en 

bedelaars die aanwezig zijn op de vervoersnetten in 

het BHG.
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Het thema ‘milieu’, in de brede zin opgevat als ‘leefomge-

ving’, heeft betrekking op de natuurlijke kenmerken van 

het Gewest (vervuiling, water- en luchtkwaliteit, geluid-

overlast, dierenwelzijn en biodiversiteit), en anderzijds 

op de stedelijke kenmerken ervan. Allerlei soorten over-

last, die gevolgen hebben voor de levenskwaliteit in de 

Brusselse openbare ruimte, worden in dit thema opgeno-

men – behalve de beschadigingen en het vandalisme die, 

als eigendomsdelicten, worden behandeld. Ook al wordt 

de openbare ruimte in haar geheel bekeken, toch verdie-

nen specifieke plaatsen zoals parken en groene ruimten 

onze bijzondere aandacht.

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête behoren ver-

vuiling, netheid en oneerbiedig gedrag tot de meest sto-

rende situaties voor de Brusselse inwoners (GVE 2018). 

Deze feiten hebben een niet te verwaarlozen impact op de 

leefomgeving en het veiligheidsgevoel van de burgers. Ze 

vormen dan ook belangrijke uitdagingen voor het Gewest. 

Dit geldt vooral voor de netheid. 46% van de burgers zegt 

vaak of altijd last te hebben van een gebrek aan netheid. 

De cijfers voor de ondernemers die actief zijn op het 

grondgebied zijn vergelijkbaar: 45% is ontevreden over 

de netheid in de wijk waar hun onderneming is gevestigd 

(GVE 2019). Dit probleem komt tot uiting in de duizenden 

pv’s en vaststellingen die elk jaar uitmonden in gemeen-

telijke administratieve sancties. Deze sancties vormen 

een aanvulling op de gemeentelijke heffingen inzake 

de netheid van de openbare ruimte (12.166 heffingen in 

2019, +35% ten opzichte van 2016 en de pv’s die door 

Net Brussel worden opgesteld en die aanleiding kunnen 

geven tot correctionele of administratieve sancties.

In dit thema staat het delen van de openbare ruimte cen-

traal: er moet meer aandacht worden besteed aan gedra-

gingen die nefast zijn voor de aangename sfeer en voor 

verplaatsingen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de 

privatieve bezetting van de openbare ruimte en niet-re-

glementair stilstaan en parkeren. Niet-reglementair stil-

staan en parkeren is de meestvoorkomende categorie in 

de GAS-dossiers van de gemeenten (92% van de 197.221 

opgemaakte pv’s/vaststellingen in 2019 in het BHG).

Een ander probleem dat moet worden aangepakt, is het 

lawaai waaraan de burger wordt blootgesteld. Gevallen 

van nachtlawaai, die ook vaak onderwerp uitmaken van 

de GAS-dossiers van de gemeenten, nemen de laatste 

jaren toe in de politiestatistieken: 449 geregistreerde 

feiten van nachtlawaai in 2019, +130% ten opzichte 

van 2010. Daarnaast zijn er verschillende inbreuken op 

lawaaihinder (luchtverkeer, burenlawaai of verspreiding 

van versterkt geluid) waarvoor Brussel Leefmilieu admi-

nistratieve sancties oplegt. Het dient te worden opge-

merkt dat sirenes van de hulpdiensten en politie ook een 

belangrijke bron van geluidshinder vormen. Ze worden 

door de Brusselaars vermeld als derde grootste bron van 

de geluidsoverlast, volgens de enquête van Leefmilieu 

Brussel in 2017.

Gezien de talrijke betrokkenen en de diversiteit van pro-

blemen, is er meer dan ooit nood aan sterke coördinatie 

tussen de verschillende lokale, gewestelijke of gerech-

telijke actoren die dit soort overtredingen voorkomen, 

vaststellen, beheren en bestraffen (via administratieve 

of strafrechtelijke weg). De samenwerking tussen al deze 

actoren vormt een belangrijke voorwaarde om deze feiten 

beter te voorkomen, ze doeltreffender te bestrijden en te 

komen tot een verbetering van de gedeelde leefomgeving 

van de Brusselaars, de pendelaars en toeristen en van de 

ondernemers die er hun activiteit uitoefenen.
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MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

De zichtbare aanwezigheid van de verschillende 

preventie- en veiligheidsactoren op lokaal niveau 

optimaliseren door een analyse van de behoeften 

volgens het tijdstip van de dag/nacht en van het 

overleg tussen deze diensten. Dit om overlast te 

voorkomen en te verminderen en het veiligheidsge-

voel te versterken.

Goede praktijken op het vlak van stedelijke renova-

tie en inrichting bevorderen om de aangename sfeer 

en de veiligheid voor allen in de Brusselse parken en 

groene ruimten te versterken.

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER

Quiet-Brussels Plan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft 

dit plan in februari 2019 goedgekeurd. De 

doelstellingen: de gevolgen van geluidshin-

der op de gezondheid verminderen, iedereen 

de mogelijkheid bieden toegang te krijgen 

tot rust en de aantrekkingskracht van de stad 

versterken.

BPV zal actief deelnemen aan de uitvoering 

van Quiet-Brussels en samenwerken met 

Leefmilieu Brussel op het vlak van de geluids-

hinder van burgers, in het bijzonder met betrek-

king tot sirenes van politiediensten.

Deze acties sluiten aan bij maatregelen  

7.3  en 7.8 .

Opleiding van de actoren van preventie en veilig-

heid over deze fenomenen en de manier waarop 

ze moeten worden beheerd verzekeren, waarbij 

de voorkeur uitgaat naar een multidisciplinaire 

benadering.

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER

Gebruik van bewakingscamera's voor het 

vaststellen van betreffende afvalstoffen

Sinds maart 2020 heeft het Agentschap Net 

Brussel (ANB), met instemming van verschil-

lende gemeenten, tal van bewakingscamera's 

geïnstalleerd om inbreuken op de betreffende 

afvalstoffen vast te stellen.

Deze actie sluit aan bij maatregel 7.5 .

Organisatie van communicatie- en bewustma-

kingscampagnes rond de aangename invulling van 

openbare ruimten en om overlast en milieumisdrij-

ven te doen verminderen.

Het bevorderen van gezamenlijke controleacties 

(Gewest/politiezones/gemeenten) en het gebruik 

van nieuwe technologieën voor het opsporen en 

vervolgen van milieudelicten.

Een gedetailleerder kwantitatief en kwalitatief 

beeld van de overlast in de openbare ruimte en de 

inbreuken op de leefomgeving uitwerken en analy-

ses opstellen door synergiën te ontwikkelen tussen 

BPV en de betrokken actoren.

Promotie van alternatieve maatregelen zoals 

bemiddeling en gemeenschapsdienst als reactie 

op overlast, en zo de daders verantwoordelijkheids-

besef bijbrengen en de slachtoffers schadeloos 

stellen.
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7.8 Ondersteuning van de veiligheids- en preventie-

actoren zodat hun bevoegdheden en uitrustingen 

geschikt zijn voor de uitvoering van hun opdracht 

in de strijd tegen overlast. Ook hun eigen mate-

riaal wordt aangepast om omgevingsoverlast te 

verminderen.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Instaan voor een transversale en syste-

matische analyse om de beeldvorming rond 

veiligheid en de evaluatie van het over-

heidsbeleid te verbeteren”

Statistieken ANB Agentschap Net Brussel

Dankij overleg met het Observatorium over 

de methode verzamelt het ANB statistische 

gegevens die per jaar en per gemeente tonen 

hoeveel pv's zijn opgesteld, volgens het type 

overtreding, hoeveel boetes er werden uit-

geschreven en voor welk bedrag, en hoeveel 

acties het ANB heeft uitgevoerd met externe 

partners.

Deze actie sluit aan bij maatregel 7.6 .
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8
SMOKKEL EN FRAUDE

OMKADERING  
VAN HET THEMA



Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, regelmatig bestem-

peld als draaischijf voor bepaalde vormen van smokkel, 

staat net als andere grote steden bloot aan zware en 

georganiseerde misdaad vanwege zijn kenmerken van 

nationale en internationale hoofdstad, die veel criminele 

opportuniteiten bieden (doorgangsplaats, bevolkings-

dichtheid, intens economisch weefsel enz.).

In 2019 werden in België 21% van de dossiers op het 

vlak van criminele organisaties (167 zaken) en 12% van 

de dossiers op het vlak van vereniging van misdadi-

gers (42 zaken) doorgegeven aan het Brussels parket. 

Grootschalige illegale handel en economische en finan-

ciële fraude worden zelden door slechts één persoon 

gepleegd. Het gaat om vormen van georganiseerde mis-

daad die vaak worden gepleegd door dadergroepen, al 

dan niet gestructureerd, die betrokken zijn bij meerdere 

illegale activiteiten op (supra)nationale schaal. De tech-

nische en menselijke middelen die voor deze misdaden 

worden ingezet, zijn gevarieerd en omvangrijk. Dat houdt 

in dat er talrijke tussenpersonen zijn in elke schakel van 

de criminele keten, wat het werk van justitie bemoeilijkt. 

Recente trends laten ook een verschuiving zien van de 

traditionele werkwijzen van criminele organisaties naar 

een meer ondernemend model, waarbij criminaliteit – of 

criminele expertise – zelf een lucratief goed is geworden. 

Het wordt als handelswaar aangeboden aan andere cri-

minele organisaties of geïsoleerde delinquenten ('ser-

vicegerichte' criminaliteit). Dit is vooral het geval bij 

cybercriminaliteit, maar ook bij andere fenomenen zoals 

drugshandel, valse documenten en andere vervalsingen, 

afhankelijk van de fase van het crimineel proces (produc-

tie, logistiek, provisie, heling enz.).

Het is erg belangrijk dat de handel in frauduleuze goe-

deren zoals verdovende middelen (met name de in- en 

uitvoer van cocaïne, waarvan het aantal feiten bijna is 

verdubbeld tussen 2010 en 2019), vervalste documenten, 

vuurwapens en nagemaakte goederen wordt aangepakt. 

Niet alleen wegens hun economische en maatschappe-

lijke gevolgen maar ook omdat deze zeer lucratieve acti-

viteiten andere criminele fenomenen (zoals de financie-

ring van terrorisme) bestendigen en/of vergemakkelijken. 

Om hun inkomsten te kunnen gebruiken, moeten crimine-

len hun opbrengsten witwassen. Dit betekent dat er spe-

ciale aandacht moet gaan naar samenspanning met het 

legale circuit. Economische en financiële inbreuken zijn 

inderdaad zeer frequent in de georganiseerde misdaad. 

In 201731 hadden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

van de 194 behandelde gerechtelijke dossiers op het vlak 

van georganiseerde misdaad, 36% als belangrijkste cri-

minele activiteit het witwassen van geld en 13% fraude in 

de inkomstenbelasting.

Het gebruik van communicatie- en informatietechno-

logieën verruimt het speelveld van deze verschillende 

activiteiten. In de cybercontext gaat het hierbij om feno-

menen van computersabotage (vier keer talrijker in 2019 

dan in 2010), computerfraude (oplichting) en vervalsing/

namaak. Bovendien worden bepaalde vormen van geor-

ganiseerde misdaad ondersteund door andere illegale 

activiteiten zoals valse documenten, gebruik/verhuur 

van voertuigen (legaal of gestolen), huisvesting, fiscale 

constructies, dekmantelbedrijven/gebruik van offshore 

bedrijven/inzetten van geldezels enz.

Tot slot houden criminele groeperingen zich ook bezig 

met andere – meer gewone – vormen van criminaliteit, 

zoals diefstal in gebouwen, gauwdiefstallen en gewa-

pende diefstallen. In bepaalde fraudegevoelige sectoren, 

zoals de transport-, de bouw- of de schoonmaaksector, is 

ook sprake van servicemarkten. Daarom moeten verschil-

lende benaderingswijzen worden gecombineerd om cri-

minelen nog meer af te schrikken. Hierbij moeten we ons 

zowel richten op de daders en slachtoffers (bv. toeristen) 

als op de buit (helers, fysieke of online verkooppunten 

enz.).

De traditionele controlemechanismen en sancties voor 

de bestrijding van deze vormen van criminaliteit volstaan 

niet. Een integrale aanpak dringt zich op, onder meer 

door de administratieve autoriteiten in staat te stellen op 

lokaal niveau preventief en ontradend op te treden (bv. 

door vestigingen te sluiten, een bouwvergunning te wei-

geren enz.).
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MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Controle op het bezit, de wederverkoop en de heling 

van verhandelbare goederen op lokaal en supralo-

kaal niveau (offline en online).

De ontwikkeling van een holistische benadering in 

de strijd tegen fraude en smokkel om de uitwisseling 

van informatie vlotter te laten verlopen en het strate-

gisch overleg tussen de administratieve en gerech-

telijke diensten te optimaliseren zodat de georgani-

seerde misdaad wordt ontmoedigd en/of ontwricht.

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER

Globaal drugsplan

De FGP van Brussel heeft samen met de 

Brusselse politiezones en het parket een geïn-

tegreerde en gegeolokaliseerde aanpak ont-

wikkeld in de strijd tegen drugssmokkel. Deze 

aanpak houdt in dat er gerichte, multidiscipli-

naire controles worden uitgevoerd om de logis-

tieke en financiële pijlers van criminele bendes 

te ontwrichten.

Deze actie sluit aan bij maatregel 8.2 .

De verdere uitrol en versterking van het aanbod 

aan multidisciplinaire opleidingen voor de lokale 

en supralokale overheden om voort te bouwen op 

de bestaande expertise binnen het Gewest en bij te 

dragen tot de uitwisseling van ervaringen tussen de 

actoren uit het werkveld.

De ontwikkeling van communicatie- en bewustma-

kingscampagnes met betrekking tot de georgani-

seerde misdaad en van preventiecampagnes over 

het belang van cybersecurity.

De uitbouw van een kenniscentrum en partner-

schappen met universiteiten over cybercriminali-

teit, cybersecurity en cyberbestendigheid om de 

expertise en netwerkvorming binnen het Gewest 

uit te breiden.
 

De capaciteit voor doeltreffende opsporing en ver-

volging op het darknet en het deep web verhogen 

om proactief te kunnen strijden tegen de ontwikke-

ling van verscheidene misdaadfenomenen.

Het beeld van de fenomenen en modi operandi van 

de georganiseerde misdaad op gewestelijk niveau 

verfijnen door synergiën tot stand te brengen tus-

sen BPV en de betrokken partners.

Zorgen voor een goede opvang van de slachtoffers 

van daden van cybercriminaliteit.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Cyberveiligheid versterken en de ontwik-

keling en expertise van informatie- en com-

municatietechnologieën verankeren”

Voyager Intelligence Platform

De toegang tot dit softwareplatform maakt het 

mogelijk om continu gegevens te verzamelen 

en op te slaan uit verschillende online bron-

nen waar uittreksels, analyses en netwerka-

nalyses kunnen worden uitgevoerd. Dit plat-

form wordt ter beschikking gesteld van het 

Gewestelijk Centrum voor Cyberveiligheid en 

wordt gezamenlijk beheerd door de Federale 

Gerechtelijke Politie en de lokale politiezo-

nes, die de belangrijkste begunstigden zijn 

van de informatie en de verzamelde inlichtin-

gen doorgeven aan het Openbaar Ministerie.

Deze actie sluit aan bij maatregel 8.6 .
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9
CRISISBEHEER EN 
VEERKRACHT 

OMKADERING  
VAN HET THEMA



Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, binnen een 

dichtbevolkt stedelijk weefsel, kenmerken die eigen zijn 

aan grootsteden. Denken we maar aan de hoofdzetels 

van meer dan 100.000 ondernemingen (waaronder grote 

multinationals), tientallen onderwijsinstellingen, infra-

structuren voor nationaal of internationaal vervoer en 

talrijke overheidsdiensten en -instellingen (op gemeen-

telijk, gewestelijk, federaal, Europees en internationaal 

niveau), die typisch zijn voor haar rol als nationale en 

Europese hoofdstad. Het grondgebied biedt ook plaats 

aan verschillende Seveso-sites, kritieke infrastructuren, 

een groot aantal ambassades, gevangenissen, een haven 

enz.

Op het gewestelijk grondgebied vinden ook talloze eve-

nementen plaats, al dan niet gepland, die risico's kunnen 

inhouden voor de openbare orde, zoals Europese topont-

moetingen of talrijke demonstraties. In 2019 waren dat 

er 5.072, waarvan 1.085 met een protestkarakter (+58% 

sinds 2010). Sommige daarvan, zoals de betogingen van 

de gele hesjes of de klimaatmarsen, zijn grootschalig.

Bovendien staat het Gewest bloot aan situaties met 

verschillende types risico's (natuurlijke, technisch- 

economische, gezondheids- en man-made risico's) 

met mogelijke gevolgen op menselijk, maatschappe-

lijk, ecologisch of economisch vlak. Hiertoe behoren 

natuurrampen (onder meer overstromingen), branden 

en ongevallen (industriële, nucleaire, grootschalige ver-

keersongevallen), aanslagen (ramvoertuigen), Vehicle- 

Borne Improvised Explosive Device (VBIED), enz., 

evenals aanslagen op de computerveiligheid, onderbre-

kingen van de communicatie of bevoorrading van energie 

enz. Daarnaast zijn er ook nog de grote ecologische en 

gezondheidsvraagstukken waarmee het Gewest wordt of 

kan worden geconfronteerd: een massale epidemie, zoals 

de COVID-19-pandemie, maar ook, op langere termijn, de 

gevolgen van de klimaatverandering.

Om een antwoord te bieden op dit soort situaties, wordt 

een sterke en duurzame multidisciplinaire aanpak 

verdergezet.
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MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

De bevordering van goede praktijken om de veer-

kracht van de bevolking bij noodsituaties te 

versterken.

De bevordering van goede praktijken op het vlak van 

renovatie en inrichting van de infrastructuren om de 

stedelijke veerkracht ten aanzien van opkomende 

dreigingen te bevorderen.

De organisatie van preventiecampagnes over wat 

men moet doen in een crisis- en noodsituatie orga-

niseren voor de burgers.

De ‘Brusselse veiligheidsketen’ consolideren in 

samenwerking met de sectoren van de noodplan-

ning en het crisisbeheer.

De begeleiding van betrokkenen en interveniënten 

verbeteren.

Een controleaanpak en methodologie voor de 

inspectie van de trajecten van konvooien voor uit-

zonderlijk vervoer en gevaarlijke producten.

De identificatie en implementatie van digitale tools 

voor de voorbereiding en het beheer van grote eve-

nementen en crisis- en noodsituaties.

Het aanbod aan opleidingen en praktische oefenin-

gen van Brusafe (GSOB enz.) uitbreiden om verder 

te bouwen op de bestaande expertise binnen het 

Gewest en bij te dragen tot de uitwisseling van erva-

ringen tussen de actoren uit het werkveld.

De opvolging van de contextuele ontwikkelingen (op 

demografisch, sociaal, economisch, stedelijk, eco-

logisch en mobiliteitsvlak) van de kwetsbaarheid 

voor crisissituaties en hun verband met het veilig-

heidsgevoel van de burgers.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“Instaan voor de coördinatie van de actoren 

rond preventie, veiligheid en hulpdiensten 

(preventie, crisisbeheer en handhaving van de 

openbare orde) en de administratieve aanpak 

van de georganiseerde misdaad ontwikkelen”

Gewestelijk Crisiscentrum

Het Gewestelijk Crisiscentrum, dat sinds sep-

tember 2020 operationeel is, is een illustra-

tie van het antwoord op de maatregelen 9.4  

en 9.7  in het kader van de coördinatie en het 

beheer van evenementen en crisissen op het 

Brussels grondgebied.

Het werd opgericht met het oog op een gelijk-

tijdig en geïntegreerd beheer van de verschil-

lende veiligheidsactoren van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest die er in verschillende 

situaties gebruik van zullen maken:

• tijdens geplande evenementen: aangekon-

digde manifestaties, sportieve of culturele 

evenementen ;

• in nood- en crisissituaties van gemiddelde 

en grote omvang.

Innovatie, multidisciplinair werk en delen van 

informatie

Dit multidisciplinair centrum is uitgerust met 

de modernste communicatietechnologieën 

en zorgt voor een optimale samenwerking 

tussen verschillende diensten, waaronder 

de federale en de lokale politie, de Brusselse 

Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp , de dringende 

medische hulp, het parket, de staatsveiligheid, 

het OCAD, de civiele bescherming, de veilig-

heidsdiensten van de MIVB en elke andere 

partner waarvan het optreden vereist kan zijn.

Bij grootschalige evenementen kan één com-

mandostructuur uitgerold worden.
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