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Collectieve 
veerkracht

28 mei 2020 vierde Brussel 
Preventie en Veiligheid (BPV) 
haar vijfjarig bestaan in moeilijke 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis.

In de bijzondere context van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, zien de minister-
president en de hoge ambtenaar er beiden 
in nauwe samenwerking op toe dat de 
veiligheid in Brussel gewaarborgd blijft. 
BPV voert de beslissingen van deze twee 
overheden uit om te waken over de openbare 
en civiele veiligheid op het gewestelijke 
grondgebied en dat zowel in normale tijden 
als ten tijde van een crisis.

Overeenkomstig haar opdrachten 
vervult BPV een sleutelrol als interface 
tussen de machtsniveaus tijdens de 
pandemie, waarbij de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad (NVR) worden 
overgemaakt aan de gemeentelijke en 
plaatselijke autoriteiten via de Gewestelijke 
Veiligheidsraad (GVR), die de maatregelen 
vertaalt en coherent op regionaal vlak 
toepast. 
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Als essentiële overheidsdienst heeft BPV de Brus-
selse bevolking eveneens beschermd tegen de 
impact van de gezondheidscrisis door mondmas-
kers met draagcomfort ter beschikking te stellen, 
aanbevelingen op te stellen en communicatie- en 
sensibiliseringsacties te voeren.

Naast het onmiddellijke crisisbeheer in het ka-
der van het coronavirus, heeft BPV tevens al haar 
energie aangewend om haar basisopdrachten te 
blijven  vervullen in een ongeziene context. 

Voor een veilig Brussel: 
een vierjarenplan 

Op strategisch vlak werd 2020 een scharnierjaar 
met de uitwerking van het nieuwe Globaal Veilig-
heids- en Preventieplan (GVPP) voor de periode 
2021-2024. Deze strategische planningstool voor 
activiteiten van BPV spitst zich toe op  wat vei-
ligheid in de hoofdstad moet betekenen, namelijk 
de visie van “Voor een veilig Brussel”. Deze visie 
heeft een integraal en ambitieus doel, gericht op 
het waarborgen van het veiligheidsrecht (en veilig-
heidsgevoel) van mensen. Ze zet alle schakels van 
de keten in beweging om ertoe bij te dragen.

Het tweede GVPP heeft als doel te antwoorden op 
de nieuwe verzuchtingen van de Brusselse burgers, 
op de mentaliteitswijziging die de COVID-19-ge-
zondsheidscrisis teweeg bracht en kansen te grij-
pen om te vernieuwen, te creëren, banden op te 
bouwen of aan te halen binnen het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Naast de klassieke fenomenen zoals druggebruik 
en -smokkel, bracht 2020 andere problematieken 
aan het licht, zoals intrafamiliaal geweld of relaties 
tussen burger-politie tijdens de lockdown, natuur-
rampen zoals de overstromingen als gevolg van 
de klimaatverandering, de noodzaak om in te zet-
ten op preventieve strategieën zoals Security by 
design om de capaciteit van de steden en de bur-
gers te versterken om het hoofd te bieden aan een 
schok. Ander interessante piste: mobiliteit. Er zijn 

nieuwe vormen van mobiliteit ontstaan: elektrische 
steps - waarvan het gebruik de laatste jaren enorm 
geboomd is -, fietsdelen, elektrische wagens. Het 
naast elkaar bestaan van deze verplaatsingsvormen 
leidt tot reflecties over verkeersveiligheid en ver-
houdingen tussen de verschillende gebruikers.

Het GVPP integreert oude en nieuwe prioriteiten en 
past zijn systeem bijgevolg aan. Er wordt een bijzon-
dere nadruk gelegd op het verantwoord, gedeeld en 
inclusief gebruik van de openbare ruimte en trans-
portnetwerken en het aanpassingsvermogen en de 
sterkte van de gewestelijke overheidsdiensten tij-
dens crisissen.

Intelligente en innovatieve 
veiligheid

BPV heeft niet op de pandemie en de lockdown ge-
wacht  om het belang van digitale verbondenheid 
als actieprincipe te benadrukken. Hoewel vormen 
van criminaliteit zich vroeger vooral afspeelden in 
de openbare ruimte, hebben ze nu de digitalisering 
van de maatschappij mee gevolgd waardoor er fe-
nomenen ontstaan zoals informaticacriminaliteit, 
online pesten en allerlei vormen van online trafiek. 
Deze uitdaging op veiligheidsvlak heeft ertoe ge-
leid dat BPV zich met haar partners aan projecten 
heeft gezet die in de lijn van deze verschuivingen 
zitten.

De langverwachte invoering van het Regionaal Cri-
siscentrum (RCCR), de gewestelijke school voor 
preventie-, veiligheids- en hulpdienstberoepen 
(Brusafe), de ontwikkeling van Security by Design, 
de ontwikkeling van het gewestelijk ANPR-came-
ranetwerk, gebruik van drones, cyberveiligheid, 
subsidiëring van projectoproepen, ontwikkeling 
van een nauwkeurig beeld van criminaliteitsfeno-
menen via veiligheidsenquêtes, analyses en publi-
caties zijn onze prioriteiten en gaan uit van de visie 
om het Gewest uit te rusten met krachtige tools 
waarbij een geïntegreerde en moderne veilig-
heidsaanpak wordt vooropgesteld. Alle projecten 
kaderen binnen het strategisch plan van het GVPP.  

Partnerschapsdynamiek

Een crisis kan ook een kans vormen. Uit feedback 
over ervaringen kan men inderdaad veel leren. BPV 
is de kinderschoenen stilaan ontgroeid en kan zich 
nu profileren als referentieorganisme op vlak van 
preventie en veiligheid binnen het Brussel Gewest. 
BPV ontstond in 2016, komt nu in een nieuwe ont-
wikkelingsfase terecht en zet haar groei en ontwik-
keling verder om meer het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen rond preventie en veiligheid waarmee 
ons Gewest te maken krijgt.

Dat is de doelstelling die het duo van de algemene 
directie van BPV nastreeft, dat bestaat uit Sop-
hie Lavaux, directrice-generaal van Brussel Pre-
ventie en Veiligheid die haar functie vervult naast 
adjunct-directeur-generaal Yves Bastaerts sinds 
15 juli. Sinds 22 juli is Sophie Lavaux tevens hoge 
ambtenaar ad interim.  

Dat vertaalt zich onder meer in een versterkte 
planning gekoppeld aan een partnerschapsdy-
namiek tussen ons organisme en de externe ac-
toren. Er blijft zeker nog een weg af te leggen om 
de coördinatie tussen de verschillende actoren te 
verbeteren en te versterken. Wij zetten ons daar 

daadkrachtig voor in. Sinds december 2020, is 
BPV overgegaan naar een belangrijke fase in haar 
ontwikkeling doordat ze van het Regionaal Crisis-
centrum een volledige operationele tool maakt die 
24/24 uur open is en waar een multidisciplinair 
systeem in ondergebracht zit dat tijdens grote 
evenementen op het grondgebied van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest actief is. Dit systeem 
werd aangevuld met de invoering van het Com-
municatiecentrum, dat optreedt als gewestelij-
ke dispatching om dagelijkse oproepen naar de 
noodnummers te beheren. Deze hergroepering 
van veiligheidsactoren heeft een hoge symboli-
sche waarde en vertaalt de partnerschapsvisie van 
onze organisatie omtrent preventie en veiligheid in 
Brussel. 

PLANNING, INNOVATIE EN TECHNOLOGIE, PART-
NERSCHAP EN SAMENWERKINGEN staan centraal 
in de acties die BPV voert. Om meer op deze uitda-
gingen te antwoorden, is onze ambitie vandaag om 
een globale benadering te versterken waarbij cri-
sisbeheer en ordehandhaving een harmonieus ge-
heel vormen dat ten dienste staat van de bevoegde 
overheden en de Brusselse bevolking.

Sophie Lavaux
Directrice-generaal

Yves Bastaerts
Adjunct-directeur-generaal
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Onze teams 

De betrokkenheid van de teams, de 
rol die de teamleden elke dag weer op 
zich nemen bij het vervullen van hun 
missies en verantwoordelijkheden 
creëren een werkomgeving die 
volop inzet op het versterken van 
de troeven van Brussel Preventie en 
Veiligheid (BPV) en op het bouwen 
van bruggen tussen de partners van 
de preventie- en veiligheidsketen.  

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen 
inzake kwaliteit, reactiviteit en innovatie 
die het veiligheidsecosysteem van het 
Brusselse gewest oplegt, hecht BPV bij 
haar HR-beleid veel belang aan opleiding en 
rekrutering. 

INTERNE WERKING
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Eind 2020 telde BPV 80 medewerkers. 12 daarvan 
behoorden tot het midden- en topmanagement. 
BPV heeft ook gedetacheerde ambtenaren die ter 
beschikking worden gesteld van andere openbare 
diensten zoals de Federale Overheidsdienst Bin-
nenlandse Zaken, de federale en de lokale politie, 
het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 
(OCAD), de Staatsveiligheid, de Federale Overheids-
dienst Justitie, de Stad Brussel en het Centrum voor 
Informatica van het Brussels gewest (CIBG).
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ALGEMENE DIRECTIE

DIRECTIE ONDERSTEUNING

DIRECTIE TOEKOMSTVERKENNING EN 
ONTWIKKELINGEN

DIRECTIE BRUSSELS OBSERVATORIUM 
VOOR PREVENTIE EN VEILIGHEID

DIRECTIE COÖRDINATIE VAN DE  
VEILIGHEIDSOPERATIES

CEL STRATEGIE & COMMUNICATIE

VERBINDINGSCEL

80
 AMBTENAREN

NIVEAU VAN DE PERSONEELSLEDEN

A B C D N/A (CIBG

40 10 14 6 10

Aanwervingen 

In 2020 hebben vijf nieuwe talenten de teams van 
BPV vervoegd: vier bij de Directie Ondersteuning 
en één bij de Directie van het Observatorium. Dat 
er zo weinig mensen zijn aangeworven, is groten-
deels te verklaren door de bevriezing van het aan-
wervingsproces van statutaire medewerkers bij 
talent.brussels. De cel HR, die in 2019 slechts 2  

medewerkers telde, is uitgebreid om de uitdagingen 
op het vlak van personeelszaken tot een goed einde 
te brengen (het uitwerken van HR-projecten en een 
HR-strategie, evaluatiecycli, een actieplan voor wel-
zijn, voor het opvoeren van de aanwervingen enz.). 
Dankzij die uitbreidingen werd vanaf begin 2021 een 
intensief aanwervingsbeleid gevoerd. 

De opleidingen  

In 2020 hebben de teams van BPV in totaal 111,5 
opleidingsdagen genoten, wat neerkomt op een 
gemiddelde van 2 opleidingsdagen per ambtenaar 
per jaar. Hiernaast vermelden we enkele van de 
meest markante opleidingen, maar de lijst is niet 
exhaustief. 

TITEL VAN DE  
OPLEIDING

AANTAL  
DEELNEMERS

DUUR
# DAGEN

Welzijn op het werk – 
mijn taak als manager

7 2

Coronavirus: 
hiërarchische 
structuur, hoe voorkom 
je PSR in deze context 
(lockdown en na 
het opheffen van de 
lockdown)?

6 0,5

Openbare  
aanbestedingen

6 1

Preventie en welzijn: de 
rol van de werknemer

21 1

Carrière en statuut 10 1

Hoe pas je de tool 
“gelijkekansentest” 
toe?

19 0,5
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Jaarrekening

BPV is sinds 1 januari 2017 een autonome organisatie van 
openbaar belang. Sindsdien beschikt de ION voor het eerst 
over een eigen budget. BPV ondersteunt de uitvoering van 
maatregelen die helpen bij het realiseren van de door het 
Brussels gewest gemaakte beleidskeuzes. 
 
De budgetverdeling weerspiegelt de intentie van BPV om enerzijds 
moderne en innovatieve beheertools te ontwikkelen en anderzijds 
partners te ondersteunen bij de versterking en ontwikkeling van hun eigen 
infrastructuur en middelen.

Inkomsten van BPV
Om de toegekende subsidies en de werkingskosten 
te financieren ontvangt BPV een dotatie van het ge-
west en van de federale overheid.

Inkomsten BPV 2018 2019 2020

Dotatie GOB 124.738.000,00 (€) 129.082.000,00 (€) 145.044.000,00 (€)

Dotatie FOD Financiën 79.000,00 (€) 79.000,00 (€) 89.963,00 (€)

 

In 2020 steeg de dotatie van de GOB met 
15.962.000 € in vergelijking met 2019. Die verhoging 
is onder meer gebruikt voor loonindexeringen, nieu-
we aanwervingen en het voltooien van het gebouw 
en de informatica-infrastructuur van het Geweste-
lijk Crisiscentrum en van het Gewestelijk Communi-
catiecentrum.

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavi-
rus kreeg BPV ook de opdracht mondmaskers aan te 
kopen voor de Brusselse bevolking, wat neerkwam 
op een kostprijs van 10.000.000 €.

BPV ontvangt ook een dotatie waarmee een deel 
van de werkingskosten voor federale opdrachten 
wordt gefinancierd. De verhoging dekt de extra uit-
gaven die het gevolg zijn van de gezondheidscrisis.

Uitgaven van BPV

De middelen van BPV worden grotendeels door-
gestort naar de politiezones, gemeenten, gecon-
solideerde gewestinstellingen (het Centrum voor 
Informatica van het Brussels gewest, de Brussel-
se Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de 
MIVB), maar ook naar de Gewestelijke en Intercom-
munale Politieschool en naar publieke en private 
vzw’s. Die overdrachten zijn goed voor 80% van de 
uitgaven.

De rest van de middelen, 20% van het budget, gaat 
naar de eigen werkingsuitgaven van BPV, voorna-
melijk personeelskosten, werkingskosten (huur, 
kosten voor het gebouw, telefonie, bewaking). Ook 
de investeringskosten worden hierdoor gefinan-
cierd, zoals de informatica-infrastructuur en de in-
richting van het gebouw (dat momenteel onderdak 
biedt aan het Gewestelijk Crisiscentrum (RCCR), het 
Gewestelijk Communicatiecentrum en ook aan en-
kele partners van BPV). 

WERKINGS- EN INVESTERINGSKOSTEN – MISSIE 1

 2020 2019 2018

Personeelskosten 4.490.317,09 (€) 3.800.675,05 (€) 2.916.660,99 (€)

Werkingskosten (diverse goederen en diensten) 3.967.810,04 (€) 3.357.899,60 (€) 2.521.804,77 (€)

Investeringen in gebouwen – meubilair – IT 13.869.051,29 (€) 5.592.096,89 (€) 7.504.776,17 (€)

Huur 2.511.000,00 (€) 2.563.220,14 (€) 2.527.336,78 (€)

 24.838.178,42 (€) 15.313.891,68 (€) 15.470.578,71 (€)

 

In 2020 ging 56% van de werkingskosten naar  
investeringen. Dat geld werd gebruikt voor de in-
richting van de nog niet bezette verdiepingen en 
de informatica-infrastructuur van het Gewestelijk 
Crisiscentrum en het Gewestelijk Communicatie-
centrum. 

18% van het werkingsbudget voor missie 1 gaat naar 
personeelskosten. Dat is meer dan in 2019, de stij-
ging valt te verklaren door de uitvoering van het 
personeelsplan.

De kosten verbonden aan het gebouw blijven stij-
gen omdat de bezettingsgraad en de activiteiten 
zijn toegenomen (operationalisering van het Ge-
westelijk Crisiscentrum en het Gewestelijk Commu-
nicatiecentrum).
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TOEGEKENDE SUBSIDIES – MISSIE 2

 2020 2019 2018

Werkingssubsidies aan gemeenten 27.600.000 (€) 31.873.169 (€) 31.441.849 (€)

Investeringssubsidies aan gemeenten 2.932.000 (€) 1.011.060 (€) 0 (€)

Werkingssubsidies aan politiezones (ESF) 29.000.000 (€) 35.000.000 (€) 35.000.000 (€)

Investeringssubsidies aan politiezones (ESF) 6.000.000 (€) 0 (€) 0 (€)

Werkingssubsidies aan de GIP 9.370.000 (€) 7.218.400 (€) 5.880.400 (€)

Investeringssubsidies aan de GIP 2.640.000 (€) 6.000.000 (€) 5.000.000 (€)

Werkingssubsidies aan geconsolideerde  
gewestinstellingen

4.700.000 (€) 5.376.000 (€) 6.114.512 (€)

Investeringssubsidies aan geconsolideerde  
gewestinstellingen

4.160.000 (€) 2.542.400 (€) 2.402.800 (€) 

Werkingssubsidies aan vzw’s van de overheid 713.000 (€) 442.400 (€) 619.200 (€)

Investeringssubsidies aan vzw’s van de overheid 80.000 (€) 80.000 (€) 862.400 (€)

Werkingssubsidies aan private verenigingen 8.300.000 (€) 6.497.300 (€) 3.609.679 (€)

Investeringssubsidies aan private verenigingen 2.400.000 (€) 1.595.000 (€) 0 (€)

 97.895.000 (€) 97.635.730 (€) 90.930.840 (€)

 

 

Het totaalbedrag van de toegekende subsidies blijft 
hetzelfde als in 2019.
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GEWESTELIJKE VISIE: EEN VIERJARENPLAN

Het tweede 
Globaal 
Veiligheids- en 
Preventieplan, 
2021-2024

Op strategisch vlak was 2020 
een scharnierjaar, het jaar waarin 
een nieuw Globaal Veiligheids- 
en Preventieplan (GVPP) is 
uitgewerkt voor de periode  
2021-2024.  

Die strategische leidraad vervult een 
sleutelrol in de planning van de activiteiten 
van BPV en is opgesteld in samenwerking 
met alle actoren van de preventie- en 
veiligheidsketen. De kernwaarden van 
BPV, voortdurende verbetering en 
solidariteit, hielpen tevens om de lessen, 
getrokken uit het eerste plan, in het 
nieuwe plan te integreren. Zo kon BPV de 
meest geschikte methodologie bepalen.

GEWESTELIJKE VISIE: EEN VIERJARENPLAN
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Veilig leven in Brussel

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 
bundelt de visie en het streefdoel van het vei-
ligheidsbeleid in de hoofdstad: “Veilig leven in 
Brussel”. Het is een ambitieuze, geïntegreerde visie 
die inzet op het waarborgen van het recht op veilig-
heid (en op het veiligheidsgevoel) van de burger. Ze 
zet alle schakels van de keten in om daartoe bij te 
dragen.

Het plan wil tegemoetkomen aan de veiligheidsbe-
hoeften van iedereen die in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest leeft: de Brusselaars, de inwoners van 
de wijken en de gebruikers van het openbaar ver-
voer. Daarnaast tracht het ook het hoofd te bieden 
aan de bezorgdheden van de toeristen en de pen-
delaars die naar Brussel komen voor hun beroep of 
hun vrije tijd. De preventie- en veiligheidsactoren 
spannen zich in om de burgers van dienst te zijn.

Het plan wil een antwoord bieden op de gebruikelijke 
bezorgdheden in verband met veiligheid in de stad 
en houdt daarbij rekening met de specifieke context 
van Brussel. Het gemeenschappelijke einddoel is 
om de veiligheid van de Brusselse burgers en van 
de bezoekers aan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zo goed mogelijk te garanderen. 

 

Het ontwikkelingsproces: 
deelname en verscheiden-
heid van de actoren 

Het ontwikkelingsproces streefde naar een aanpak 
die kritisch en analytisch is, gebaseerd op overleg, 
alsook transversaal en flexibel. BPV heeft gebruik 
gemaakt van de ervaring die ze opdeed bij het uit-
werken van het eerste plan. BPV heeft de feedback 
die ze daarop tijdens de jaarlijkse themagroepen 
van haar partners heeft gekregen, geïntegreerd. 
Door hier lessen uit te trekken, werkten de teams 
de opzet van dit nieuwe strategisch plan voor 2021-
2024 uit. 

Februari 
2020

Voorbereiding

•  Methode uitwerken
•  De documentatie analyseren
•  Organisatie van de werkzaam-

heden  

Door de bestaande documentatie te verzamelen en 
te analyseren, kon een eerste prioriteitenlijst opge-
steld worden die ervoor moest zorgen dat de the-
ma’s en prioriteiten van het GVPP en van de part-
ners op elkaar konden worden afgestemd. Bij elke 
stap in de uitwerking van het GVPP 2021-2024 zijn 
de partners ook uitgebreid geraadpleegd/betrokken 
via focusgroepen. Op die manier werden de klassie-
ke preventie- en veiligheidsactoren van de Gewes-
telijke  Veiligheidsraad (GVR) geraadpleegd, namelijk 
de gewestinstellingen, de federale en gewestelijke 
diensten die betrokken zijn bij een door het GVPP 
geplande actie. Die partners hebben ook deelge-
nomen aan vijf workshops. Daarin werd onderzocht 
welke maatregelen in het nieuwe plan moesten 
worden opgenomen. 

Zo kwam er een globaal beeld van de veiligheid in 
het gewest tot stand en dat is gecommuniceerd 
naar alle partners, om hen te informeren over de 
prioriteiten van het plan en diens contextuele kader. 
Het plan bestaat uit twee luiken. Het eerste bevat 
elementen die eigen zijn aan het gewest en een in-
vloed kunnen hebben op de veiligheid, in de ruime 
betekenis van het woord. Het tweede focust op het 
veiligheidsgevoel en vormen van criminaliteit waar-
mee particulieren of bedrijven geconfronteerd kun-
nen worden.

Mei 
2020
Overleg

•  Focusgroepen oprichten, 
eerst intern later ook extern

•  Verslag uitbrengen
•  Eerste ontwerp

September 
2020

Plan opstellen

•  Teksten uitwerken
•  Teksten herzien
•  Definitieve teksten opstellen

December 
2020

Goedkeuring

•  Voorstellen aan GVR
•  Besluit Regering van 

het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest

•  Online plaatsen en 
afdrukken
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GESPREK
met Ivan Dielens

Een allesomvattend 
plan opstellen  

Ivan Dielens,  
projectverantwoordelijke 
preventie- en veiligheidsbeleid van 
de Directie Toekomstverkenning 
en Ontwikkeling

Hoe verliep het overlegproces over het opstellen van 
het GVPP 2021-2024, het vastleggen van specifieke 
elementen en hoe werd er bepaald welke partners 
erbij betrokken moesten worden?

Een van de kenmerken van dit plan is dat het een 
globaal plan is. Dat betekent dat het een hele reeks 
veiligheidsaspecten omvat en hoe die uitgewerkt moeten 
worden. Dit betekent eveneens dat er een heleboel 
actoren van de keten bij betrokken zijn. Wij hebben in 
het verleden altijd al heel actief samengewerkt met 
onze partners door middel van themagroepen. Hierdoor 
besloten we om voor het uitwerken van het nieuwe GVPP 
opnieuw voor een participatieve aanpak te kiezen. Eerst 

hebben we de documentatie waarover BPV beschikte 
geanalyseerd, daarna hebben we het overleg opgestart 
met onze belangrijkste gesprekspartners, de politiezones, 
de gemeenten en het parket, om ook hun veiligheidsplan 
en hun prioriteiten te kunnen analyseren. Vervolgens 
hebben we alle documenten naast elkaar gelegd om een 
Globaal Plan op te stellen en de gemeenschappelijke 
prioriteiten van de actoren eruit te lichten.

Toen de coronamaatregelen in de zomer versoepelden, 
konden we samenkomen en hebben we vijf halve 
themadagen georganiseerd met alle partijen die bij het 
GVPP betrokken zijn. Zo heeft iedereen zijn prioriteiten 
uitgebreid kunnen toelichten en konden we nagaan in 

welke mate die gelijkliepen met de problematieken die 
wijzelf al hadden geïdentificeerd. 

De betrokken actoren zijn onder meer onze belangrijkste 
gesprekspartners (politiezones, gemeenten, 
parket), alsook de vertegenwoordigers van andere 
gewestinstellingen (Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, 
Equal.brussels, de MIVB...) en van federale instanties 
(de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 
de Federale Overheidsdienst Justitie), de Federatie 
Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap. We 
hebben enorm veel partners. 

We hebben gekozen voor een werkwijze die gebaseerd 
is op vrijwillige medewerking. We hechten veel waarde 
aan actieve betrokkenheid en engagement. Bij elke 
workshop hebben we gemiddeld 20 tot 40 deelnemers 
mogen ontvangen en die vertegenwoordigden 10 tot 20 
instellingen en organisaties.

Welke werkgroepen zijn er opgericht? 

We hebben voorrang gegeven aan transversale 
werkgroepen waarin verschillende actoren actief zijn. 
Het GVPP hanteert verschillende principes over hoe we 
onze acties vorm moeten geven, waaronder het gebruik 
van een geïntegreerde aanpak… We werken vanuit het 
perspectief van de verschillende sectoren en overleggen 
gezamenlijk hoe we een bepaald thema zullen aanpakken. 
Elke veiligheidsproblematiek heeft immers verschillende 
invalshoeken; sociale, economische, juridische enz. 
Je moet alle sectoren en de 
kennis van de verschillende 
actoren samenbrengen om 
dat soort problematieken op 
te lossen. Neem bijvoorbeeld 
een geval van intrafamiliaal 
geweld. Als de politie de enige 
is die zich daarover buigt, 
dan gaan we voorbij aan 
de sociale, psychologische 
en economische aspecten 
van de probleemsituatie. 
Daarom hebben we ervoor 
gekozen de workshops open 
te stellen voor alle betrokken 
instellingen en organisaties, 
om de transversaliteit en de 
geïntegreerde aanpak te garanderen. 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte 
van het vorige plan?

De actualiteit heeft bepaalde problematieken extra onder 
de aandacht gebracht, zoals intrafamiliaal geweld en de 
relatie tussen burgers en politie tijdens de lockdown. 

Dat zijn thema’s waar het voorbije jaar veel meer over 
is gediscussieerd dan bij het vorige plan. Maar we 
mochten ons ook niet te veel door de actualiteit laten 
leiden. We moesten een allesomvattend plan uitwerken 
dat een antwoord biedt op alle COVID-19 gerelateerde 
problemen, maar ook op problemen die daar niets mee te 
maken hebben. 

Naast de meer “klassieke” fenomenen zoals drugsgebruik 
en drugshandel hebben we ons ook kunnen buigen over 
meer actuele fenomenen zoals overstromingen, tornado’s 
en de klimaatproblematiek. In het Brussels gewest zou 
bijvoorbeeld een natuurramp of een hittegolf aanzienlijke 
menselijke en economische schade veroorzaken. Dat is 
een voorbeeld van toekomstverkenning gebaseerd op 
het idee van veerkracht en goed beheer. We moeten 
klaarstaan om dat soort crisis het hoofd te bieden.

Een ander belangrijk aspect dat ik wil vermelden, is 
mobiliteit. Verschillende elementen daarvan kwamen 
al aan bod in het vorige plan, maar ondertussen zijn er 
nieuwe vormen van mobiliteit bijgekomen: elektrische 
steps (die we de voorbije jaren steeds vaker zijn gaan 
zien op de openbare weg), deelfietsen, elektrische 
auto’s en nieuwe voetgangersinfrastructuur. Dat alles 
zorgt ervoor dat we opnieuw moeten nadenken over 
de verkeersveiligheid en ook over de relatie tussen de 
verschillende weggebruikers.

Welke impact heeft COVID-19 op uw werk gehad? 

De onmiddellijke impact, en de meest zichtbare, was 
de solidariteit tussen de 
verschillende actoren van de 
preventie- en veiligheidsketen 
en de gewestelijke 
instellingen (de crowdfunding 
van Leefmilieu Brussel is daar 
een voorbeeld van). Verder 
heeft de crisis ook gevolgen 
gehad voor onze interne 
werking, en natuurlijk heeft ze 
onze collectieve activiteiten 
(werkgroepen, brainstorming 
enz.) bemoeilijkt. We hebben 
ons moeten aanpassen, 
nieuwe technologieën leren 
gebruiken (zoals Zoom 
voor videovergaderingen). 

Daarnaast moest de communicatie bijna 100% online 
gebeuren, wat soms lastig is, vaak tijdrovend en altijd veel 
energie kost. Maar dankzij de hulp van en de fantastische 
samenwerking met onze partners is het ons toch gelukt. 
Daar zijn we hen heel dankbaar voor. 

“We werken vanuit het 
perspectief van de 

verschillende sectoren en 
overleggen gezamenlijk 

hoe we een bepaald thema 
zullen aanpakken. Elke 

veiligheidsproblematiek 
heeft immers 
verschillende 

invalshoeken: sociale, 
economische, juridische…”
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Een transversale en systematische  
analyse om de beeldvorming rond 
veiligheid en de evaluatie van het 
overheidsbeleid te verbeteren

Een globaal beeld op maat 
van het Brussels gewest

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-
2024 is het antwoord op het bestaande veiligheids-
beeld en de uitdagingen die in het Brussels gewest 
zijn vastgesteld. Het samenstellen van dat beeld op 
maat van het gewest werd toevertrouwd aan het 
Brussels Observatorium voor Preventie en Veilig-
heid (BOPV). Die instelling verzamelt, verwerkt en 
analyseert data om daar dan belangrijke tendensen 
uit te distilleren. 

Het beeld schets de specifieke context van het ge-
west, die zowel een impact heeft op het veiligheids-
gevoel van de burger als op de soorten criminaliteit 
die er bestaan. Het gewest moet het hoofd bieden 
aan problemen die typisch zijn voor grote steden 
(zoals vormen van georganiseerde misdaad). Bo-
vendien is het gewest bijzonder kwetsbaar voor de 
gevolgen van de vele evenementen en voor ver-
schillende crisissituaties.

Het Observatorium hanteert een transversale en 
multidisciplinaire aanpak. In zijn analyse van de vei-
ligheid van personen en goederen, in de ruimste zin, 
neemt het de verschillende vormen van criminaliteit 
mee en evalueert het de getroffen maatregelen. Het 
Observatorium heeft dus tal van databronnen no-
dig. Hiervoor heeft het met verschillende actoren 
structurele uitwisselingen opgezet: gemeentelij-
ke, gewestelijke, federale en gemeenschapsover-
heden, de federale en de lokale politie, parketten, 
rechtbanken, verenigingen en de privésector. 

Tot slot heeft het Observatorium het beleid van de 
overheden geëvalueerd en gebruikt het zijn evalua-
tieopdracht om op alle niveaus de kwaliteit van het 
preventie- en veiligheidsbeleid te verbeteren. Op die 
manier helpt BPV een positieve evaluatiecultuur te 
ontwikkelen. Evaluaties worden hier niet gezien als 
een externe, administratieve verplichting, maar als 
een vanzelfsprekend aspect van de werking van alle 
partners in de preventie- en veiligheidsketen. Het 
maakt inherent deel uit van het constante verbete-
ringsproces van de werking.

WELKE INSTRUMENTEN?

Het Observatorium ontwikkelt zijn eigen tools om 
data te verzamelen. Voorbeelden daarvan zijn de 
gewestelijke veiligheidsenquêtes die zich richten 
tot inwoners, toeristen, pendelaars en bedrijven. 
Het spant zich ook in om de gegevensuitwisseling 
met zijn partners uit te breiden. De doelstellingen 
van die missie zijn: 

• het ontwikkelen van een systeem voor de sys-
tematische opvolging van bepaalde fenomenen 
aan de hand van indicatoren 

• het uitvoeren van specifieke analyses, op wijk- 
niveau of op gewestelijk niveau

• het ontwikkelen van een positieve evaluatie- 
cultuur

Die acties ondersteunen de uitwerking van en de 
aanpassingen aan het preventie- en veiligheids- 
beleid op het gewestelijk grondgebied.

DE GEWESTELIJKE VEILIGHEIDSENQUÊTE

Het startpunt voor de analyse van de enquête is 
het onveiligheidsgevoel van de burgers. De analy-
se identificeert de verschillende elementen die dat 
gevoel in de hand werken: overlast die mensen da-
gelijks ervaren, slachtoffers van feiten, van andere 
vormen van georganiseerde criminaliteit of van cri-
sissituaties.

 
 
Met al die data kan een algemeen beeld gevormd 
worden dat aangeeft op welke uitdagingen het Glo-
baal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024 een 
antwoord zal moeten bieden.

Veiligheidsgevoel
Angsten en maatregelen

Overlast
Storende situaties

Slachtofferfeiten
Ervaren feiten >< 
geregistreerde feiten

 Andere fenomenen van
georganiseerde misdaad

https://bps-bpv.brussels/nl/een-transversale-en-systematische-ana-lyse-om-de-beeldvorming-rond-veiligheid-en-de-evaluatie-van
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UITEENLOPENDE UITDAGINGEN

De enquête moet rekening houden met de typische 
kenmerken van het gewest en met de verschillende 
soorten feiten die er plaatsvinden. Ze peilt naar het 
veiligheidsgevoel en naar de vormen van criminali-
teit waaraan burgers, zowel in een privésfeer als in 
professionele context, blootgesteld kunnen wor-
den.

De diversiteit van de bevolking, de bevolkingsdicht-
heid, de bezienswaardigheden en activiteiten, maar 
ook de mobiliteit in het gewest en de mate waar-
in het zich openstelt voor Europa en de wereld, de 
specifieke context van Brussel als kosmopolitische 
en dynamische stad, … Dit zijn allemaal elementen 
die het gewest tot een veelzijdig en complex grond-
gebied maken. In die context speelt veiligheid een 
essentiële rol en de veiligheidsverwachtingen zijn 
heel uiteenlopend. Die zijn geen rechtvaardiging en 
ook geen excuus voor het opkomen of de aanwezig-
heid van bepaalde fenomenen, maar de input vanuit 
de samenleving helpt om te analyseren en inzicht 
te krijgen.

››
››

›› ››

Rekening houden met contextuele kenmerken

Werken aan overlast en de leefomgeving

Omgeving Netheid
Mobiliteit & 
delen van 

de OR

Security  
by design

Zichtbare 
aanwezig- 

heid

DICHT BEVOLKT

ACTIVITEITEN

DUALITEIT
JEUGD

EENPERSOONSHUISHOUDENS

AANTREKKINGSKRACHT

KOSMOPOLITISME

VERPLAATSINGEN
ZACHTE MOBILITEIT

››

Belang hechten aan feiten die niet of weinig  
geregistreerd worden

Storend  
gedrag Discriminatie

Lastigvallen  
(op straat,  
seksueel,  
moreel)

Agressiviteit / 
verbaal geweld

Inzicht krijgen in alle fenomenen die een impact hebben  
op de veiligheid van personen en goederen

Een aanpak ontwikkelen die zowel gebaseerd is op kennis; regionaal & inclusief;  
maar ook geïntegreerd is

Een totaalvisie ontwikkelen en een waaier van op maat uitgewerkte antwoorden bieden 

De structuur van het plan

Het plan formuleert strategische doelstellingen 
om de actoren te begeleiden in hun antwoorden op 
verschillende problematieken. Zo dragen ook zij bij 
aan het einddoel, namelijk “Veilig leven in Brussel”. 
Vervolgens worden de strategische doelstellingen 
uitgesplitst in operationele doelstellingen waar-
aan telkens een reeks maatregelen is gekoppeld 
en waarvoor de actoren van de keten zich hebben 
geëngageerd om die uit te voeren. Die acties zijn 
het antwoord dat het GVPP formuleert in het kader 
van thema’s en problematieken die op het volledige 
Brusselse grondgebied zijn vastgesteld.

VISIE: VEILIG LEVEN IN BRUSSEL

 

GLOBAAL BEELD

Eigenheden BHG

Veiligheidsgevoel  
en criminele  
fenomenen

DÉFIS

 

STRATEGIE

• Strategische doelstellingen

• Werkingsprincipes 

• Transversale missies

 

DETAILBEELD
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THEMA’S

• Maatregelen

• Maatregelen

Maatregelen

EEN NIEUW GLOBAAL VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN, 
VOOR DE PERIODE 2021-2024  
door de Brusselse regering goedgekeurd op 14 januari 2021.

• 4 strategische doelstellingen
• 5 werkingsprincipes
• 7 transversale missies
• 9 thema’s
• 77 maatregelen

Het GVPP kan gratis geraadpleegd worden op 
de website van BPV. Er is ook een papieren 
versie verkrijgbaar. 
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Het Gewestelijk 
Crisiscentrum, een 
essentiële schakel 
voor de veiligheid 
in het gewest 

Met het oog op de digitale transitie 
heeft het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ervoor gekozen de 
technologieën voor een slimme 
stad te gebruiken om de veiligheid 
van de Brusselaars te verbeteren. 
Het Gewestelijk Crisiscentrum 
(GCC) is een van de prioriteiten 
van het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan (GVPP). 

Het centrum werd in september 2020 
ingehuldigd, is operationeel en 24/24 u 
geopend. Het RCCR is het zenuwcentrum 
voor de veiligheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en beschikt over 
een waaier van innovatieve projecten voor 
de beveiliging van de openbare ruimte zoals 
“Security by Design”, een cameranetwerk 
voor videobewaking en het beheer van 
het wegverkeer. Het bezit software die 
de beelden automatisch verwerkt en de 
cyberveiligheid vergroot om die systemen 
te beschermen en eventuele aanvallen 
tegen te gaan. 

INTELLIGENTE EN INNOVATIEVE VEILIGHEID 
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Het Gewestelijk Crisiscentrum is de centrale scha-
kel in de nieuwe veiligheidsarchitectuur die voor het 
volledige Brusselse grondgebied is uitgewerkt. Het 
analyseert de verzamelde informatie en coördineert 
de verschillende diensten die dagelijks of bij noodsi-
tuaties belast worden met veiligheidstaken of inter-
ventie-opdrachten. 

Het Gewestelijk Crisiscentrum is zodanig ontwor-
pen dat de verschillende veiligheidsoperatoren van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er tegelijkertijd 
en geïntegreerd gebruik kunnen van maken voor de 
opvolging en het multidisciplinaire beheer van 
grote evenementen of voor de opvolging en het 
beheer van crisissen.

De infrastructuur ondersteunt alle partners die 
op het terrein actief zijn en biedt de mogelijkheid, 
wanneer dat nodig is, om zonder onderbreking over 
te gaan van een monodisciplinair beheer (waarbij 
slechts één dienst betrokken is) naar een multidis-
ciplinaire aanpak (wanneer verschillende diensten 
betrokken zijn). Door alle veiligheidsactoren in één 
gebouw samen te brengen maakt het centrum het 
ook mogelijk dat alle partners in real time ervarin-
gen, informatie en middelen uitwisselen.

Om al die functies te vervullen maakt het centrum 
gebruik van de nieuwste communicatietechnolo-
gieën zodat een versterkte samenwerking tussen 
de verschillende diensten mogelijk is. Zo’n samen-
werking is essentieel tussen de federale en de lokale 
politie, de DBDMH, het parket, de Staatsveiligheid, 
het Coördinatiecentrum voor de dreigingsanalyse 
(OCAD) en de veiligheidsdiensten van de MIVB. Het 
centrum biedt plaats aan 100 personen. Het telt 12 
vergaderruimtes en een crisiscontrolekamer (“crisis 
control room”) met diverse beeldschermwanden.

In 2020 is het centrum ingeschakeld om 4 grote 
evenementen te beheren, waaronder de Europese 
top op 9 & 10 oktober en oudejaarsavond. 

Telkens wanneer het centrum in actie treedt, zijn de 
hoge ambtenaar en de vertegenwoordigers van de 
verschillende diensten ter plaatse aanwezig en wa-
ken zij over de te volgen strategie. BPV staat in voor 

de logistieke en de IT-ondersteuning. Ze informeert 
tevens in real time de minister-president, aangezien 
die voor de openbare orde verantwoordelijk is.

Het Gewestelijk Crisiscentrum illustreert heel con-
creet welke taak Brussel Preventie & Veiligheid ver-
vult bij de coördinatie van het veiligheidsbeleid in 
het gewest.

Op weg naar een 
“veiligheidshuis”,  
voor meer nabijheid  
en synergieën

HET GEWESTELIJK CRISISCENTRUM:  
SNELLER EN EFFICIËNTER OPTREDEN

De voorzieningen van het Gewestelijk Crisiscen-
trum zijn aangevuld met het Gewestelijk Commu-
nicatiecentrum, dat alle veiligheidsactoren van het 
arrondissement verenigt. Het Gewestelijk Com-
municatiecentrum neemt de gewestelijke dis-
patching op zich om de dagelijkse oproepen naar 
de noodnummers in goede banen te leiden. Het is 
de bedoeling dat dat centrum alle veiligheidsacto-
ren van de politie samenbrengt, aangevuld met het 
nummer 101 en het nummer 112 van de brandweer, 
om branden te bestrijden en medische interventies 
te organiseren.

Op 26 november 2020 heeft een deel van de fede-
rale politie van Brussel zijn intrek genomen in het 
gebouw van Brussel Preventie en Veiligheid, met 
name de Informatie- en Communicatiedienst van 
het arrondissement (SICAD) van de Directie Co-
ordinatie en Ondersteuning van Brussel verhuisde 
naar het nieuwe gebouw.

Het is al gebleken dat de nabijheid ervan erg inte-
ressant is en de samenwerking bevordert: alle vei-
ligheidsactoren worden samengebracht en gaan 
samen aan de slag wanneer een normale beheer-
situatie ontspoort en in een crisissituatie veran-
dert. Dankzij deze constellatie zitten de betrokken 

partijen samen en kan men sneller en efficiënter 
optreden. Ook strategisch en operationeel is ze be-
langrijk: alle diensten hebben lokalen in dezelfde in-
stitutionele en administratieve omgeving, midden in 
de stad en dicht bij het openbaar vervoer.

Tot slot, naast de fusie van het Arrondissementeel 
Informatiekruispunt (AIK) en het federale Commu-
nicatie- en Informatiecentrum (CIC) zorgt die na-
bijheid van de externe partners ervoor dat er sy-
nergieën gecreëerd kunnen worden met de andere 
politiezones, de brandweer en het Gewestelijk Cri-
siscentrum.

HET GEWESTELIJK VERWERKINGSCENTRUM: 
GEAUTOMATISEERD BEHEER DANKZIJ  
DIGITALISERING

Sinds 1 april 2019 is het GVC, een dienst van de fe-
derale politie, operationeel. Het is verantwoordelijk 
voor het beheer van snelheidsovertredingen die in 
het Brussels gewest zijn begaan, en ook voor inbreu-
ken op het vlak van schouwingen en verzekeringen. 
Het GVC is gehuisvest in de gebouwen van BPV. Het 
centrum kwam tot stand, net als het netwerk van 
ANPR-camera’s, dankzij overleg met de lokale en de 
federale politie over mobiliteit en verkeersveiligheid. 
Het doel? Het aantal ongevallen doen dalen en een 
einde maken aan het gevoel van straffeloosheid. 
Het GVC zal blijvend moeten evolueren en zich aan-
passen om zo goed mogelijk gevolg te geven aan 
de hoogstaande eisen van de ambitieuze projecten 
waarmee het gewest de verkeersveiligheid wil ver-
beteren. Het gaat hier om de algemene invoering 
van zone 30 in Brussel, investeringen in de verschil-
lende controlesystemen enz. 

BPV is bijzonder attent voor het personeel van de 
partnerdiensten die in het gebouw zijn gehuisvest. 
Van bij het begin van de COVID-19-crisis zijn zij even 
intens betrokken geweest als het personeel van 
BPV: de nota’s en dienstmededelingen over het be-
heer van de crisis (veiligheidsmaatregelen, informa-
tie over verdachte gevallen, beschikbaarheid van de 
COVID-19-hotline, aanbevelingen door de Externe 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
enz.) zijn met hen gedeeld. Die diensten hebben ook 

informatiesessies gekregen om hen te sensibilise-
ren over de maatregelen die in het gebouw werden 
ingevoerd.

 
In de toekomst alle 
beelden centraliseren die 
op het grondgebied zijn 
gemaakt 

De nieuwe gewestelijke projecten en de versterk-
te synergieën tussen de teams van de verschil-
lende preventie- en veiligheidsberoepen creëren 
een werkkader dat de verbondenheid bevordert. 
Bovendien beantwoorden ze aan de nieuwste ont-
wikkelingen op het vlak van informatiebeheer. Om 
het Gewestelijk Crisiscentrum en het Gewestelijk 
Communicatiecentrum te kunnen inschakelen, zijn 
verschillende systemen, onder andere het camera-
toezicht, versterkt.

Tal van actoren in het Brussels gewest beschikken 
over camerabeelden, onder andere de MIVB, Brussel 
Mobiliteit, de haven van Brussel en de zes politiezo-
nes. BPV heeft de organisatie op zich genomen om 
de beelden die de verschillende cameranetwerken 
verzamelen onder alle actoren te verdelen en zo te-
gemoet te komen aan de algemene doelstellingen 
zoals het verbeteren van verkeersveiligheid, mo-
biliteit, transportstromen, het verbeteren van het 
beheer van de publieke ruimte, het voorkomen van 
inbreuken op de veiligheid van personen/goederen, 
de bescherming van openbare gebouwen en hun 
omgeving, hulpverlening, brandbestrijding, civiele 
bescherming, het verijdelen van terreurdaden en 
het handhaven van de openbare orde.

Het delen van die beelden past in de definitie en im-
plementatie van een globale strategie (politie, ge-
meenten, gewestelijke overheden en privéactoren), 
die er ook over waakt dat de geldende wetgeving 
wordt nageleefd (naleving van de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming). Dit project leert elk 
orgaan dat over beelden beschikt hoe het die moet 
verwerken. 
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Het GCC  
in enkele 
cijvers

INTELLIGENTE EN INNOVATIEVE VEILIGHEID 

37

2018
start van de werken

1000 m2
de oppervlakte van het   
Gewestelijk Crisiscentrum

100
het aantal personen dat 
het Gewestelijk Crisis-
centrum kan ontvangen

55
racks met elk 72 units 
in het datacenter

12
vergaderruimtes

2
beelschemwanden 
n de “crisis control room”: 
de ene met 16 schermen, 
de andere met 10,  
samen goed voor  
32 miljoen pixels

4
grote evenementen 
in 2020

1
centrale zaal:  
“crisis control room”
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GESPREK
met Michel Goovaerts

Dankzij het Gewestelijk 
Crisiscentrum kunnen  
we efficiënter optreden

Michel Goovaerts,  
Korpschef van de politiezone 
Brussel Hoofdstad/Elsene

Welke rol vervult het Gewestelijk Crisiscentrum? 

In 2001 heeft Guy Verhofstadt ervoor gezorgd dat 
de Europese topbijeenkomsten van Nice naar België 
verhuisden. Sindsdien verwelkomen we hier in Brussel 
met plezier alle vergaderingen van de Raad van Europa 
en de bijeenkomsten van de staatsleiders. Daaruit is ook 
de idee van een crisiscentrum ontstaan. Intussen is het 
aantal topbijeenkomsten heel sterk toegenomen. 

Het eerste crisiscentrum was te klein geworden doordat 
het takenpakket almaar toenam en doordat het aantal 
evenementen sterk gestegen was. Dan zwijg ik nog over 
de aanslagen die we meegemaakt hebben en waarbij 

het crisiscentrum absoluut onmisbaar is geweest. Er 
moest een echt gewestelijk crisiscentrum komen. We 
zijn met BPV gaan samenzitten om dat te bespreken en 
te kijken wat er mogelijk was indien we onze krachten 
en onze bestaande structuren bundelden. En we zijn 
tot de conclusie gekomen dat er een multidisciplinair 
crisiscentrum moest komen. 

Wanneer je een crisis moet beheren, of een betoging of 
een top, dan maakt het multidisciplinaire crisiscentrum 
het mogelijk dat alle diensten op één plek samenzitten 
– politie, brandweer, dringende medische hulp enz. – 
en dat we die allemaal kunnen inschakelen. Dankzij 
het nieuwe crisiscentrum kunnen we in uitstekende 

omstandigheden werken en nog efficiënter handelen. Er 
is nog veel marge om het centrum in de toekomst verder 
te laten evolueren.

Kunt u ons vertellen bij welk soort acties het 
Gewestelijk Crisiscentrum gebruikt wordt? Bij welk 
soort interventies is het al ingezet?

Bij elk groot evenement, zeker als dat het Brusselse 
niveau overstijgt. In het begin waren dat de Europese 
topbijeenkomsten van de NAVO. 
Intussen zitten we aan een tiental 
evenementen per jaar. Daarnaast 
ook bij het beheer van aanslagen of 
eventuele grote rampen. Een derde 
element, en vooral daar is onze zone 
erg bij betrokken, is het beheer 
van alle massabijeenkomsten 
(ongeveer duizend per jaar), zowel 
protestbetogingen als sportieve 
of culturele evenementen. En tot slot zijn er ook nog 
bepaalde religieuze feesten en oudejaarsavond (…) 

Vroeger zaten we een tiental dagen per maand in ons 
crisiscentrum. Tegenwoordig zijn dat er al meer en het 
blijft maar stijgen. De gezondheidscrisis die COVID-19 
heeft uitgelokt, en de gevolgen van die crisis, hebben 
er ook voor gezorgd dat we vaker in het nieuwe centrum 
aanwezig zijn. 

In welke zin is het Gewestelijk Crisiscentrum een 
extra troef? Hoe heeft het uw dagelijkse leven  
veranderd?

Op technologisch vlak hebben we geïnvesteerd 
in spitstechnologie, zowel voor cartografie, 
telecommunicatie als voor de camera’s in onze 
straten en de monitoring daarvan. De ventilatie is ook 
aangepast om optimale gezondheidsomstandigheden te 
garanderen. Alles is nu geïnformatiseerd, de operatoren 

hebben zich moeten aanpassen 
en hebben opleidingen gekregen… 
Op die manier zijn we nog een pak 
efficiënter geworden.
De dingen moeten nog in hun plooi 
vallen. Door alles wat we het voorbije 
jaar hebben meegemaakt, hebben 
we wat vertraging opgelopen, maar 
langzaam maar zeker nemen de 
laatste huurders nu de overblijvende 

verdiepingen in (MIVB, DBDMH, lokale politie). We zijn flink 
vooruitgegaan op het vlak van arbeidsomstandigheden 
en werkruimte, en dat merk je in de dagelijkse werking. 
De dispatchingdienst bijvoorbeeld zal er eind dit jaar ook 
zijn intrek nemen. Vanaf dan zal die het dagelijkse beheer 
op zich kunnen nemen van de zowat 500 oproepen per 
dag naar het nummer 101, die nu dag en nacht in onze 
kantoren binnenkomen. Ook dat is een mooie stap 
vooruit… 

“De gezondheidscrisis 
en de gevolgen 

ervan hebben ervoor 
gezorgd dat er vaker 

een beroep wordt 
gedaan op het nieuwe 

centrum.” 
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GESPREK
met Wim Gansemans

Een 
totaalbeeld, 
tijdwinst 
en meer 
efficiëntie

Wim Gansemans  
Commissaris bij de Coördinatie- en steundirectie (CSD) 
POLFED en directeur van het CIC (Communicatie- en  
Informatiecentrum) Brussel

Waarom is dit Communicatie- en Informatiecentrum 
(CIC) er gekomen? 

Het CIC is een onderdeel van de federale politie. Wij vallen 
onder de directie van de directeur en directeur-coördinator 
(DIRCO) Brussel. Wij zijn de dispatching van de federale 
politie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zijn 
een bijzonder geval, in de andere provincies verzorgt het 
CIC de dispatching van alle oproepen. Brussel telt zes 
grote politiezones met elk hun eigen dispatching, maar 
de lokale teams kunnen geen federale politie uitsturen, 
daarom hebben wij ons CIC. 

Wij dispatchen de spoorwegpolitie en de verkeerspolitie 
in Brussel, in Waals-Brabant en in 
Vlaams-Brabant (snelwegen en 
de ring). Dat doen we ook voor de 
centrale diensten zoals de Directie 
Bescherming (DAP), die instaat voor 
de bescherming van het Koninklijk 
Paleis, voor de federale reserve, 
de cavalerie, het Interventiekorps 
(CIK) enz. En dan is er natuurlijk nog 
het noodnummer 101, waarvan het 
CIC ook alle oproepen behandelt. 
Deze dienst wordt bemand door 
personeel van de FOD Binnenlandse Zaken, die ons 
logistieke ondersteuning bieden bij de oproepen en die 

mijn politiepersoneel helpen. 

Welke voordelen biedt het samenbrengen van die 
diensten in het CIC Brussel? 

Door de politiehervorming is de situatie veranderd. Er 
bleek echt nood te zijn aan een federale dispatching die 
de federale politie kon ondersteunen, maar die moest 
nog vorm krijgen. Zo ontstond in 2001 het CIC, dat de 
oproepen van het hele arrondissement moest verwerken 
(...) Alles is nu uitgewerkt, alle informatie loopt via ons. Op 
die manier krijg je een totaalbeeld van het gewest, en dat 
is iets wat een lokale politiedienst nooit heeft. Elke zone 
beheert haar eigen deel van het grondgebied, wij zijn 

de overkoepelende dienst en wij 
coördineren.

Een voorbeeld: een achtervolging 
begint in de ene gemeente 
en verplaatst zich dan naar 
een andere zone. Op dat 
moment wordt het een zone-
overschrijdende interventie en 
wordt ze onze bevoegdheid. Wij 
fungeren ook als contactpersoon 
met de hulpdiensten, we sturen 

versterkingen als dat nodig is (…) Je hebt een totaalbeeld, 
meer inzicht en zo win je tijd en werk je efficiënter.

“Alles is gecentraliseerd, 
alle informatie loopt via 
ons. Op die manier krijg 
je een totaalbeeld van 

het hele gewest,  
en dat is iets wat een 

lokale politiedienst  
nooit heeft.”

Cyberveiligheid versterken en de expertise in 
informatie- en communicatietechnologieën 
verankeren

Het stijgende aantal 
gevallen van cybergeweld 
en cybercriminaliteit 
bestrijden 

De aanpak van cybergeweld en cybercriminaliteit 
vertrekt uit de transversale werkwijze die in het 
Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en in 
de gewestelijke beleidsverklaring van de Brusselse 
regering voor de periode 2019-2024 staat beschre-
ven. BPV zet zich in voor die transversale missie, in 
partnerschap met Equal.brussels, de federale ge-
rechtelijke politie, de politiezones en de gemeenten.

Het aantal gevallen van cybergeweld en cybercri-
minaliteit stijgt en volgt de ontwikkeling van nieu-
we technologieën en communicatieplatforms. 
Pestgedrag en ongewenste intimiteiten volgen de 
technologische evolutie. Dat blijkt uit de cijfers over 
cyberpesten: 1079 meldingen in 2019, +104 % in ver-
gelijking met 2010.

Bij cybercriminaliteit stellen we een toename vast 
van het fenomeen shoulder surfing (448 meldingen 
in 2019, +87 % in vergelijking met 2010), maar ook 
het aantal gevallen van phishing is gestegen (ook 
al worden die weinig gemeld: 59 gevallen in 2019, 3 
keer meer dan in 2010), net zoals het aantal gevallen 
van kredietkaartfraude en informatiefraude (res-
pectievelijk 2441 en 4367 meldingen in 2019, +2% 
en +26% in vergelijking met 2010).

Om die nieuwe vormen van criminaliteit te bestrij-
den heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
2018 via BPV een Gewestelijk Centrum voor Cyber-
criminaliteit opgericht, in partnerschap met de zes 
politiezones en de federale gerechtelijke politie. Het 

heeft voor zijn werking een jaarlijks budget van 2 
miljoen euro vrijgemaakt. Het biedt een antwoord 
op het steeds toenemende aantal vragen van po-
litiediensten en lokale en gewestelijke overheden. 
Het centrum voor cybercriminaliteit hanteert de-
zelfde partnerschapslogica als de andere activitei-
ten van BPV en brengt de verschillende actoren op 
het vlak van veiligheid, preventie en hulpverlening 
samen, ongeacht of die op gemeentelijk, geweste-
lijk, federaal of internationaal vlak opereren.

Het monitoren van netwerken en het opsporen van 
fenomenen zoals oproepen tot haat of aanzetten 
tot rellen zijn heel belangrijke activiteiten die het 
centrum voor cybercriminaliteit voor zijn rekening 
neemt. BPV heeft de licenties van de OSINT-soft-
ware (open source intelligence) die het in 2018 heeft 
aangekocht vernieuwd en gekozen voor performan-
ter materiaal om de teams bij de uitvoering van die 
taken te helpen. 

BPV heeft het onder andere mogelijk gemaakt om 
verschillende softwareproducten aan te schaffen 
voor het analyseren van materiaal (GSM, PC). Die 
stellen de politiediensten in staat gegevens te ana-
lyseren en bronnen op te sporen om die met elkaar 
te vergelijken en daders van cybercriminaliteit op te 
sporen. BPV wil in 2021 het partnerschap met het 
Centrum voor Cybersecurity België (CCB) consoli-
deren, net zoals zijn deelname aan de Cyber Coa-
lition (EU).

https://bps-bpv.brussels/nl/cyberveiligheid-versterken-en-de-expertise-informatie-en-communicatietechnologieen-verankeren
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OSINT TEGEN BIG DATA

De OSINT-structuur (OpenSource INTelligence) wordt gebruikt door rechercheurs, experten 
in de IT-sector, de wereldwijde veiligheidsbranche en de banksector om fraudegevallen zoals 
oplichting, phishing en witwasoperaties op te sporen.

OSINT maakt het mogelijk om de zoektocht in geclassificeerde informatie te verfijnen door die 
aan te vullen met open-source informatie. In het geval van bijvoorbeeld terrorismebestrijding 
kan informatie die met OSINT-technologie is verzameld lacunes opvullen en de analisten 
helpen om de doelstellingen van terroristische groeperingen te identificeren en te achterhalen 
over welke wapens ze beschikken en wat hun potentiële doelwitten zijn.

L’OSINT maakt het ook mogelijk om naar informatie te zoeken op het Dark Net, waar een BIG 
DATA–aanpak (grote gegevensstromen) geen goede resultaten oplevert. Gevoelige gegevens, 
met name geclassificeerde gegevens, kunnen niet via de klassieke kanalen geraadpleegd 
worden.

Om met Open Source Intelligence te kunnen werken moet men vertrouwd zijn met bepaalde 
technieken en onderzoeksmethoden die specifiek voor het internet gelden. De gebruiker moet 
een basiskennis hebben over cyberbedreigingen en veilig internetgebruik.

HET PROJECT “CYBERHELP”: VAN BERGEN NAAR BRUSSEL
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BPV steunt de ontwikkeling van het project “CyberHelp”. Dat helpt politiediensten om de 
klachten van slachtoffers van cybergeweld beter te registreren en moet verhinderen dat 
gegevens op smartphones of pc’s verloren gaan. Het project is in 2018-2019 opgestart in 
Bergen en is aangepast aan de specifieke context van Brussel. Het wordt nu verder ontwikkeld 
in partnerschap met de politiezone Marlow (Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem) en de 
federale gerechtelijke politie.

EEN UNIEK SAMENWERKINGSMODEL IN BELGIË

DE CYCLUS VAN HET JOINT CYBER CENTER
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Veiligheidaspecten in de territoriale 
ontwikkeling door inrichting van de 
openbare ruimte

Security by Design:  
een innovatieve aanpak 
voor de inrichting van de 
openbare ruimte 

Het doel van het transversale project “Security by 
Design” is preventie- en veiligheidsmaatregelen 
integreren in de plannen voor de inrichting van de 
openbare ruimte. Het project is in 2020 verdergezet 
en heeft veel vooruitgang geboekt. “Security by De-
sign” is een van de missies van BPV en daarvoor gaat 
het samen met zijn geprivilegieerde partners het 
terrein op. In 2020 bood de coronacrisis een kans 
om de openbare ruimte opnieuw centraal te plaat-
sen, niet alleen voor de actoren op het terrein maar 
ook voor de burgers. De crisis heeft aangetoond hoe 
belangrijk het is om van bij de ontwerpfase van een 
openbare ruimte rekening te houden met tal van 
factoren, en hoe noodzakelijk een gecoördineerde 
aanpak is waarbij de veiligheidsdimensie en veer-
kracht al in de ontwerp- en de ontwikkelingsfase 
geïntegreerd worden.

Dit concept staat voor een multidisciplinaire aan-
pak bij de inrichting van de ruimte om zo de veilig-
heidsdoelstellingen te realiseren en tegelijkertijd 
parameters zoals toegankelijkheid en gebruiks-
vriendelijkheid te integreren. Brussel Preventie 
en Veiligheid heeft het nodige gedaan om dit inno-
vatieve concept toe te passen en zo de openbare 
ruimtes op het grondgebied op te waarderen en ze 
vanaf ontwerp veiliger, veerkrachtiger, inclusiever 
en aangenamer te maken. Het is de bedoeling op die 
manier ook de sociale cohesie, het veiligheidsgevoel 
en de veerkracht van inwoners, pendelaars en toe-
risten te verbeteren. 

De toepassing ervan in het Brussels gewest bood 
BPV de kans zijn transversale allianties op Euro-
pees, nationaal, gewestelijk en lokaal niveau te 
versterken, strategische partnerschappen af te 
sluiten (onder andere met perspective.brussels, 
Brussel Mobiliteit en Urban.brussels) en samen te 
werken met traditionele en niet-traditionele veilig-
heidsactoren zoals stedenbouwkundigen, architec-
ten en mensen uit de academische wereld. 

Er is een operationele en strategische werkgroep 
“Security by Design” opgericht om de verschillende 
projecten, die betrekking hebben op de openbare 
ruimte, te coördineren. Die samenwerking is in 2020 
verdergezet en is in lijn met de richtlijnen van het 
nieuwe Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-
2024.

BPV is ook internationaal actief gebleven om zijn 
expertise op dat gebied aan te scherpen. In het ka-
der van het Europese partnerschap “Veiligheid in de 
openbare ruimte”, een onderdeel van de stedelijke 
agenda van de Europese Unie, werkt BPV samen 
met zijn Europese partners aan een gemeenschap-
pelijk kader om het concept “Security by Design” toe 
te passen. Die actie is opgenomen in het definitieve 
actieplan van het partnerschap.

Samen met Brusafe, de gewestelijke school voor vei-
ligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen, heeft 
BPV ingetekend op het Europese project Secu4All. 
Dat wil werkinstrumenten ontwikkelen die lokale en 
gewestelijke overheden op een innovatieve manier 
kunnen helpen om de veiligheid in openbare ruim-
tes te verbeteren. BPV heeft op 26 januari 2020 ook 
deelgenomen aan de kick-off van het project Secu-
4All. Het project wordt twee jaar lang gesubsidieerd 
door het Fonds voor Interne Veiligheid (FIS) van de 
Europese Commissie. 

In het kader van het project Secu4All zullen ver-
schillende opleidingen uitgewerkt worden. De oplei-
dingsmodules zullen zich onder andere toespitsen 
op technologische innovaties voor het beschermen 
van openbare ruimtes en op het verhogen van het 
veiligheidsgevoel door gebruik te maken van de 
principes van het concept Preventie van Criminali-
teit door de Inrichting van de Omgeving (Crime Pre-
vention Through Environmental Design - CPTED). 
De deelnemende steden zullen onder meer de kans 
krijgen hun ervaringen en best practices in verband 
met “Security by Design” uit te wisselen.

https://bps-bpv.brussels/nl/veiligheidaspecten-de-territoriale-ontwikkeling-door-inrichting-van-de-openbare-ruimte
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Samenwerken met 
de preventie- en 
veiligheidsketen

BPV zou zijn missies niet kunnen 
realiseren zonder de hulp van de 
vele partners die bijdragen aan 
de gezonde dynamiek van de 
preventie- en veiligheidsketen. 

En dat niet alleen bij het beheer van lopende 
zaken, maar ook als er zich ongeziene 
omstandigheden voordoen, zoals de 
gezondheidscrisis die door COVID-19 is 
veroorzaakt. In beide gevallen zijn een 
goede samenwerking met onze partners 
en een op overleg gebaseerde organisatie 
belangrijk en zelfs onontbeerlijk. In 2020 
hebben we meer dan ooit concrete 
oplossingen en antwoorden uitgewerkt, 
en dat was te danken aan het uitgebreide 
partnernetwerk dat BPV heeft opgebouwd 
en blijft onderhouden. 

DYNAMIQUE PARTENARIALE
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Gemeenten, politie en 
parket, samen voor 
veiligheid  

De Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR) is de instantie 
die gecentraliseerde communicatie mogelijk maakt 
en is ook een punt voor informatie-uitwisseling tus-
sen de minister-president van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, de hoge ambtenaar, de procureur 
des Konings van Brussel, de negentien gemeenten 
en de zes Brusselse politiezones.

Samenwerken met de GVR, hoe gaat dat in zijn werk? 

Waaruit bestaat de GVR? 

Tijdens de zesde staatshervorming zijn de krijtlijnen uitgezet voor de oprichting en de 
samenstelling van de Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR). De raad wordt voorgezeten door de 
minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bestaat uit de procureur des 
Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de administratief directeur-coördinator, 
de gerechtelijke directeur, de korpschefs van de zes lokale politiezones in het gewest. Om het 
overleg te optimaliseren worden die leden aangevuld met de burgemeesters van de negentien 
Brusselse gemeenten en de hoge ambtenaar.

Welke bevoegdheden heeft de GVR?

• Meewerken aan het opstellen van het gewestelijk veiligheidsplan – het zogeheten “Globaal 
Veiligheids- en Preventieplan” (GVPP) – dat ernaar streeft een geïntegreerd stedelijk 
veiligheidsbeleid te verzekeren (zoals voorzien in artikel 37bis van de wet op de geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus); 

• Het GVPP opvolgen en evalueren;
• Adviezen en aanbevelingen formuleren, op eigen initiatief of op aanvraag, voor de autoriteiten 

die voor veiligheid en preventie bevoegd zijn.

In 2020 heeft de minister-president de GVR bij-
eengeroepen als gewestelijk ondersteuningsor-
gaan om samen met de provinciale crisiscel van de 
hoge ambtenaar de crisis aan te pakken. De GVR/
provinciale crisiscel hebben 11 uitzonderlijke bij-
eenkomsten belegd en de raad werd voor deze ge-
legenheden uitgebreid met de burgemeesters. De 
belangrijkste doelstellingen van de bijeenkomsten 
waren:

• een stand van zaken opmaken van de epidemio-
logische situatie op het grondgebied van het ar-
rondissement Brussel Hoofdstad

• de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad 
doorgeven

• overleggen hoe die in het gewest toegepast 
moesten worden. 

 
ONDERSTEUNING BIEDEN BIJ HET BEHEREN VAN 
DE CRISIS

Voor de voorbereiding en opvolging van die bijeen-
komsten heeft BPV een reeks concrete taken uitge-
voerd ter ondersteuning van de minister-president 
en de hoge ambtenaar, in hun respectieve rollen in 
verband met de bescherming van de openbare orde 
en burgerbescherming:

• Het opstellen van ministeriële besluiten (over de 
bezoeken in rust- en verzorgingstehuizen, over 
de algemene mondmaskerplicht in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en over het sluiten van de 
cafés).

• Het opstellen van een model van het politie-
reglement voor gemeentelijke administratieve 
sancties.

• Het opstellen van 22 mededelingen, tussen 4 
maart 2020 en 7 oktober 2020. 

• De notulen uitschrijven van al die bijeenkomsten.
• Een mailadres creëren, info-corona@bps. 

brussels. Tegen 2 juni 2020 waren er via dat  
kanaal al 96 vragen binnengekomen. 

DOORGEEFLUIK TUSSEN HET GEWEST EN HET 
FEDERALE NIVEAU

De informatie (federale ministeriële besluiten, FAQ 
van het Nationaal Crisiscentrum enz.) en vragen van 
– of gericht aan – de gewestelijke partners werden 
door BPV aan het federale niveau doorgegeven tij-
dens de bijeenkomsten van het het Nationaal Crisis-
centrum (NCCN) en COFECO, waaraan BPV deelnam. 
BPV vervulde ook de rol van informatieverstrekker 
door systematisch te communiceren met de burge-
meesters. Ook naar de leden van de GVR (en naar 
alle in de GVR vertegenwoordigde instanties) toe 
heeft BPV consequent de communicatie verzorgd 
in verband met federale en gewestelijke ministeriële 
besluiten en de FAQ van het NCNN.

Daarnaast heeft BPV de voorstellen tot besluit ge-
centraliseerd die de gemeenten formuleerden om-
dat ze maatregelen wilden nemen aanvullend op de 
maatregelen die in het federale ministerieel besluit 
waren voorzien. Die voorstellen werden doorgege-
ven aan de minister-president en werden met de 
hoge ambtenaar besproken.

Ook de besluiten, die de burgemeesters uitvaardig-
den omtrent de mondmaskerplicht op bepaalde de-
len van het grondgebied, heeft BPV gecentraliseerd 
en voor het gewest in kaart gebracht. Een geconso-
lideerde kaart met daarop alle betrokken verkeersa-
ders kan op de site van BPV geraadpleegd worden.

JURIDISCH KADER  

Die bevoegdheid is vastgelegd in het 
ministerieel besluit van 24 juli 2020 dat 
het ministerieel besluit van 30 juni 2020 
heeft aangepast, door onderstaande 
artikel 23 toe te voegen:  

“De burgemeesters kunnen in overleg 
met de gouverneur en de bevoegde 
overheden van de gefedereerde entiteiten 
aanvullende preventieve maatregelen 
nemen ten opzichte van deze voorzien in 
het besluit.”
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LUISTEREN NAAR DE NODEN OP HET TERREIN 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt 
interventies van verschillende politiediensten van 
de hoofdstad door drones ter beschikking te stellen. 
Sommige zijn bedoeld voor buitengebruik, andere 
kunnen in kleine ruimtes manoeuvreren en worden 
in gebouwen ingezet. Deze dronevloot wordt bij tal 
van acties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
ingezet: het zoeken naar vermiste personen, het 
monitoren van betogingen, inspectie van plaatsen 
waar het gebrand heeft, verkeerscontroles, natuur-
rampen, Europese topbijeenkomsten, het moni-
toren van grote rechtszaken en grote evenemen-
ten zoals het vuurwerk op oudejaarsavond en de 
20 km van Brussel. De drones waken ook over de 
veiligheid van de politie- en brandweerdiensten, 
bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een delicate 
aanhouding, of bij het doorzoeken van plaatsen die 
niet toegankelijk zijn omdat er giftige of chemische 
stoffen zijn vrijgekomen.

De drones van het Brussels gewest worden be-
stuurd door een team van de federale politie dat 
daar speciaal voor is opgeleid. De zes Brusselse 
politiezones kunnen een beroep doen op dat team. 
Ook de Brusselse brandweerdiensten kunnen het 
team inschakelen.

Het Brussels gewest kiest dus voor een innovatieve 
aanpak voor de veiligheidscoördinatie op het hoofd-
stedelijk grondgebied en trekt jaarlijks 200.000 euro 
uit voor de exploitatie van deze dienst in volle tech-
nologische ontwikkeling.

Om te controleren of de noodmaatregelen, opge-
legd door het ministerieel besluit om de versprei-
ding van COVID-19 te beperken, werden nageleefd, 
heeft het Brussels gewest op vraag van actoren op 
het terrein in 2020 een extra drone aangekocht. 
Die drone was een aanvulling en verbetering van 
de vloot die al bestond en bracht het totaal van de 
vloot op 6 operationele drones die ondersteuning 
bieden bij interventies van de lokale en de federale 
politiediensten.

De nieuwe drone is uitgerust met een luidspreker, 
verspreidt preventieve boodschappen en wijst op 
de basisregels die gevolgd moeten worden. Hij doet 
dat op voldoende afstand van de mensen en op 
plaatsen die soms niet toegankelijk zijn. Hij is vooral 
ingezet door de lokale politiezones, met name in de 
parken, toen het weer mooier werd en de mensen 
massaal naar de groene ruimtes trokken.

De preventie- en veiligheidsketen biedt alle actoren 
de kans om te communiceren en om op langere ter-
mijn efficiënte samenwerkingen op te zetten. Een 
laatste voorbeeld van die vruchtbare samenwerkin-
gen: de toenadering tussen het parket, hieronder 
vertegenwoordigd door Jean-Marc Meilleur, en de 
politie. 
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De crisis heeft de belang-
rijke rol en efficiëntie van 
BPV duidelijk gemaakt 

Jean-Marc Meilleur,  
procureur des Konings, tot april 2021

Wat is het doel van uw vertegenwoordiging bij de 
verschillende coördinatiecomités, de Gewestelijke 
Veiligheidsraad en de vergaderingen van de 
korpschefs die BPV organiseert

In de verschillende comités – en vooral in de zonale 
en gewestelijke raden voor veiligheidsadvies – is die 
aanwezigheid in de eerste plaats wettelijk verplicht. 
De wet die die adviesraden heeft gecreëerd, bepaalt 

de samenstelling ervan en heeft voorzien dat ook het 
parket (in de persoon van de procureur des Konings) erin 
vertegenwoordigd is. De logica daarachter is de volgende: 
alle actoren van de preventie- en veiligheidsketen zitten 
aan één tafel om gedachten uit te wisselen over algemene 
vragen waar ze in hun zones en werkterreinen op botsen 
en maken daar samen afspraken.

De wet garandeert het parket dat het daarbij aanwezig 

kan zijn, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat we 
erbij kunnen zijn. Want het is tijdens die bijeenkomsten 
dat we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, dat we 
over bepaalde onderwerpen discussiëren en sommige 
problemen aankaarten. Door te overleggen en naar elkaar 
te luisteren kunnen we explosieve situaties ontmijnen. En 
dat is erg waardevol.

Wat vindt u van de rol en de oprichting van BPV? 
Welke verbeteringen heeft het bewerkstelligd voor 
het parket en voor de preventie- en veiligheidsketen 
in het algemeen?

Toen BPV werd opgericht, wilden het parket en ikzelf goede 
relaties opbouwen met de nieuwe organisatie. Deze zou  
in de jaren erna namelijk  een centrale rol gaan vervullen 
bij het veiligheidsbeheer in Brussel. Het grondgebied van 
het gerechtelijk arrondissement 
is precies hetzelfde als dat van 
het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het was dus duidelijk dat 
de instelling die de veiligheids- 
en preventieactoren op het 
grondgebied van het gewest ging 
coördineren per definitie een 
geprivilegieerde gesprekspartner 
van het parket zou worden.

Die coördinatie was essentieel, 
zeker in het begin van de crisis 
en tijdens de eerste lockdown. 
We werden geconfronteerd met 
een ongeziene situatie. We moesten ons voor het eerst 
over nieuwe problemen buigen en een antwoord vinden 
op vragen die nooit eerder gesteld waren. Niet alleen 
op politiek niveau is er hevig over het wettelijke kader 
gediscussieerd, ook was dat het geval op gerechtelijk 
niveau… Mocht men wel of niet zijn toevlucht nemen tot 
administratieve acties en wat kon er dan en wat niet? 
Omdat we bij al die vergaderingen aanwezig waren, 
konden wij, als vertegenwoordigers van de rechterlijke 
macht, onze standpunten toelichten tegenover de 
politieke en administratieve overheden, en omgekeerd. 
Ook die uitwisseling van ideeën was erg waardevol.

De pandemie heeft verschillende keren bewezen dat 
BPV een centrale rol vervult en relevant en efficiënt is…  

De kwaliteiten van de instelling als coördinator, 
bemiddelaar en facilitator tussen de gewestelijke en de 
lokale overheden (en in sommige gevallen de federale 
overheid) hebben geleid tot sneller en efficiënter 
handelen, wat in een crisisperiode enorm belangrijk is. 

Nu we het over de COVID-19-crisis hebben, kunt u ons 
vertellen wat uw rol was, als contactpersoon naar 
de procureurs-generaal toe, in het debat over de 
gemeentelijke administratieve sancties?

Het was ook onze taak de magistratuur op de hoogte 
te brengen van eventuele afwijkende standpunten en 
ideeën over die problematiek. Zo konden we ervoor 
zorgen dat iedereen aan het debat kon deelnemen en 
alles voor iedereen duidelijk was. En dat heb ik gedaan. 
Wij waren eerder voor het behoud ervan, net zoals 

veel burgemeesters, maar er is 
uiteindelijk besloten geen gebruik 
te maken van administratieve 
sancties… Het is erg belangrijk om 
te benadrukken dat het debat in 
de Gewestelijke Veiligheidsraad 
zelf gevoerd is geweest. 

Kunt u iets zeggen over uw 
rol als bemiddelaar, bij het 
opzetten van nieuwe projecten 
(GVPP en andere) maar ook als 
promotor van BPV?

Ik vind het belangrijk om een band 
te smeden… Om zo te profiteren van het bestaan van 
BPV, dat geef ik grif toe, het komt immers de werking van 
het parket ten goede. Daarnaast wil ik ook anderen laten 
profiteren van de coördinerende rol van BPV en de instelling 
zo ook bij de buitenwereld naambekendheid geven. Ik ben 
zowel een gebruiker als een promotor van BPV. Sommige 
van mijn collega’s in Wallonië hebben me bijvoorbeeld 
verteld over terugkerende coördinatieproblemen die, 
als hun gewest een instelling zoals BPV had, opgelost 
zouden kunnen worden. Het is een centrale instelling, een 
product van de zesde staatshervorming. We weten niet of 
de toekomst meer regionalisering zal brengen – niemand 
stelt dit nu voor –, maar als het daar toch op uitdraait, zal 
BPV in de toekomst nog belangrijker worden. 

“Toen BPV werd 
opgericht, keek het 

parket de samenwerking 
positief tegemoet. Het 

wou goede relaties 
aanknopen met deze 

nieuwe organisatie die 
een centrale rol zou 

gaan vervullen bij het 
veiligheidsbeheer in 

Brussel.”
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Gewestelijke instellingen voor  
een geïntegreerde preventie             

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervult pre-
ventie een sleutelrol in het beheer van veiligheids-
aangelegenheden. Een hele reeks actoren past er 
op dit grondgebied dagelijks preventie toe. Elk op 
hun domein spannen ze zich in om alle burgers een 
zo goed mogelijke levenskwaliteit te kunnen bieden.

Om de coronacrisis te bestrijden heeft BPV in 2020 
zijn samenwerkingen met bepaalde gewestpartners 
opgevoerd, o.a. met Leefmilieu Brussel, Net Brus-
sel en de MIVB. Daarnaast nam het deel aan de door 
Talent georganiseerde transversale werkgroep Op-
heffing van de lockdown.

Leefmilieu  
Brussel

Het naleven van de maatregelen 
in de parken en groene ruimtes

Net Brussel

Contacten met de 
politiezones en beheer 
van bepaalde ruimtes 
(recyclageparken)

MIVB

De continuïteit van het 
openbaar vervoer en het 
dragen van het mondmasker

PARTNERSCHAPSDYNAMIEKEN

LEEFMILIEU BRUSSEL 

Er is regelmatig contact opgenomen met Leefmili-
eu Brussel, vooral in verband met het naleven van 
de coronamaatregelen in de parken en de groene 

ruimtes. BPV fungeerde daarna als doorgeefluik 
naar de politiezones en gaf hun de opdracht hun 
contacten met de parkwachters te versterken om 
ervoor te zorgen dat de maatregelen in alle parken 
op dezelfde manier werden nageleefd.
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GESPREK
met Frédéric Fontaine

 

Er werd constant  
en intens overlegd

Frédéric Fontaine,  
directeur-generaal van 
Leefmilieu Brussel

Welke gevolgen had de coronacrisis voor het bezoek 
aan groene ruimtes?

Aangezien de meeste infrastructuur (zwembaden, 
sporthallen enz.) gesloten was, trok iedereen naar de 
parken. We waren erg trots dat we konden laten zien wat 
we met ons dagelijks werk bereikten en we wilden zoveel 
mogelijk mensen daarvan laten profiteren. Toch waren 
ook bang dat er opeens te veel bezoekers zouden komen, 
en dat dat gevolgen zou hebben voor plekken die daarvóór 
nauwkeurig onderhouden en beschermd werden. 
Anderzijds beseften we ook dat het essentieel was om 
die plekken open te houden, in het belang van de mentale 
gezondheid van de Brusselse gezinnen. Opgesloten 
zitten in zo’n situatie is beangstigend en stresserend. We 
moesten ze openhouden zodat de mensen even op adem 
konden komen. Het was niet evident om die taak op ons te 
nemen, want onze medewerkers waren bang. En dan heb 
ik het niet eens over de vele regels en maatregelen die ze 
de bezoekers moesten laten naleven.

Hoe hebt u ervoor gezorgd dat de parkbezoekers de 
gezondheidsmaatregelen naleefden? Hoe heeft BPV 
u bij die taak kunnen helpen?

Gewoonlijk kunnen de parkwachters een gesprek 
aangaan met de gebruikers om ervoor te zorgen dat die 
het parkreglement naleven. Maar nu hadden we te maken 
met nieuwe regels die door de Nationale Veiligheidsraad 
waren opgesteld. Een paar voorbeelden: je mag niet op 
een bank gaan zitten, je moet een mondmasker dragen, 
het is verboden op het gras te liggen enz. Dit waren 
nooit eerder geziene verboden. Het viel dus niet mee 
om de mensen die te laten aanvaarden. Bovendien zijn 
parkwachters geen openbare gezagdragers, toch niet in 
dezelfde mate als de politie.

De dialoog met BPV was om verschillende redenen echt 
waardevol: 

Om te beginnen om alles goed te begrijpen. Je moest 
immers ontcijferen wat de Nationale Veiligheidsraad had 
geordonneerd en je moest weten wat de draagwijdte 
was. Ten tweede om alles te harmoniseren. In sommige 
gemeenten was het verboden om op de banken te gaan 
zitten, in andere gemeenten niet. En voor de kinderen 
gold er een verbod om in de speeltuinen te spelen, 
maar de parken bleven open… De vele bezoekers en het 
ontstaan van grote groepen was moeilijk te beheren. De 

coördinatie met BPV heeft de dialoog met de verschillende 
politiezones op gang gebracht en zo is er een bijzonder 
systeem tot stand gekomen.

Welke samenwerkingen en synergieën waren er nodig 
om die regels te doen naleven en de crisis het hoofd 
te bieden?

Er werd constant overlegd. Eerst moesten we informatie 
verzamelen en doorgeven zodat BPV alles correct in 
kaart kon brengen en de best mogelijke beslissingen kon 
nemen. Eens de beslissingen waren genomen, volgde een 
tweede uitwisselingsmoment, waarbij BPV ons uitlegde 
hoe we het moesten aanpakken. Dit alles zo snel mogelijk 
was de boodschap zodat we niet moesten wachten tot 
de omzendbrieven gepubliceerd waren. Nogmaals, de 
vlotheid waarmee alles is verlopen, de communicatie met 
de politiezones, dat was te danken 
aan de coördinatie van BPV. BPV 
heeft dat mogelijk gemaakt.

Wat is, de crisis buiten 
beschouwing gelaten, de 
meerwaarde van BPV voor uw 
instelling?

We werken ook op andere 
terreinen samen met BPV, zoals 
bij de invoering van de lage-emissiezone. De Brusselse 
regering heeft besloten dat systeem te verlengen, 
waardoor de meest vervuilende voertuigen niet langer op 
het Brussels grondgebied welkom zijn. De voorwaarden 
voor de voertuigen worden stelselmatig verstrengd en 
het is de bedoeling dat dieselvoertuigen vanaf 2030 

volledig verboden zullen zijn en benzinevoertuigen vanaf 
2035 (...) Ze moeten vervangen worden door elektrische 
auto’s. Maar als een elektrische auto gewoon een auto 
op benzine of diesel vervangt, dan raakt het fileprobleem 
niet opgelost, dus moet je inzetten op gedeelde mobiliteit. 
We zijn met vijf instellingen rond de tafel gaan zitten, met 
Brussel Fiscaliteit, BPV, Brussel Mobiliteit en het CIBG. 
Samen hebben we een operationeel dispositief opgesteld 
om de naleving van de maatregelen te controleren. BPV 
heeft alles wat met camera’s te maken heeft voor haar 
rekening genomen. Dat is nog een voorbeeld van een 
belangrijke, succesvolle samenwerking.

Wat heeft deze crisis u geleerd? Welke uitdagingen 
wachten er in de toekomst?

We zijn aan het debriefen over onze gedragslijnen, onze 
mechanismen en het dispositief 
dat we tijdens de crisis hebben 
ingevoerd. Algemeen gesproken 
zijn we er tevreden over. We zijn nu 
feedback aan het verzamelen. Het 
gaat daarbij vooral om de manier 
waarop we als organisatie en als 
instelling gefunctioneerd hebben 
en wat dat voor onze parken heeft 
betekend. We hebben ervaring 
opgedaan en daaruit geleerd. Wat 

betreft de groene ruimtes hebben we geleerd hoe we in 
de toekomst, via onze medewerkers, angst in goede ba-
nen kunnen leiden. Deze crisis heeft instellingen en hun 
leden dichter bij elkaar gebracht. We delen nu een ge-
meenschappelijk verleden waardoor we ook kunnen ver-
beteren. 

“De vele bezoekers en 
de massavorming waren 

moeilijk te beheren, 
maar BPV heeft de 

dialoog met de politie 
ondersteund en een 

bijzonder systeem tot 
stand gebracht.”

MET NET BRUSSEL NAAR EEN GEZONDE OPEN-
BARE RUIMTE

Volgens de Gewestelijke Veiligheidsenquête storen 
de inwoners van Brussel zich vooral aan vervuiling, 
het gebrek aan netheid en aan onrespectvol gedrag 
(GVE 2018). Die hebben een aanzienlijke impact op 
de leefomgeving van de burgers en bijgevolg ook op 
hun veiligheidsgevoel. Daarom zijn ze een belangrij-
ke uitdaging voor het gewest. 

Dat geldt in het bijzonder voor de netheid. 46 % van 
de burgers zegt dat het gebrek aan netheid hen 
vaak of altijd stoort. En die cijfers zijn vergelijkbaar 
met de ervaringen van mensen die in het gewest 
werken: 45 % is niet tevreden met de netheid in de 
wijk waarin hun bedrijf zich bevindt (GVE 2019). 

De problematiek weerspiegelt zich in de duizenden 

PV’s/rapporten die elk jaar uitlopen op gemeente-
lijke administratieve sancties. Daarbovenop komen 
nog de boetes die de gemeenten opleggen wanneer 
mensen in de openbare ruimte overtredingen tegen 
de netheid begaan (12.166 boetes in 2019, +35 % 
in vergelijking met 2016), maar ook de PV’s die Net 
Brussel opstelt en die tot correctionele straffen of 
administratieve sancties kunnen leiden.

In 2020 heeft BPV een belangrijke rol gespeeld bij 
het overbrengen van informatie in verband met 
het dragen van mondmaskers door reinigings- en 
schoonmaakpersoneel. BPV was een waardevolle 
bemiddelaar die de minister-president en het NCCN 
op de hoogte bracht van eventuele moeilijkheden 
en vragen van deze dienst. Deze moet ervoor zor-
gen dat de stad gezonder wordt doordat het afval 
wordt opgehaald en verwerkt, de straten schoon-
gemaakt en educatieve acties worden opgezet.
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2 maskers
voor iedere   
Brusselaar

3 Mln
mondmaskers werden besteld

800.000
maskers werden tijdens de  
eerste golf gericht verdeeld

PARTNERSCHAPSDYNAMIEKEN

Op 23 april 2020 besloot de regering van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest elke Brusselse burger 
gratis een stoffen masker ter beschikking te stel-
len. Die beslissing werd genomen om de versprei-
ding van COVID-19 in te dijken en liep vooruit op een 
beslissing van de Nationale Veiligheidsraad die het 
dragen van een mondmasker op het openbaar ver-
voer vanaf 4 mei verplichtte. 

BPV werd belast met de coördinatie van het bestel-
len van 3 miljoen mondmaskers. Samen met Irisca-
re en met de hulp van hub.Brussels stelde BPV een 
lastenboek op en identificeerde het de producenten 
in Brussel en omgeving.

De mondmaskers werden in verschillende golven 
verdeeld. Een eerste lading van 800.000 mondmas-
kers werd verdeeld onder de gemeentelijke overhe-
den, Brusselse gewest- en gemeenschapsambte-
naren (instellingen en organismen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en van gemeenschapscom-
missies), aan de gemeentebesturen en de OCMW’s 
en aan personeelsleden van organisaties uit de so-
ciale non-profitsector en de gezondheidssector.
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BPV wordt belast met 
het opstellen van 

een aanbesteding, in 
samenwerking met 

Iriscare en HUB.brussels

AANKOOP VAN DE MONDMASKERS

SAMENWERKING  
& OVERLEG

23 april

De regering 
van BHG beslist 

minstens één 
comfortmasker aan 
te kopen voor elke 
Brusselaar EN voor 

de gewestelijke 
ambtenaren

Op 23 april beslist de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest elke Brusselse burger een 
stoffen masker aan te bieden. Die beslissing werd 
genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken 
en liep vooruit op een beslissing van de Nationale 
Veiligheidsraad (vanaf 4 mei werd het dragen van een 
mondmasker op het openbaar vervoer verplicht). 

29 april

Offertes 
aangevraagd  
(eisen inzake 
kwaliteit en  

snelle levering)

De minister-president draagt Brussel Preven-
tie en Veiligheid op om een aanbesteding uit te 
vaardigen. BPV kwijt zich van die taak en werkt 
daarvoor nauw samen met de gewestpartners 
Iriscare en hub.brussels. Op 29 april wordt een 
offerte gevraagd aan een tiental Europese be-
drijven die vooraf gescreend zijn en waarvan de 
certificaten gecontroleerd zijn.

6 mei

Beslissing GVR:  
de gemeenten 

zullen de 
mondmaskers 

onder hun 
inwoners verdelen

Op 6 mei wordt tijdens een uit-
zonderlijke bijeenkomst van de 
GVR beslist dat de negentien ge-
meenten zullen instaan voor het 
verdelen van de mondmaskers 
onder hun inwoners, volgens 
praktische modaliteiten die zij-
zelf mogen bepalen. Nog geen 
48 u later zijn de offertes bin-
nen en nog diezelfde dag wordt 
er een raamovereenkomst af-
gesloten met vier bedrijven die 
over uiteenlopende capaciteiten 
beschikken. De voorgestelde 
mondmaskers voldoen aan de 
strikte in het lastenboek vastge-
legde eisen: de levertermijn, de 
kwaliteit, de dubbele gelaagd-
heid en de mogelijkheid ze van 
een filter te voorzien.

BPV spreekt 
met elke 

gemeente 
een 

procedure af

8 mei

Offertes zijn 
binnen, er 
wordt een 

raamovereenkomst 
opgesteld met 

4 Belgische 
bedrijven

11-22, 29 mei

Er worden 
bestellingen 

geplaatst

Op 11, 22 en 29 mei worden er bestellin-
gen geplaatst. Bij de eerste leveringen 
ziet BPV toe op de kwaliteitscontrole van 
de mondmaskers, maar kort erna sturen 
de leveranciers de mondmaskers recht-
streeks naar de negentien gemeenten. Die 
verdelen ze onder hun inwoners. Iriscare 
voorziet de gewestelijke ambtenaren van 
mondmaskers.

20 mei

Levering van 
ongeveer 3 miljoen 

mondmaskers 

15 juni

In de context van een bestaand tekort – door het 
ontbreken van federale normen – en op basis van 
de beschikbare informatie (met name het Franse 
normeringsinstituut AFNOR), heeft BPV blijk gege-
ven van een uitstekend reactievermogen en inven-
tiviteit. Zo werd er een conformiteitstest op punt 
gesteld voor de aanbestedingen en werden de leve-
ringen, die in verschillende fases gebeurden, nauw-
gezet gecontroleerd voordat ze in de negentien ge-
meenten werden verdeeld. 

Tussen 20 mei en 15 juni werden er ongeveer 3 mil-
joen mondmaskers geleverd en is het gelukt om 
twee kwaliteitsvolle comfortmaskers te bezorgen 
aan elke Brusselaar ouder dan 3 jaar, die ze via zijn 
gemeente kreeg (2.385.445 mondmaskers). De ge-
westelijke ambtenaren ontvingen hun mondmas-
kers via Iriscare (565.000 mondmaskers). 
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Door dit aspect van de crisis zo aan te pakken heeft 
BPV blijk gegeven van:

• een uitstekend reactievermogen en professio-
naliteit. De teams hebben hun inspanningen niet 
ten koste laten gaan van andere taken en heb-
ben alles in het werk gesteld om elke Brusselaar 
en elke gewestelijk ambtenaar zo vlug mogelijk 2 
kwaliteitsvolle comfortmaskers te bezorgen;

• inzicht in een verstandige taakverdeling door 

BPV  
Aanvragen  

centraliseren

BestelbonBestelbon 

Leveranciers

››

Bestellingen

Iriscare
(administraties)

Gemeenten

Iriscare
565.445  

mondmaskers

19 gemeenten
2.385.445  

mondmaskers

AdministratiesBevolking

›› ››

›› ››

››››

SCHEMA VAN DE VERDELING VAN DE MONDMASKERS

Bestelling  
bij BPV

FASES

Bestelling  
“leveranciers”

Leveringen
Stock 11.000 mondmaskers

Verdeling

zich te concentreren op de kwaliteit van de be-
stelde mondmaskers en de verdeling ervan toe 
te vertrouwen aan de gemeenten. Zij konden 
het ten slotte organiseren op de manier die het 
meeste geschikt was voor de gemeentelijke ad-
ministraties;

• haar bereidheid om Belgische bedrijven, die voor-
af door hub.brussels waren doorgelicht, een kans 
te geven een steentje bij te dragen aan de inspan-
ningen om op heel korte termijn te leveren. 

Polarisering en  
radicalisering

SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE MONDMASKERS DIE 
AAN DE 19 GEMEENTEN EN AAN IRISCARE GELEVERD ZIJN

GELEVERDE MONDMASKERS

Gemeenten Volwassenen Kinderen Totaal

Anderlecht 231.000 10.000 241.000

Oudergem 59.100 9.000 68.100

Sint-Agatha- 
Berchem

41.500 7.000 48.500

Brussel 360.000 0 360.000

Etterbeek 85.000 10.000 95.000

Evere 71.000 12.000 83.000

Vorst 94.400 13.400 107.800

Ganshoren 41.300 7.050 48.350

Elsene 155.150 15.000 170.150

Jette 85.100 15.000 100.100

Koekelberg 39.050 6.450 45.500

Sint-Jans- 
Molenbeek

168.000 30.000 198.000

Sint-Gillis 86.000 10.795 96.795

Sint-Joost- 
ten-Node

42.000 6.000 48.000

Schaarbeek 217.000 35.000 252.000

Ukkel 150.000 22.000 172.000

Water-
maal-Bosvoorde

40.000 10.000 50.000

Sint-Lambrechts- 
Woluwe

100.150 16.000 116.150

Sint-Pieters- 
Woluwe

75.000 10.000 85.000

Totaal gemeenten 2.140.750 244.695 2.385.445

IRISCARE 565.000 565.000

Stock 5.955 5.100 11.055

Totaal bestelde 
mondmaskers

2.711.705 249.795 2.961.500

5 jaar Platform ter preven-
tie van radicalisering,  
samen met het maat-
schappelijk middenveld 

In 2020 organiseerde het Platform ter preventie van 
radicalisering en polarisering gemiddeld om de twee 
maanden een bijeenkomst. De eerst vijf bijeenkom-
sten gebeurde dit met de vertegenwoordigers en 
experten in bepaalde thematieken van de Brusselse 
zones en de gemeenten. Voor de zesde bijeenkomst 
waren ook de actoren uit het maatschappelijk mid-
denveld uitgenodigd, en zo werd dit jaar gericht op 
uitwisselingen afgesloten.  

Ondanks het feit dat de bijeenkomsten in 2020 
enkel online konden verlopen, mocht het platform 
evenveel deelnemers verwelkomen als in 2019. Het 
platform bleef dus een evaluatieruimte voor multi-
disciplinaire opleidingen, waar best practices wor-
den uitgewisseld en waar mensen die lokaal op het 
terrein actief zijn met experten kunnen discussië-
ren. Daarenboven is het ook een plek voor het uit-
wisselen van informatie en voor het doorgeven van 
de noden rond bestaande of nieuwe tools.

Verschillende specialisten verbonden aan federale of 
gemeenschapsinstellingen en experten, onderzoe-
kers en actoren op het terrein werden uitgenodigd 
om rond de tafel te zitten. Er werden zowel thema-
tische onderwerpen aangekaart (radicalisering; po-
larisering en de impact van de gezondheidscrisis op 
de sociale spanningen; terrorisme uit het Oosten, 
rechts-extremisme) als praktijkgerichte (de rol van 
gewestelijke en federale overheden bij terrorisme¬-
bestrijdingsinstanties; coördinatiemechanismen 
tussen de verschillende instellingen die met preven-
tie en veiligheid belast zijn, de werking van LIVC).

 

In 2020 vierde het platform zijn 5de verjaardag. 

GEMIDDELDE  2015-2020

Aantal bijeenkomsten/jaar 6,5

Aantal partners/bijeenkomst 28

Taux de réussite évaluée par les partenaires 75%

https://bps-bpv.brussels/nl/polarisering-en-radicalisering
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GESPREK 

Een grote, nooit eerder 
geziene uitdaging

met Marijke Cassiman en Mourad Métioui

Marijke Cassiman,  
lid van de Aankoopcentrale, 
een onderdeel van de Cel 
Juridische Zaken 

Mourad Métioui,  
directeur Ondersteuning 
bij BPV, verantwoordelijk 
voor de interne 
ondersteunende diensten 

Hoe hebben de teams ingespeeld op deze crisis? 

MM:   Op 23 april besliste de Brusselse regering de 
opvolging en uitvoering van het dossier “Mondmaskers” 
toe te vertrouwen aan verschillende gewestelijke 
structuren, waaronder BPV. Dat was een grote en 
tevens ongeziene uitdaging voor onze diensten. De 
Aankoopcentrale had in die tijd geen coördinator en om 
deze de opdracht te vervullen heb ik het team vervoegd. 
(…) Twee maanden lang zijn we daar continu mee bezig 
geweest. Niemand telde zijn uren. We hebben heel wat 
avonden op kantoor doorgebracht om de cijfers te 
herberekenen, de verschillende soorten mondmaskers 
die we ontvangen hadden te testen, de verdeling te 
organiseren… Maar de omvang van de taak verbleekte bij 
wat er op het spel stond, en dat motiveerde ons. En het 

is allemaal heel snel gegaan. Van de aanbesteding tot de 
laatste levering: in nauwelijks zeven weken was de missie 
volbracht. 

Was u beducht voor die ongeziene situatie en hoe 
hebt u het werk dat eruit voortvloeide aangepakt?  

MC:  Het is de taak van de Aankoopcentrale om aankopen 
te doen, aanbestedingen uit te werken, op te stellen en 
op te volgen, zowel op juridisch als op logistiek vlak. 
Ze bestaat pas een jaar en oorspronkelijk was het de 
bedoeling dat ze materiaal voor de politiezones zou 
aankopen. De aankoop van de mondmaskers was een 
van onze eerste opdrachten. We werden meteen voor 
de leeuwen gegooid… 

MM:   Het eerste probleem was de personeelsafdeling, 
het team telde immers maar vijf leden. Het tweede 
probleem: die mensen zijn dossierbeheerders, geen 
experts in openbare aanbestedingen. Een derde 
moeilijkheid was het tijdschema, want ze vroegen ons 
“er zoveel mogelijk vaart achter te zetten”. Een laatste 
moeilijkheid, en zeker niet de minste, was dat we erg 
strikte normen aan de dag moesten leggen voor de 
mondmaskers, terwijl er een wereldwijd tekort was. We 
voelden dat we een erg belangrijke, uiterst nobele taak 
hadden gekregen en daar waren we heel trots op.

Wat waren de grootste uitdagingen, zowel op 
strategisch vlak als bij de uitvoering?  

MC:  De kwaliteit van de mondmaskers, maar vooral de 
levertermijn stonden bovenaan onze prioriteitenlijst. We 
moesten ze eerst zien te krijgen, en daarna moesten we 
ervoor zorgen dat ze binnen een heel strak tijdschema 
in de gemeenten werden geleverd. 

MM:   De grootste uitdaging was dat de mondmaskers 
nog gemaakt moesten worden. We hadden verschillende 
leveranciers, die niet allemaal dezelfde productiecapaciteit 
hadden, en die in totaal 3 miljoen 
mondmaskers moesten maken. En dat 
allemaal in volle coronatijd, met alle 
bijkomende complicaties die daarbij 
kwamen kijken, zoals vrachtwagens die 
tegengehouden werden, leveringen die 
vertraging opliepen enz. We hadden ons 
geëngageerd om in een paar weken tijd 
twee mondmaskers per persoon te leveren. De productie 
moest volgen en we stonden voortdurend in contact met 
onze leveranciers om de vaart erin te houden. (…) Een 

andere uitdaging: onze actie afstemmen op de acties van 
de gemeenten, die soms al met de verdeling begonnen 
waren. We hebben ervoor gezorgd dat er nooit grote 
hoeveelheden opgeslagen moesten worden, om kosten 
te vermijden. En we hebben ons best gedaan om aan alle 
eisen te voldoen, er intussen over wakend dat we een 
kwalitatief hoogstaand product leverden. 

Wat neemt u mee uit deze situatie voor de 
toekomst?

MC:   We hebben nu enorm veel expertise over de 
kwaliteit en het assortiment aan mondmaskers. We 
hebben ze in handen gehad en uitgeprobeerd, ze heel 
zorgvuldig getest en uitgekozen. Uiteindelijk hebben we 
maar vier van de tien fabrikanten overgehouden.

MM:   We hebben heel veel geleerd, vooral op financieel 
vlak. We hebben een uitzonderlijke dotatie gekregen 
van 10 miljoen euro, die niet was gebudgetteerd. Dit 
was een primeur voor onze jonge cel. We moesten 
een werkwijze uitdokteren, de juridische en 
organisatorische aspecten regelen, ten slotte  moesten 
we de coördinatie verzorgen tussen de verschillende 

diensten die erbij betrokken waren. 
Dat vereist efficiënte communicatie. 
Dat laatste wil ik echt benadrukken, 
want om een totaalantwoord te kunnen 
bieden op deze crisissituatie, hebben al 
onze diensten met elkaar overlegd. En 
de samenwerking verliep uitstekend. 
Het vertrouwen in elkaar, en in onze 

partners, is gegroeid, en ook het imago van BPV heeft 
een boost gekregen. 

“De omvang van 
de taak verbleekte 

bij wat er op het 
spel stond, en dat 
motiveerde ons.” 
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De strijd tegen 
COVID-19

Vanaf het begin van de COVID-19-
crisis heeft BPV een belangrijke rol 
gespeeld, en dat op verschillende 
niveaus. De teams hebben 
ondersteuning geboden en hun 
expertise op het vlak van coördinatie 
en communicatie ter beschikking 
gesteld. Ze reikten ook tal van 
voorstellen aan voor concrete acties 
om op het Brusselse grondgebied 
de openbare veiligheid en die van de 
burgers te garanderen.

Deze pandemie bood BPV de gelegenheid 
haar taken in een nooit eerder geziene 
context te vervullen, zonder de veiligheid 
van zijn medewerkers en de continuïteit van 
de gewestelijke openbare dienstverlening 
uit het oog te verliezen. Deze periode 
leende er zich ook toe bestaande 
partnerschapsdynamieken concreet te 
ondersteunen en de reflexen die in tijden van 
crisis nodig zijn aan te scherpen.

Reactievermogen, expertise en collectieve 
veerkracht waren de sleutelwoorden en 
leidraad tijdens de zenuwslopende maanden 
voor onze teams.

COLLECTIEVE VEERKRACHT 
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Crisisbeheer  
en veerkracht

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
een uniek en complex model voor 
crisismanagement

In België worden noodsituaties op gemeentelijk, 
provinciaal of federaal niveau gecoördineerd. 

DE ORGANISATIE VAN CRISISBEHEER

Burgemeesters Gemeentelijk  
niveau

Beperkt 
tot een 

gemeente

Gouverneur
Hoge  

ambtenaar

Provinciaal  
niveau

Beperkt 
tot een 

provincie

Minister van 
Binnenlandse  

Zaken

Federaal 
niveau

Invloed 
op het 

hele land

COVID-19 is een pandemie en daarom werd de fe-
derale fase voor crisisbeheer geactiveerd. De be-
slissingen werden door de Nationale Veiligheidsraad 
(NVR) genomen. Tijdens de hele crisisperiode is de 
NVR geregeld bijeengekomen om regels en maatre-
gelen uit te vaardigen die voor het hele land golden. 
BPV kreeg de opdracht de minister-president en de 
hoge ambtenaar bij de uitvoering van de genomen 
beslissingen te ondersteunen. De Gewestelijke Vei-
ligheidsraad (GVR) en de crisiscellen konden zo ver-
zekeren dat beslissingen werden doorgegeven aan 
de gemeentelijke en lokale instanties, de maatrege-
len naar het gewestelijke niveau werden vertaald en 
dat die ten slotte op een coherente manier op het 
volledige grondgebied van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest werden toegepast.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VAN DE BURGERS

In de specifieke context van het Brussels gewest 
waken de minister-president en de hoge amb-
tenaar over de veiligheid, waarvoor ze nauw sa-
menwerken. We onderscheiden hier twee soorten 
bevoegdheden: de bevoegdheid voor het bewaren 
van de openbare orde valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de minister-president; en de bevoegd-
heid voor de veiligheid van de burgers is ten laste 
van de hoge ambtenaar in samenwerking met de 
actoren van de noodplanning.

Sinds de oprichting, staan de basistaken van BPV 
ten dienste van beide autoriteiten. Tijdens de crisis 
bestond de ondersteuning van de minister-presi-
dent vooral uit het doorgeven van informatie, hel-
pen bij de besluitvorming en bij het opstellen van 
reglementen of bij communicatie. BPV nam ook het 
secretariaat en de logistiek van de Gewestelijke Vei-
ligheidsraad (GVR) voor haar rekening. 

De hoge ambtenaar heeft zich de hele crisis lang 
bekommerd om het doorgeven van informatie van 
de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisis-
centrum (NCCN) aan de gemeenten en de hulp- en 
interventiediensten. 

GESPREK
met Fabrice Delooz

Jezelf aanpassen zonder 
in paniek te slaan

Fabrice Delooz,  
lid van de diensten  
van de Hoge ambtenaar 

Was u beducht voor die ongeziene situatie en hoe 
hebt u het werk dat eruit voortvloeide aangepakt?

Er kan terecht gesteld worden dat het een ongeziene 
crisis was. In januari en februari waren er wel al een 
paar voortekens, maar in maart is de crisis opeens 
losgebarsten. De uitbarsting was zo enorm dat geen 

enkele dienst echt voorbereid 
was. We hebben moeten 
tonen dat we ons snel konden 
aanpassen, zowel op het vlak 
van de mechanismen voor 
crisisbeheer die de regelgeving 
voorziet, want die konden 
niet echt worden toegepast 
op de situatie waarmee we 
geconfronteerd werden, als op 
de vraag op hoe we onze mensen 

moesten inzetten. Zichzelf en het werk aanpassen, 
stressbestendig zijn en niet in paniek slaan, dat was heel 
belangrijk!

Welke samenwerkingen en synergieën hebt u tot 
stand gebracht om de crisis te bestrijden, en meer 
algemeen met BPV? Wat is volgens u de meerwaarde 
van BPV en van de samenwerking met BPV in deze 
crisis?

Er zijn twee soorten samenwerkingen en synergieën 
bepalend geweest. Degene die betrekking hadden op het 
eigenlijke beheer van de crisis, snel contacten leggen met 
de gewestelijke partners (bv.: Iriscare, de diensten van de 
Gewestelijke Gemeenschapscommissie (GGC), en van de 
Cocof, de Franse Gemeenschapscommissie) en met de 
federale partners (bv.: de federale gezondheidsinspectie), 
maar ook met NGO’s zoals het Rode Kruis. Dat was 
essentieel, want zo krijg je optimaal zicht op de situatie 
en kun je initiatieven opzetten die beantwoorden aan de 
verwachtingen van de burgers en de andere partners. 
De tweede was de logistieke steun waardoor we de crisis 
konden beheren, zoals de toegang tot het gebouw van BPV, 
het gebruik van de vergaderruimtes tijdens de eerste strikte 
lockdown in maart 2020 en de hoogstaande informatica-
infrastructuur die ter beschikking werd gesteld.

“Heel snel 
contacten 
leggen was 

essentieel om 
optimaal zicht 

te krijgen op de 
situatie.”

https://bps-bpv.brussels/nl/crisisbeheer-en-veerkracht
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Chronologie van het beheer van de coronacrisis

Januari ›››› ›››› ››››

Het NCCN 
informeren over  

de crisis

In de eerste weken van 2020 duiken er 
verontrustende signalen op in verband 
met de COVID-19-pandemie, die op dat 
moment enkel in Azië woedt. De hoge 
ambtenaar en haar diensten maken 
zich daar zorgen om en die bezorgdheid 
wordt doorgegeven aan het Nationaal 
Crisiscentrum (NCCN). 

Februari

• Federale 
crisisvergaderingen 

• Voorzorgsmaatregelen 
naar de gemeenten toe

Vanaf februari wordt BPV dringend verzocht deel te nemen 
aan de crisisvergaderingen waar de federale instellingen en 
de provinciegouverneurs bijeenzitten. In dezelfde periode 
bezorgt de FOD Volksgezondheid BPV de eerste voorzorgs-
maatregelen en maakt die tijdens de krokusvakantie, eind 
februari, over aan de gemeenten.

1 maart

1ste bevestigd geval 
van COVID-19  

in België

1 maart is een kantelmo-
ment, België registreert het 
eerste bevestigde geval.

In de week erna wordt de veiligheidscel voor het eerst opgeroepen om een 
stand van zaken te geven. Ze geeft een “overzichtsbeeld” van de situatie en de 
verwachte evolutie zodat de meest geschikte voorzorgsmaatregelen genomen 
kunnen worden. De diensten van de hoge ambtenaar nemen de taak op zich om 
alle informatie die de FOD Volksgezondheid en het NCCN beschikbaar stellen, 
door te geven aan de gemeenten en de hulp- en interventiediensten. Die taak 
zullen ze gedurende de hele crisis blijven vervullen. 

2 maart

• CGVR COVID + 
Brusselse minister van 

Volksgezondheid: advies 
voor de ministeriële 

besluiten

• Vergadering van de 
veiligheidscel

Op 2 maart 2020 belegt de minister-presi-
dent een eerste bijzondere bijeenkomst van 
de Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR) om zo 
kort mogelijk op de bal te spelen en het over-
leg zo vlug mogelijk op te starten. Het gaat 
om een gezondheidssituatie en dus wordt de 
bevoegdheid gezondheid toegevoegd aan de 
GVR, vertegenwoordigd door de minister van 
Volksgezondheid van de Gewestelijke Gemeen-
schapscommissie, Alain Maron, en de staats-
secretaris bevoegd voor Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp, Pascal Smet; ze 
blijven tijdens de hele periode van crisisbeheer 
aanwezig.

Na de vergaderingen van 2 en 10 maart for-
muleert de GVR een advies over de uitwerking 
van ministeriële besluiten. BPV werkt mee aan 
het schrijven van de teksten die een juridisch 
kader moeten creëren voor de beslissingen die 
op gewestelijk niveau worden genomen. BPV 
vervult dus een ondersteunende rol voor de 
beslissingen die de minister-president nam, en 
die rol vervult ze nog altijd.  

10 maart

Besluit van de 
minister-president

13 maart

• Start van het 
crisisbeheer op  
federaal niveau

• 1ste vergadering van 
COFECO (46 in totaal)

Op 13 maart, omdat de situatie steeds verergert, besluit de 
minister van Binnenlandse Zaken dat het federale niveau het 
crisisbeheer zal overnemen. Die beslissing betekent dat de 
cel Civiele Veiligheid, bij het beheer van de gezondheidscrisis, 
vanaf dan steun verleent aan het NCCN. De cel blijft informa-
tie doorgeven aan het lokale niveau, maar verzamelt ook in-
formatie die de gemeenten en de hulpdiensten op het terrein 
bijeen sprokkelen om zo het NCCN bij het crisisbeheer te hel-
pen. De crisis zorgt ook voor een intensievere samenwerking 
met bepaalde partners, op gewestelijk niveau met Iriscare en 
meer algemeen met de diensten van de Gewestelijke Gemeen-
schapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscom-
missie (COCOF); op federaal niveau met het Brusselse Cluster 
van de federale gezondheidsinspectie (FOD Volksgezondheid). 

COFECO (Federaal Coördinatiecomité) komt samen en nodigt 
BPV uit aan de vergadering deel te nemen. Van begin maart 
tot eind augustus 2020 neemt de algemene directie van 
BPV deel aan de 46 vergaderingen van COFECO en ook aan tal 
van vergaderingen van de Risk Management Group. Dankzij 
deze intensieve aanwezigheid heeft BPV meer inzicht gekre-
gen in hoe de ziekte zich ontwikkelt en in de potentiële impact 
van het virus. Dat was essentieel om de minister-president zo 
goed mogelijk te informeren en bij de besluitvorming te hel-
pen.
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Maart

Monitoring van de 
verzadiging van de 

diensten intensieve zorgen 
en van de capaciteit van de 

mortuaria

Augustus

Nieuwe  
crisiscel/GVR

In maart en april heeft de samenwerking met de 
federale gezondheidsinspectie – in het kader van 
het dagelijks overleg met de partners van discipli-
ne 1 (DBDMH) en discipline 2 (medisch) – een zeer 
geavanceerde monitoring mogelijk gemaakt van de 
verzadigingsgraad van de diensten intensieve zor-
gen in Brussel en van het aantal nog beschikbare 
bedden, voor de opname van de ergste gevallen van 
COVID-19. Om vooruitziend te zijn, werd er samen 
met de Brusselse gemeenten en ziekenhuizen ook 
een monitoringsysteem georganiseerd om het aan-
tal beschikbare plaatsen in de mortuaria van nabij 
op te volgen.

Bredere overlegmomenten vonden ook plaats. Hier 
werden verschillende crisiscellen opgericht be-
staande uit disciplines en coördinatoren van de 
noodplanning (PLANU) om hen te informeren over 
de stand van zaken en over wat de toekomst moge-
lijk zou brengen.

De diensten van de hoge ambtenaar hebben die cri-
siscellen ook in contact gebracht met de diensten 
van de Gewestelijke Gemeenschapscommissie om 

zo lokale preventieacties uit te voeren die gericht 
waren op doelgroepen die moeilijker bereikbaar zijn.

In mei en juni wordt gehoopt op een terugkeer naar 
het normale leven. Het aantal ziekenhuisopnames 
en vastgestelde besmettingen daalt, maar vanaf 
half juli duiken de voortekenen van een nieuwe golf 
op. Dat leidt begin augustus tot een nieuwe bijeen-
komst van de Crisiscel/GVR waarbij Brussel voor het 
eerst maatregelen treft, die de maatregelen op fe-
deraal niveau aanvullen.

Er volgen nog meer dergelijke bijeenkomsten, tot 
begin oktober, de maand waarin de tweede golf 
begint en de avondklok en de mondmaskerplicht 
worden ingevoerd. De diensten van de hoge amb-
tenaar nemen die maatregelen na overleg met de 
verschillende actoren. Diezelfde diensten coördine-
ren de situatie en er worden ook andere initiatieven 
opgestart. Zo stuurt Defensie troepen naar de ont-
smettingslijnen voor ziekenwagens (in de kazernes 
van DBDMH), en het 4de geniebataljon van Amay 
zet aan de esplanade van het Jubelpark een derde 
ontsmettingslijn op.
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De continuïteit van de openbare 
dienstverlening in het gewest garanderen 

BPV werd erkend als een essentiële dienst in de strijd tegen COVID-19. Dat impli-
ceerde een permanente aanwezigheid en de plicht optimaal te functioneren. BPV 
heeft alles uit de kast gehaald om de continuïteit van haar activiteiten in verband 
met de crisis te garanderen, om de veiligheid van haar personeel te garanderen en 
om de contacten te onderhouden, die vanwege de lockdown online dienden te ge-
beuren. 

BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP)

Daarom heeft BPV een Task Force COVID-19 opge-
richt. Die moest de interne acties efficiënt coördine-
ren en in het gebouw alle noodzakelijke aanpassin-
gen beheren opdat de gezondheidsmaatregelen er 
nageleefd konden worden. Als eerste werd het con-
tinuïteitsplan voor de activiteiten, het Business 
Continuity Plan (BCP) geactualiseerd. Dit was het 
plan om de crisis te bestrijden. Hiermee heeft BPV 
de directeurs-generaal van de andere ION’s kun-
nen helpen bij het uitwerken en aanpassen van hun 
eigen BCP, zodat de continuïteit van de openbare 
dienstverlening in heel het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gewaarborgd was.

DE VEILIGHEID VAN DE MEDEWERKERS OP DE 
EERSTE PLAATS 

De gezondheidscrisis heeft een enorme impact 
gehad op de werking van BPV. In de loop van één 
nacht, de nacht van 12 op 13 maart 2020, hebben 
de de diensten van de Directie Ondersteuning een 
nooit eerder gezien aanpassingsproces moeten op-
starten. De eerste acties kwamen in de vorm van 
een dienstmededeling en informeerden alle teams 
dat er op een nieuwe manier gewerkt zou worden. 

Toen de schok van de aankondiging van de lock-
down en de gevolgen daarvan op de organisatie van 
het werk waren weggeëbd, heeft de HR-cel van BPV 
oplossingen uitgewerkt om de teams te begeleiden 
die verplicht 100 % moesten telewerken en de teams 
die op kantoor aanwezig moesten blijven.

Heel concreet heeft de HR-cel acties opgezet als 
antwoord op de drie grote uitdagingen voor het in-
terne beheer van de gezondheidscrisis: 

Gezondheidspreventie

BPV was erkend als een essentiële dienst en dus 
moest een deel van de teams naar het gebouw 
blijven komen. In samenwerking met de logistieke 
dienst heeft de Directie Ondersteuning een reeks 
maatregelen genomen in het kader van optimale 
gezondheidsomstandigheden in het gebouw van 
BPV. De signalisatie, veiligheidsmaatregelen om 
besmetting te vermijden, het verplicht dragen van 
beschermingsmateriaal en interne procedures die 
door de preventieadviseur waren goedgekeurd, … 
Dit zijn slechts enkele van de maatregelen die er-
voor gezorgd hebben dat de teams de strijd konden 
aanbinden tegen de crisis op een moment dat er 
nog veel onbekende factoren waren.

De verantwoordelijke van de HR-cel werd ook be-
trokken bij de gewestelijke werkgroep die de be-
slissingen omzette in acties om de veiligheid en de 
gezondheidspreventie op het werk te garanderen. 
Daarbij werd ook rekening gehouden met het feit 
dat ze zo vlug mogelijk geïmplementeerd dienden 
te worden en zo weinig mogelijk beperkingen inhiel-
den.

Later is het plan voor het opheffen van de lockdown 
volgens dezelfde logica uitgewerkt en uitgevoerd. 
Daarbij werden de inspanningen om besmetting op 
de werkvloer te voorkomen onveranderd volgehou-
den.

Psychosociale begeleiding

BPV heeft oplossingen aangereikt waarmee de me-
dewerkers onderling contact konden blijven houden 
om een gevoel van isolatie te voorkomen, dat een 
reëel gevaar vormde tijdens de lockdown. Het was 
belangrijk dat de medewerkers het contact met hun 
functie, hun collega’s en hun werkplek niet verloren. 
Daarom werd een telefoonlijn voorzien om hen een 
luisterend oor te bieden, een hartelijk kader waar ze 
met hun problemen terechtkonden, ongeacht of die 
privé of beroepsgerelateerd waren. Dat initiatief is 
uitgebreid met een tweede lijn, bemand door maat-
schappelijk werkers van de Externe Dienst voor Pre-
ventie en Bescherming op het Werk. Tot slot, om er-
voor te zorgen dat de acties van human resources 
aan de noden en verwachtingen van de medewer-
kers beantwoordden, zijn er regelmatig interactieve 
peilingen gedaan om de feedback van de betrokken 
partijen te integreren in de actieplannen omtrent 
welzijn.

Organisatie van het werk

Ondanks de lockdown werd de organisatie van het 
werk niet verstoord dankzij het IT-materiaal waar-
over de medewerkers al beschikten. Elke medewer-
ker van BPV beschikte reeds voor de lockdown over 
een laptop met VPN. De IT-dienst was alle dagen be-
reikbaar om de technische problemen van telewer-
kers te verhelpen. De overstap naar internettelefo-
nie (IP-telefonie) heeft er eveneens voor gezorgd 
dat telefonische contacten, ondanks het telewerk, 
mogelijk waren. Tot slot werden er ook, met hulp van 
de cel communicatie, virtuele evenementen opge-
zet om het contact te onderhouden. 

VEERKRACHT VAN DE TEAMS

De veerkracht waar de teams van BPV blijk van heb-
ben gegeven, was een van de belangrijkste positie-
ve ervaringen tijdens het beheer van de crisis. Die is 

voor een deel te verklaren door twee sleutelwaarden 
van BPV: voortdurend streven naar verbetering en 
solidariteit. 

Die waarden en het gedrag dat ermee gepaard gaat, 
kwamen duidelijk naar boven in de manier waar-
op de teams van BPV tijdens de crisis hun taken 
zijn blijven vervullen, namelijk door hun werkwijze 
in deze onstabiele tijden continu aan te passen en 
nieuwe werkwijzen te bedenken.

De lockdown heeft ons gedwongen onze werkwij-
zen op heel korte termijn aan te passen: de dage-
lijkse vergaderingen en de noodzakelijke overleg-
sessies gebeurden via videoconferentie, en extra 
contractuele medewerkers kwamen de teams ver-
sterken. Hierdoor slaagde BPV erin de vertraging 
weg te werken die ze met het rekruteringsplan had 
opgelopen.

Het opleidingsplan moest worden herzien, zowel 
vormelijk als inhoudelijk, om de teams de onder-
steuning te bieden die ze in het kader van de CO-
VID-19-crisis nodig hadden: op heel korte termijn 
is er een platform voor e-learning opgezet, waar 
medewerkers 24/24 u toegang toe hadden. Op dat 
platform werden opleidingen aangeboden om de 
medewerkers te helpen omgaan met de lockdown 
en de gevolgen ervan. De managers hebben een 
opleiding gekregen waarin ze leerden hoe ze hun 
teams vanop afstand konden begeleiden om de 
banden te onderhouden. De medewerkers leerden 
efficiënt telewerken dankzij online opleidingen die 
vooral op praktische elementen focusten. Tot slot 
werden alle personeelsleden ook gesensibiliseerd 
rond het belang van ergonomie bij telewerk. Die op-
leiding kon worden aangevuld door een huisbezoek 
van een ergonoom die aanbevelingen deed over hoe 
de medewerker zijn telewerkplek kon aanpassen. 

Om het risico op het vervagen van de grens tussen 
werk en privé te beperken, konden de medewerkers 
deelnemen aan webinars die het belang van een 
goede nachtrust, een goede fysieke gezondheid, 
gezonde voeding en een goede balans tussen privé 
en werk toelichtten en duidelijk maakten waar ze op 
moesten letten.
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GESPREK
met Philippe Poulain en Gauthier Philips

De mensen hadden niet 
het gevoel dat ze er 
alleen voor stonden

Gauthier Philips,
lid van de cel Logistiek van BPV 

Philippe Poulain,  
HR-coördinator van BPV 

Dankzij welke sleutelwaarden heeft BPV de crisis 
kunnen overwinnen? 

PP: Het beheer van de COVID-19-crisis heeft de troeven 
en sterktes van de teams van BPV aan het licht gebracht, 
met op de eerste plaats solidariteit en het continu streven 
naar verbetering. Bij de teams kwam de solidariteit 
meteen bovendrijven. De teamleden schoten elkaar te 
hulp om ervoor te zorgen dat BPV haar basistaken kon 
blijven vervullen. Sommigen hebben taken overgenomen 
die anderen niet meer konden uitvoeren, de mensen 
ter plaatse hebben hun collega’s die telewerkten onder 

andere met praktische dingen bijgestaan. Het continue 
streven naar verbetering hebben we gedurende de hele 
crisis gezien. De teams hebben laten zien dat ze enorm 
veerkrachtig zijn. We hebben gemerkt dat we konden 
rekenen op gemotiveerde medewerkers die in de loop van 
de maanden hebben bewezen dat ze van tegenslagen 
bijleren… Dat heeft ons heel veel voldoening geschonken! 

GP: De crisis heeft ook aangetoond dat we een 
essentiële rol vervullen. We zorgen ervoor dat BPV 
goed werk levert. Je hebt het gevoel dat je nuttig bent 
en je krijgt veel erkenning van alle teams. De heldere 

en vlotte communicatie met de HR-dienst heeft 
daar een belangrijke rol bij gespeeld… Zo konden we 
gecoördineerd en gestructureerd werken en waren er 
geen organisatorische problemen. 

Wat waren de grootste uitdagingen? 

PP: De lockdown heeft twee werelden gecreëerd. 80 
% van de medewerkers moest van de ene op de andere 
dag aanhoudend telewerken, met 
uitzondering van de periode waarin 
de lockdown was opgeheven, van 
juni tot oktober. Voor hen bestond de 
grootste uitdaging erin een band te 
blijven houden met het werk en zich 
aan hun nieuwe werkomgeving aan 
te passen. De andere 20 % – waar 
ik niet toe behoor – is elke dag naar 
kantoor blijven komen. De directeurs, 
de algemene directie, de leden van 
de Task Force COVID-19 die BPV heeft 
opgericht om de interne werking 
efficiënt te coördineren, de logistiek en 
het onthaal (die nieuwe taken moesten 
vervullen en ongeziene problemen moesten oplossen). 
Zij hebben door de pandemie hun werklast flink zien 
toenemen.

GP: Het is de taak van de logistieke dienst alle teams van 
BPV te ondersteunen. Tijdens de COVID-19-crisis hebben 
we ons moeten herorganiseren. We kregen er nieuwe 
taken bij die we op erg korte termijn moesten uitvoeren. 
Ik denk dan aan de herinrichting van het gebouw om 
de verspreiding van het virus tegen te gaan en aan de 
opvolging van openbare aanbestedingen voor gepaste 
signalisatie in het gebouw en voor mondmaskers. 

Hoe zijn de transversale samenwerkingen tussen de 
teams tot stand gekomen en welke innovaties heeft 
die transversaliteit opgeleverd? 

PP: De logistieke dienst heeft een essentiële rol gespeeld 
in het crisisbeheer. In de eerste plaats extern, bij de 
organisatie van de GVR en van de coördinatievergaderingen 
door BPV.  Maar ook intern, bij het plan voor het opheffen 
van de lockdown. Samen met de preventieraad hadden 
we voor het opheffen van de lockdown een strak plan 
uitgewerkt waarbij de gezondheidsmaatregelen om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan zoveel mogelijk 
werden behouden. Dat hadden we nooit kunnen realiseren 
zonder de snelle en professionele werkwijze van het 
logistieke team. Dit heeft zich uit de naad gewerkt zodat 
de collega’s met een gerust hart konden terugkeren, toen 

in juni 2020 de eerste lockdown werd opgeheven. Er 
werden plexiglas schermen geplaatst, in het hele gebouw 
signalisatie aangebracht en alle mogelijke contactpunten 
werden systematisch ontsmet… We hebben geen enkel 
coronacluster gehad.

De samenwerking met de IT-dienst was ook heel belangrijk 
om de continuïteit van de dienstverlening de hele crisis 
door te waarborgen. Vóór COVID-19 werd er bij ons af en 

toe getelewerkt, maar we beschikten 
nog niet over alle noodzakelijke tools 
om op structureel telewerk over te 
schakelen. Dankzij de inspanningen 
van de IT-dienst is dat intussen wel 
het geval. 

GP: We hebben ons heel snel moeten 
aanpassen en op heel korte tijd een 
pak veranderingen moeten verwerken. 
Zonder de steun van elke dienst 
hadden we het hoofd niet boven 
water kunnen houden. Het is echt 
dankzij teamwerk dat we een uitweg 
uit de crisis hebben gevonden. We 

werkten samen met diensten die tijdens de crisis ook vaak 
aanwezig waren (HR, IT). Daardoor hadden we nooit het 
gevoel dat we er alleen voor stonden… We hebben veel uit 
deze crisis geleerd, we hebben onze dagelijkse werking 
vernieuwd en enorm veel ervaring opgedaan. 

Welke veranderingen zullen ook na de crisis blijven 
bestaan? 

PP: Een van de grote veranderingen is vast telewerk, 
waarschijnlijk 1, 2 of 3 dagen per week, afhankelijk van 
de profielen en de functies (voor functies die telewerk 
toelaten). De medewerkers en de directie zijn ervan 
overtuigd dat je niet tegen de trend kunt ingaan. 
Daarenboven wijst alles erop dat we evolueren naar 
regelmatig telewerken, dat is het nieuwe normaal 
geworden. We hebben alles gedaan om dat mogelijk te 
maken en in goede banen te leiden. In intussen zijn we 
echt klaar voor structureel telewerken. Het verhoogt de 
efficiëntie en zorgt voor een betere balans tussen werk 
en privéleven, en dat komt het welzijn ten goede. Op 
termijn betekent dat een meerwaarde voor de instelling 
in haar geheel. Bovendien past het ook in de visie van een 
nieuwe samenleving die respect heeft voor duurzame 
ontwikkeling, waarbij mensen vaker vanuit thuis werken 
om een beter evenwicht te bewaren tussen privéleven en 
werk, er minder files zijn op de wegen en minder vervuiling 
in de steden.

“De teams 
hebben laten 

zien dat ze heel 
veerkrachtig zijn. 
De medewerkers 

waren gemotiveerd 
en hebben in de 

loop der maanden 
bewezen dat ze 

van tegenslagen 
bijleren…” 
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intrafamiliaal 
geweld: 
een globaal en 
gecoördineerd 
antwoord 

COLLECTIEVE VEERKRACHT
Fysieke en psychische 
menselijke integriteit

De begeleiding van 
slachtoffers en daders 
versterken

x 3
oproepen naar de luisterlijnen  
“Ecoute Violences Conjugales”  
en 1712 in april 2020 vergeleken  
met de oproepen voor de  
lockdownperiode

+253%
aanvragen voor onderdak 
ontvangen in april 2020 door 
de vzw die in het BHG de 
opvanghuizen voor slachtoffers 
van echtelijk geweld beheerd 
(CPVCF) vergeleken met het 
gemiddelde van 4 maanden voor 
de lockdownperiode

> 60
aanvragen voor onderdak 
gemiddeld per week  
tussen 13 april en 10 mei 2020

Voor sommige vrouwen en kinderen is hun thuis geen 
veilige omgeving. De lockdownmaatregelen die geno-
men werden om de bevolking tegen de pandemie te 
beschermen hebben het risico op geweld in de thuis-
omgeving verhoogd.

In de gezinnen waar echtelijk en intrafamiliaal geweld 
al voor de pandemie aanwezig was, bestond het gevaar 
dat de situatie nog zou verergeren. De slachtoffers 
kregen nog meer het gevoel dat ze geïsoleerd waren.

Om die problematiek aan te pakken hebben de Fede-
ratie Wallonië-Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (CO-
COF) beslist de krachten te bundelen en een globale, 
gecoördineerde aanpak uit te werken. Het ging om een 
gezamenlijke actie, dus was het logisch een Task Force 
“Echtelijk en huiselijk geweld” op te richten. Die kwam 
er in april en had als doel om tijdens de gezondheids-
crisis het hoofd te bieden aan het groeiende risico op 
geweld. BPV maakt deel uit van die werkgroep en is er 
actief bij betrokken.

BPV heeft de directie van het Brussels Observatorium 
voor Preventie en Veiligheid opgedragen de gevallen 
van intrafamiliaal geweld – en de impact van de lock-
down hierop - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
analyseren. Het Observatorium vroeg om een genuan-
ceerd beeld van de problematiek en heeft bij verschil-
lende actoren zowel kwantitatieve als kwalitatieve ge-
gevens verzameld: dit gebeurde bij de politiediensten 
(federale politie en lokale politiezones), bij de telefoni-
sche hulplijnen “Écoute Violences Conjugales” (Frans-
talig) en 1712 (Nederlandstalig), bij de vzw die in het BHG 
de opvanghuizen voor slachtoffers van echtelijk geweld 
beheerd (CPVCF) en bij de vzw die daders van echtelijk 
geweld therapie aanbiedt (Praxis). En natuurlijk wer-
den ook de kindertelefoon, “Ecoute Enfants” (103)/ 
“Awel” (102), de Brusselse teams van SOS Enfants en 
Home-Info benaderd.

Dit document analyseert de gegevens die beschikbaar 
zijn over intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest tijdens de lockdowns als gevolg van 
COVID-19, tussen maart en november 2020.

Het document kan gratis geraadpleegd worden op de 
website van BPV via volgende link: https://bps-bpv.
brussels/sites/default/files/2021-03/Focus%202%20
VIF%20Final%20NL.pdf

https://bps-bpv.brussels/nl/de-begeleiding-van-slachtoffers-en-daders-versterken
https://bps-bpv.brussels/nl/fysieke-en-psychische-menselijke-integriteit
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GESPREK
met Aline Distexhe, Frédéric Benne en Lucas Leprince

La plus-value a été 
cette approche croisée

Aline Distexhe,
analist bij het Observatorium 
voor Preventie en Veiligheid 
(BPV), gespecialiseerd in 
schendingen van de integriteit 
van de persoon 

Frédéric Benne,
codirecteur van het Centrum 
voor Preventie van Echtelijk en 
Familiaal Geweld (CPVCF) 

Lucas Leprince,
analist bij het Observatorium 
voor Preventie en Veiligheid 
(BPV), gespecialiseerd in 
schendingen van de integriteit 
van de persoon 

Welke invloed heeft de gezondheidscrisis op 
intrafamiliaal geweld gehad?

AD: Ze zorgde ervoor dat slachtoffers geïsoleerd 
raakten, ze konden geen contact meer hebben met 
familie/professionals, ze hadden een gewelddadige 
echtgenoot en moesten het alleen zien te redden. Dat 
leidde tot toenemende of permanente spanning. Bij onze 
collega’s van de verenigingen die op dat terrein actief 
zijn, resulteerde dit in een pijlsnelle toename van het 
aantal aanvragen naar een luisterend oor, steun of veilig 
onderdak. Tijdens de eerste lockdown zijn er wekelijks 
tot 60 aanvragen voor noodopvang geregistreerd van 
vrouwen die een gevaarlijke situatie wilden ontvluchten. 
Tegelijk was er een drastische daling van het aantal 
klachten bij de politie, waarschijnlijk omdat het toen ook 
moeilijker was om die te bereiken. Er waren tevens minder 
mogelijkheden om buiten te komen: de scholen waren 
gesloten, wat betekende dat er minder mogelijkheden 
waren om geweld te melden, zowel voor vrouwen als voor 
kinderen.

FB: Een crisissituatie zoals deze heb ik nog nooit 
meegemaakt in de 20 jaar dat ik met deze problematiek 
bezig ben. De lockdown heeft de slachtoffers in een nog 
groter isolement geduwd, bovendien waren ze bijna 
permanent samen met hun partner. De slachtoffers 
en hun kinderen zijn het doorgaans gewend constant 

bij elkaar te zijn, maar voor de geweldplegers was dat 
een nieuwe ervaring. Die houden zich normaal gezien 
ver van huis met van alles en nog wat bezig. Daardoor 
groeide hun frustratie en dat escaleerde snel in geweld. 
Ik illustreer het met een cijfer: in april 2020 registreerden 
onze diensten 250% meer aanvragen.

Wat was de meerwaarde van BPV in dit dossier?

AD: Op basis van de twee analyses die we hebben 
uitgevoerd, hebben we aanbevelingen aangereikt die 
in de loop van de tijd geïmplementeerd zullen worden. 
De problemen met de opvangcapaciteit aankaarten 
is een eerste stap, maar er iets aan doen vergt tijd. Er 
is een gewestelijk actieplan opgestart rond geweld 
tegen vrouwen, het nieuwe Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan bevat ook maatregelen die betrekking 
hebben op deze problematiek. Onze aanbevelingen 
sluiten aan op die plannen. (…)

LL: De meerwaarde van deze analyses was de meerzijdige 
benadering. Zo is ons de discrepantie opgevallen tussen 
het aantal feiten dat was vastgesteld door de organisaties 
die op het terrein actief zijn, en de politiestatistieken over 
intrafamiliaal geweld. Het delen van de informatie was 
ook nuttig voor de veldwerkers, vooral in een periode 
waarin er vaak een beroep werd gedaan op hun diensten. 
Wij konden hen bijstaan met onze analyses. Uiteindelijk 

kregen we zo een betere kijk op de dagelijkse realiteit van 
de verschillende partijen.

Wat waren de uitdagingen tijdens deze crisis?

LL:  Bij het Observatorium werken we gewoonlijk met 
gevalideerde gegevens en langetermijnstatistieken. Voor 
ons was het moeilijke aan deze gezondheidscrisis dat ze 
zo plots optrad en we nog nooit eerder zoiets hadden 
meegemaakt. Er was te weinig afstand en dat maakt het 
moeilijk om complexe fenomenen te interpreteren. We 
moesten concrete analysepistes voorstellen, en daarom 
hebben we ons ook tot de actoren op het terrein gericht 
(hulplijnen, het Centrum ter Preventie 
van Echtelijk en Familiaal Geweld enz.).

AD: De urgentie en het gebrek aan 
afstand! Maar we waren bekend met 
de eigenschappen van het gewest, 
namelijk twee talen en veel materies 
die grotendeels communautaire 
bevoegdheden zijn. Dat was een 
uitdaging, en er waren veel actoren en 
bevoegde instanties. Communicatie was 
het allerbelangrijkste, want de kwalitatieve informatie 
zorgde voor een nuancering en een belangrijke aanvulling 
op de kwantitatieve gegevens in deze dossiers. De 
situaties waarin echtelijk en intrafamiliaal geweld 
gepleegd wordt, zijn complex en moeten genuanceerd 
worden, niet alleen gekwantificeerd…

FB: We werden eraan herinnerd dat onze opvangsector 
het moeilijk had en erg beperkt was, zeker in Brussel, en 
in het bijzonder voor vrouwen en kinderen. Bovendien 
bemoeilijkte de gezondheidssituatie de opvang in 
de bestaande huizen aanzienlijk. Gelukkig heeft de 
overheid vlug extra plaatsen vrijgemaakt in een hotel. 
Op een jaar tijd hebben we onze opvangcapaciteit bijna 
kunnen verdubbelen. En dat ging gepaard met grote 
veranderingen in onze interne organisatie, maar onze 
teams hebben er veel uit geleerd. 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die door de 
gezondheidscrisis zijn uitgelokt? En zullen die in de 
toekomst verankerd worden? 

FB: De telefoon was ons belangrijkste werkinstrument 
en eerste contactpunt. We merken het elke dag, de 
digitale kloof blijft groot en in veel gezinnen is een 
internetaansluiting nog lang niet vanzelfsprekend. 
Een chatkanaal aanbieden waar mensen 24/24 een 
boodschap kunnen achterlaten die snel behandeld 
wordt, is heel zeker een piste die we in de nabije toekomst 
moeten uitwerken.

AD: Er is veel over deze problematiek gepraat, er is 

veel over gecommuniceerd, in de media en via allerlei 
campagnes in de pers. Het gevolg is dat de bevolking zich 
er beter van bewust is – de slachtoffers, de getuigen, de 
daders en ook niet-gespecialiseerde professionals. Dat 
ziet men aan de cijfers van de hulplijnen en de feedback 
van mensen in de eerste lijn. Deze problematiek en de 
mensen op het terrein zijn enorm veel zichtbaarder 
geworden. En ook de politiek is zich bewust geworden 
van dit fenomeen, op alle niveaus in België.

LL: Sommige bezorgdheden werden al heel vlug geuit, de 
lockdown zou tot een explosie van intrafamiliaal geweld 
leiden, maar dat was niet voldoende. Die bezorgdheden 

moesten objectief benaderd worden. 
Deze crisis heeft eigenlijk vooral de 
bestaande problemen aan het licht 
gebracht, ze was niet de oorzaak van 
het geweld… En tegelijkertijd hebben 
we kunnen vaststellen hoe belangrijk 
het is om onderwerpen aan te pakken 
die vroeger ongestraft bleven omdat 
ze te gevoelig lagen en zogezegd tot de 
privésfeer behoorden.

Op welke manier heeft de gezondheidscrisis een 
impact gehad op de samenwerkingen en synergieën 
tussen BPV en het CPVCF? Wat is er zo bijzonder aan 
deze studie?

FB: Het Centrum ter Preventie van Echtelijk en Familiaal 
Geweld heeft op juridisch vlak veel bijgeleerd en was blij 
met de manier waarop deze studie is verlopen. Voor het 
eerst kregen we de kans om informatie en cijfers bij alle 
betrokken actoren te verzamelen en die naast elkaar 
te leggen. Dat maakte deze samenwerking bijzonder 
waardevol. Wat zij doen, het analyseren en interpreteren 
van die data, die mogelijkheden hebben wij niet. Voor 
onze diensten betekent het een enorme tijdwinst en het 
levert ons ook veel meer inzichten op. 

AD: Voor elke vraag konden we de juiste actoren 
aanspreken, de tijd nemen om met hen te praten wat ook 
leidde tot betere communicatie. We hebben meer dan 
ooit tevoren de nadruk gelegd op het kwalitatieve aspect, 
in de hoop dat de lessen die eruit getrokken zijn en de 
veranderingen waartoe dat geleid heeft van blijvende 
aard zullen zijn. 

LL:  Deze fenomenen moeten op lange termijn 
geanalyseerd worden, ook na de gezondheidscrisis, en 
de publicatie van onze Focus zal ertoe bijdragen dat de 
actoren in de eerste lijn snel samenwerkingen kunnen 
opstarten. We moeten hieraan blijven werken en onze 
activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op de realiteit, 
en dan vooral op wat we daarover vanop het terrein 
vernemen.

“Deze crisis 
heeft vooral 

de bestaande 
problemen aan 

het licht gebracht, 
ze was niet de 

oorzaak van het 
geweld.”
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Intrafamiliaal geweld en vertrouwen tussen de  
politie en de burgers:
Twee aanbevelingen als gevolg van COVID-19

Rekening houdend met de alarmsignalen van de eerstelijnsactoren, over de impact van de 
lockdown op intrafamiliaal geweld, heeft het Brussels parlement in juni 2020 een besluit genomen 
om in samenwerking met de apotheken een specifiek waarschuwingssysteem uit te werken voor 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

In de herfst van 2020 heeft het Brussels parlement ook verschillende hoorzittingen georganiseerd 
om het vertrouwen tussen de Brusselse politie en de burgers te verbeteren. Die hoorzittingen 
kwamen er na meerdere incidenten waarbij burgers waren gestorven tijdens een politie-
interventie en verschillende gevallen van geweld tegen de politie. Op 18 december heeft het 
Brussels parlement een reeks aanbevelingen rond dat thema goedgekeurd.

Die aanbevelingen zijn meegenomen bij de opzet van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
2021-2024. In lijn met de visie, de context en de eindbalans van het eerste Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan (2017-2020), streeft het GVPP 2021-2024 ernaar de doelstellingen van de Brusselse 
regering te volbrengen. Daarnaast wil het ook tegemoetkomen aan de noden die geformuleerd 
zijn door de actoren en partners die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bij preventie en veiligheid betrokken zijn.

Een coherent en geruststellend 
imago bevorderen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begrijpelijke, heldere en eenduidige 
communicatie voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Communicatie was een van de sleutelfactoren in het beheer van de CO-
VID-19-crisis. Samen met zijn partners heeft BPV zich ingespannen om 
in 2020 het hele jaar lang communicatiestrategieën en -kanalen voor te 
stellen. Het wil tevens tegemoetkomen aan de behoeften van de part-
ners en de Brusselaars om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken 
in de strijd tegen de verspreiding van het virus en ervoor zorgen dat ie-
dereen naar het normale leven kan terugkeren.

De communicatiestrategie bestond uit 5 pijlers: 

Webpagina over het 
coronavirus op  

www.bps-bpv.brussels

Algemene informatie, informatie over 
maatregelen, specifieke onderwerpen, 
nuttige links

Communicatie ter 
ondersteuning 

van allerlei acties

Mondmaskers, IFG, oproep tot burgerzin, 
Brussels Gardens, levensbeschouwelijk 
en religieuze feesten, steun aan de 
politiezones en de gemeenten, campagne 
jonge Brusselaars

Ondersteuning 
van de 

crisiscommunicatie
Doorgeefluik naar het federaal crisiscentrum

Campagne 
#ikleefanders om 

jonge Brusselaars, 
14-25 jaar, te 
sensibiliseren

April 2020: 1ste fase

Een nieuwsbrief 
opstellen en  

naar alle partners 
sturen

Op 10 april 2020 heeft BPV zijn partners een eerste nieuwsbrief 
gestuurd om hen op een gecentraliseerde manier op de hoogte 
te brengen van de informatie in verband met het beheer van 
de COVID-19-crisis. In totaal zijn er 5 nieuwsbrieven verstuurd. 
Ook naar de vzw’s is twee keer een specifiek naar hen gerichte 
communicatie verstuurd.

https://bps-bpv.brussels/nl/coronavirus
https://bps-bpv.brussels/nl/een-coherent-en-geruststellend-imago-bevorderen-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest
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EEN PAGINA OVER HET CORONAVIRUS OP DE 
WEBSITE: HTTPS://BPS-BPV.BRUSSELS

Vanaf 24 april 2020 heeft BPV op zijn website een 
pagina geplaatst die specifiek aan het coronavirus 
is gewijd. De informatie op de pagina werd constant 
bijgewerkt en als volgt gestructureerd:

• Algemene informatie, met inbegrip van de fede-
rale communicatiecampagnes en de informatie 
van het crisiscentrum en de GVR.

• Informatie over de maatregelen, inclusief alle 
federale en gewestelijke ministeriële besluiten.

• Specifieke onderwerpen met alle communica-
tieacties.

• Nuttige links naar de federale website corona-
virus.be, naar de website van de FOD Volksge-
zondheid, die van Sciensano, Leefmilieu Brus-
sel (met name onder meer voor de informatie 
in verband met de parken) en naar coronavirus.
brussels.

COMMUNICATIE OVER ELK VAN ONZE ACTIES 

Goed wetend hoe belangrijk communicatie was in 
de strijd tegen de pandemie heeft BPV ook specifie-
ke communicatiekanalen opgericht in verband met 
essentiële thema’s: 

• De mondmaskers
• Intrafamiliaal geweld 
• De oproep tot burgerzin van minister-pre-

sident Rudi Vervoort en de GVR, net voor het 
zonnige weekend dat op 3 april 2020 voor Brus-
sel werd voorspeld. Men werd eraan herinne-
rend dat de veiligheidsmaatregelen en de fy-
sieke afstand moesten worden nageleefd, die 
sinds de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 
van kracht waren..

• De link naar Brussels Gardens, het portaal van 
het gewestelijk agentschap Leefmilieu Brussel 
dat een inventaris bevat van de parken, bossen 
en andere groene ruimtes in het Brussels ge-
west waar mensen kunnen wandelen en even 
op adem kunnen komen. In deze moeilijke perio-
de waarin voor openbare verplaatsingen tal van 
beperkingen golden, moest iedereen de kans 
krijgen om naar een groene ruimte te trekken 
om er even uit te zijn en een luchtje te scheppen. 
BPV wou de boodschap van Leefmilieu Brussel 
ondersteunen en communiceerde welke groene 
ruimtes de Brusselaars konden gebruiken. De 
actie was vooral bedoeld voor mensen die thuis 
geen tuin of balkon hadden.

• De levensbeschouwelijke en religieuze fees-
ten.
BPV heeft een informatiebrochure uitgegeven 
met daarin een overzicht van de adviezen en de 
correcte organisatie van de verschillende as-
pecten van levensbeschouwelijke en religieuze 
feesten, en ook hoe de geldende coronamaat-
regelen moesten worden toegepast. 
BPV heeft ook verschillende praktische fiches 
uitgegeven, vertaald in 9 talen, met daarin de 
maatregelen die moeten worden nageleefd en 
tips voor verschillende situaties. PDF-versies 
van de brochure en de fiches konden worden 
gedownload. Ze werden ook ter beschikking ge-
steld van de gemeenten om hen bij hun sensibi-
liseringsacties bij te staan.

• De extra drone die het gewest op 30 maart 
2020 aankocht om de Brusselaars aan de pre-
ventiemaatregelen te herinneren. 

• En tot slot de sensibiliseringscampagne ge-
richt op de jonge Brusselaars. 

Die thema’s zijn via volgende communicatiekana-
len onder de aandacht gebracht:

• Communicatie via de media; 
• Communicatie in de vorm van affiches in de 

openbare ruimte;
• Communicatie via de sociale media en/of mo-

biele media; de platforms van Google, Facebook, 
YouTube, Instagram, TikTok en Twitch via film-
pjes, display-boodschappen, tekstberichten;

• Communicatie via internet; 
• Communicatie via eigen publicaties (brochures, 

fiches);
• Communicatie via personen of groepen van 

personen die de doelgroepen kunnen beïnvloe-
den (influencer-marketing) of de doelgroepen 
bereiken door mond-tot-mondreclame (“am-
bassadeurs”); 

Er zijn samenwerkingen opgezet met de MIVB, 
visit.brussels en de Brusselse gemeenten om die 
communicatie te verspreiden, maar ook met elke 
andere partner die bij deze thema’s betrokken was 
(bijvoorbeeld de preventie- en veiligheidspartners 
voor de inzet van drones).

 
DE JONGEREN BEREIKEN: DE CAMPAGNE  
#IKLEEFANDERS 

In april 2020 heeft BPV een communicatiecam-
pagne gelanceerd ter ondersteuning en begelei-
ding van de overheidsbeslissingen in verband met 
de coronacrisis. Deze campagne volgde elke fase, 
van de strikte lockdownmaatregelen, over het op-
heffen van de lockdown en de mondmaskerplicht in 
het openbaar vervoer (en later toen die verplichting 
werd uitgebreid naar het volledige grondgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tot het naleven 
van de fysieke afstand in winkels en ontmoetings-
plaatsen.

Deze communicatiecampagne richtte zich tot jon-
ge doelgroepen (14-25 jaar) en moest evolutief en 
flexibel zijn zodat de boodschappen en kanalen 
continu inspeelden op de actuele situatie en maat-
regelen. Cruciale periodes, waarin het belangrijk 
was te herinneren aan de geldende maatregelen en 
de doelgroep op te roepen de waakzaamheid niet te 
laten verslappen, waren de periodes kort voor de le-
vensbeschouwelijke en religieuze feesten, de dagen 
met mooi weer en de schoolvakanties.

BPV heeft deze campagne dagelijks opgevolgd en 
geüpdatet, van april tot 4 september 2020 (de da-
tum waarop de laatste reporting van de campagne 
werd ontvangen).

De gewestelijke campagne #ikleefanders is hoofd- 
zakelijk verspreid via de sociale netwerken: 
Facebook, Instagram, TikTok, ... Het idee was dat ze 
mobiel toegankelijk moest zijn omdat mobiele appa-
raten de beste manier zijn om rechtstreeks contact 
te hebben met het doelpubliek. Ter aanvulling werd 
ze ook verspreid via radio, tv en affiches, in functie 
van de urgentie van de communicatie en de moge-
lijkheden ervan.

Voor haar verspreiding mikte de campagne #ik-
leefanders op influencers en micro-influencers. De 
Brusselse influencers die populair zijn bij jongeren 
hebben eraan meegewerkt. Tot slot zijn alle Brussel-
se gemeenten, maar ook de gewestpartners en de 
aanspreekpunten op het terrein die met jongeren in 
contact staan (verenigingen, scholen) uitgenodigd 
om de visuals en de boodschappen zoveel mogelijk 
te verspreiden via hun websites, nieuwsbrieven, so-
ciale media en aanplakpunten. 
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Ik leef  
anders

5.388.339
views op Facebook en Instagram

2.400.000
views gegenereerd door influencers

69%
van de mensen die de bijdragen  
van de influencers bekeken,  
behoorde tot de doelgroep

De campagne heeft heel veel reacties uitgelokt: de 
berichten en de posts op Facebook en Instagram 
werden 5.388.339 aangeklikt. De bijdragen van de 
influencers op hun sociale media (Facebook en In-
stagram) zorgden voor nog eens 2.400.000 views.

De bijdragen van de influencers Marthe De Pillecyn 
& Liandra Sadza op TikTok bijvoorbeeld werden in 
totaal 330.800 keer bekeken. 69% van de mensen 
die de bijdragen van de influencers bekeken, be-
hoorde tot de doelgroep, wat een uitstekende in-
dicator is over de precisie waarmee de doelgroep 
is bereikt.
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DE RESULTATEN VAN DE DIGITALE ACTIVITEITEN

Fase 1
van 20/5 tot 3/6

1.943.598  
views van  
reclame- 

boodschappen

225.600  
uniek bereikte  

personen  
(jonge Brusselaars)

147.009 
views van filmpjes

van 29/6 tot 15/7

Fase 2

1.861.688 
views van  
reclame- 

boodschappen

222.162 
uniek bereikte  

personen  
(jonge Brusselaars)

145.284 
views van filmpjes

van 4/8 tot 31/8

Fase 3

793.566 
views van  
reclame- 

boodschappen

177.347 
uniek bereikte  

personen  
(jonge Brusselaars)

111.403
views van filmpjes

In  
totaal

4.598.852 
views van  
reclame- 

boodschappen

296.650 
uniek bereikte  

personen  
(jonge Brusselaars)

403.620
views van filmpjes

= 5.002.548 
views

    30%

   	70%

De impact van 
influencers 
en micro-

influencers

2.069.000 
views

15 AMBASSADEURS

MARIA DEL RIO 

PABLO ANDRES

YELLOWSTRAPS

HANNECLAES

SILENTJILL

MARTHEDEP

FUKAY1070

MRBORISBECKER

KIDNOIZE

In  
totaal

6.667.852 
views van  
reclame- 

boodschappen

488.679 
uniek bereikte  

personen  
(jonge Brusselaars)

522.556
views van filmpjes

= 7.190.408 
views

    30%

   	70%
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