
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.


