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Safe.brussels beoogt een voortdu-
rende verbetering van de veiligheid 
en het veiligheidsgevoel.

Safe.brussels maakt deel uit van het Globaal 
Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en 
bevraagt het hele jaar door inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) om 
informatie – zowel kwantitatief als kwalitatief 
– over hun leefwereld te verzamelen en te 
analyseren. Safe.brussels nam in 2021 de 
gewestelijke veiligheidsenquête (GVE) en 
het verslag van het Brussels Observatorium 
voor Preventie en Veiligheid als leidraad 
voor haar keuzes en beslissingen inzake 
veiligheidsverhoging. 
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Verslag 2020 van het 
Observatorium

Veiligheid is van essentieel belang voor elke bur-
ger, omdat hierin verschillende aspecten van het 
dagelijks leven samenkomen (werk, gezondheid, fi-
nanciën, eigendom, het lichaam). Om ‘veiligheid’ te 
kunnen definiëren moeten eerst en vooral de oor-
zaken van onveiligheid en gevaar in kaart worden 
gebracht. Het is zaak problemen te identificeren 
en prioriteiten te bepalen. Alleen dan kan juist ge-
reageerd worden. Daarbij is het van ondergeschikt 
belang of de oorzaak van de feiten crimineel dan wel 
natuurlijk is. Deze analyse behoort tot het takenpak-
ket van safe.brussels en kwam tot stand met behulp 
van het Observatorium safe.brussels. De in 2020 
verzamelde gegevens werden in 2021 geanalyseerd 
en zullen in 2022 worden gepubliceerd. 

Het jaar 2020 werd getekend door de COVID-19 ge-
zondheidscrisis die een merkbare invloed had op 
onze veiligheid, net als op vele andere gebieden 
(gezondheid, economie, mobiliteit, toerisme, sociale 
betrekkingen, cultuur, onderwijs, sport ...). Er werd 
massaal overgestapt op telewerk, er werd minder 
gereisd en sociale interacties namen sterk af of 
vonden digitaal plaats. Deze veranderingen hebben 
uiteenlopende gevolgen gehad.

GEVOLGEN VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS OP DE 
VEILIGHEID

De pandemie was, niet verrassend, de grootste 
zorg van de burgers in het BHG (zie GVE 2020)1, 
maar hun gevoel van veiligheid lijkt er in deze pe-
riode desalniettemin op te zijn vooruitgegaan. Dit 
valt grotendeels te verklaren door het feit dat een 
vermindering in activiteiten er in het algemeen toe 
geleid heeft dat er minder mogelijkheden waren om 
misdrijven te plegen. Afgezien van de incidenten die 
verband houden met de volksgezondheid (zie hie-
ronder), laten de statistieken van politie en justitie 

een algemene daling van de criminaliteit zien ten 
opzichte van 2019 (-18% voor de politie, -7% voor het 
correctioneel parket en -21% voor het jeugdparket).

Andere kwesties zijn dan weer (veel) belangrij-
ker geworden. Ten eerste registreren we een hoog 
percentage zelfgerapporteerde slachtoffers in ter-
men van ‘straatintimidatie’ (55% van de inwoners), 
maar ook discriminatie (35% van de inwoners). De 
covidcontext zorgde ook voor een duidelijke toe-
name van overtredingen op het gebied van volks-
gezondheid, die verband houden met het niet-nale-
ven van gezondheidsmaatregelen (geen masker 
dragen, ongegronde aanwezigheid in de openbare 
ruimte, het niet-naleven van verboden). 

ANDERE ONTWIKKELINGEN IN VERBAND MET 
NIEUWE OMSTANDIGHEDEN

Nieuwe levensomstandigheden en gewoonten ve-
randerden (bepaalde aspecten van) veiligheid en 
criminaliteit.

Toename van het aantal fietsdief- 
stallen

Toename van het aantal verkeer-
songevallen waarbij fietsers betrok- 
ken zijn

Daling van het aantal gemeentelijke 
administratieve boetes in verband 
met stilstaan en parkeren 

Toename van de cybercriminaliteit, 
aangezien er meer tijd online werd 
doorgebracht

Toename van nachtelijke overlast 
door feesten georganiseerd in de 
periode waarin bijeenkomsten ver-
boden waren

1 In de zomer van 2020 beschouwde meer dan de helft van de burgers de gezondheidscrisis als het meest zorgwekkende uitzonderlijke 

fenomeen uit een vooraf bepaalde lijst die ook economische crisissen, terroristische aanslagen, uitzonderlijke weersverschijnselen en 

ernstige ongevallen (industrie, spoorwegen, enz.) omvat.
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Ook bestaande spanningen tussen burgers en auto-
riteiten namen verder toe (+17% meer overtredingen 
tegen het openbaar gezag ten opzichte van 2019), 
toen agenten (politie, lokale autoriteiten enz.) de 
moeilijke taak kregen om burgers te informeren, te 
waarschuwen en te controleren over nieuwe, evo-
luerende en soms slecht onthaalde regels. 

Andere analyse-
opdrachten van het 
Observatorium 

In samenwerking met equal.brussels verzamelde 
het Observatorium voortdurend gegevens om het 
geschatte aantal niet-gemelde gevallen van geweld 
in verband met seksuele geaardheid of gende-
ridentiteit zo klein mogelijk te houden. Data over 
LGBTQI+-fobe misdrijven die in het BHG werden 
gepleegd, werden verzameld in samenwerking met 
de non-profitorganisatie Rainbow House. Dergeli-
jke feiten worden zelden bij de politie aangegeven. 

Een vereniging die dicht bij de doelgroep staat en 
een vertrouwensrelatie met potentiële slachtoffers 
heeft, kan daar een ondersteunende, bemiddelende 
rol spelen en ervoor zorgen dat er toch gegevens 
kunnen worden verzameld. Hier vinden slachtof-
fers een luisterend oor en worden ze tegelijkertijd 
bewust gemaakt van het belang van het indienen 
van een klacht. De publicatie van deze gegevensa-
nalyse is gepland voor het voorjaar van 2022.  

Het Observatorium bracht ook huiselijk geweld ti-
jdens de lockdown in kaart. Begin 2021 is een twee-
de analyse van dit fenomeen gepubliceerd over de 
periode van maart tot november 2020. Dit onder de 
vorm van een Focus van het Observatorium (nr. 2).

Niet alleen de problemen dienen geanalyseerd te worden om een objectief beeld te krijgen 
van de situatie, ook de oplossingen die safe.brussels en haar verschillende partners naar 
voren schuiven moeten worden geëvalueerd. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat we als 
veiligheidssector de juiste dingen doen én dat we ze goed doen.

In nauwe samenwerking met de projectverantwoordelijken werkt de cel Evaluatie van het 
Veiligheidsbeleid in de eerste plaats aan een positieve evaluatiecultuur. Dit betekent dat er 
op systematische wijze over de verwachtingen, inspanningen, realisaties en effecten wordt 
gecommuniceerd. We rekenen op de expertise van onze partners om over de doelstellingen 
van hun projecten te communiceren en over hun verwezenlijkingen. In het kader van de Lokale 
Buurt- en Preventieplannen, bijvoorbeeld, werken we nauw samen met de gemeenten om het 
preventiebeleid in een op kennis gebaseerde benadering in te schrijven.

ONDERSTEUNING VAN DE EVALUEERBAARHEID VAN DE 
INITIATIEVEN
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De geuite angsten moeten worden onderscheiden 
van het zogenaamde ‘slachtofferschap’ dat door de 
ondervraagden werd aangegeven. Hierbij spelen 
discriminatie en intimidatie in de openbare ruimte 
een belangrijke 

Gewestelijke 
veiligheidsenquête

Elk jaar voert safe.brussels een Gewestelijke Veilig-
heidsenquête (GVE)2 uit die het veiligheidsgevoel en 
het slachtofferschap3 van de Brusselse bevolking 
analyseert. “De resultaten van deze enquête helpen 
ons bij het verwezenlijken van de doelstelling ‘leven 
in een veilig Brussel’,” legt Sophie Lavaux, direc-
teur-generaal van safe.brussels, uit. “Aan de hand 
van die resultaten kunnen we vaststellingen doen 
over de ervaringen en de beleving van de Brussel-
se inwoners: over hun gevoelens, hun angsten, hun 
behoeftes, maar ook over de incidenten waarvan ze 
slachtoffer menen geweest te zijn.” 

De jaarlijkse bevraging richt zich afwisselend op 
twee doelgroepen: het ene jaar op de inwoners 
van Brussel, pendelaars en toeristen en het ande-
re jaar op de bedrijven in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest (BHG). In 2020, bij het begin van de 
gezondheidscrisis, werd de enquête voorgelegd 
aan de eerste doelgroep. De resultaten van deze 
bevraging werden in 2021 geanalyseerd en in 2022 
gepubliceerd. “Om voor de hand liggende redenen 
was 2020 een belangrijk keerpunt in de levensom-
standigheden en -ervaring van de bevolking,” merkt 
Yves Bastaerts, adjunct-directeur-generaal van 
safe.brussels, op. “De COVID-19-pandemie heeft 
ingrijpende gevolgen gehad voor veel aspecten van 
het dagelijks leven.”

Tegelijk met de analyse van de bevraging in 2020 
heeft safe.brussels in 2021 ook de GVE voor bedrij-
ven in het gewest opgestart. De resultaten van dit 
onderzoek zullen in 2022 worden geanalyseerd. 

EEN GROTER ONVEILIGHEIDSGEVOEL DAN IN 
2018, MAAR VERGELIJKBARE ZORGEN 

Uit de enquête blijkt dat het onveiligheidsgevoel 
in Brussel groter is dan in 2018. De belangrijkste 
bezorgdheden houden verband met overlast, het 
leefmilieu (netheid, vervuiling, geluidsoverlast) en 
de openbare ruimte (vb. intimidatie en pestgedrag 
op straat, verkeer en verkeersveiligheid of drugge-
bruik). Diefstal en agressie zijn de gevaren die door 
de verschillende groepen het meest genoemd wor-
den.

2 Online beschikbaar via deze link: https://safe.brussels/nl/publicaties.
3	 De	term	‘slachtofferschap‘	verwijst	naar	het	feit	dat	iemand	het	slachtoffer	is	geworden	van	een	aanslag	op	zijn	eigen-

dom of persoon.

Discriminatie 
 1 ondervraagde  
op 3 
Intimidatie in de openbare ruimte 
 1 ondervraagde  
op 2 

Geuite angsten

Onveiligheidsgevoel in BHG

 33% 25% 60%

Inwoners Pendelaars Toeristen
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DIEFSTAL EN GEWELDPLEGING VAKER GE-
MELD BIJ DE POLITIE

Hoewel de verschillende spelers (via bewustma-
kingscampagnes) hameren op de noodzaak om 
klacht in te dienen, doet een groot deel van de 
slachtoffers dit niet. Met name in gevallen van dis-
criminatie, seksuele intimidatie en psychologisch 
geweld. Hier dient minder dan een derde van de 
slachtoffers klacht in. Voor diefstal en geweldple-
ging, de twee meest gevreesde incidenten in het 
BHG, liggen de klachtenpercentages hoger. Daa-
rom zijn ze ook duidelijker zichtbaar in de mis-
daadstatistieken van de politie.

VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE AUTO-
RITEITEN 

De burgers konden in het kader van de enquête ook 
hun verwachtingen en noden op het gebied van vei-
ligheid communiceren. Daarvan springen er twee in 
het oog: een grotere aanwezigheid van veiligheids-
personeel in de openbare ruimte en een betere wer-
king en organisatie inzake veiligheid in het BHG.

Minder dan 
 1 ondervraagde  
op 3
diende een klacht in bij discriminatie, 
seksuele intimidatie en psychologisch 
geweld.

 1 ondervraagde  
op 2
deed aangifte bij diefstal en 
geweldpleging, de twee meest 
gevreesde incidenten in het BHG.

Meest voorkomende redenen om geen klacht in te dienen  

De zinloosheid van het indienen van een klacht

 

De indruk dat de klacht niet wordt opgevolgd

Klachtenpercentage 

 51% 48% 40%

Inwoners Pendelaars Toeristen

 33% 39% 21%

Inwoners Pendelaars Toeristen
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Ontwikkeling van de 
afdeling ‘Operations’

Een van de prioriteiten van safe.brussels is het ont-
wikkelen van haar operationeel gedeelte. De coördi-
natie- en ondersteuningstaken worden uitgevoerd 
op vraag van de overheidsinstanties en in het kader 
van evenementen met impact op de veiligheid in 
het BHG.
In 2021 werd de afdeling ‘Operations’ van safe.brus-
sels daarom hervormd en heeft nu meer aandacht 
voor de uitvoering en versterking van operationele 
coördinatiestructuren en -technologie. Deze afde-
ling bestaat zowel uit verschillende bestaande cel-
len alsook uit nieuwe. 

 
De SITCEN is een nieuwe cel die werd opgericht om 
de taken van de minister-president i.v.m. openbare 
orde concreet te kunnen implementeren. Ook de 
bevoegdheden van de hoge ambtenaar die verband 
houden met de opvolging van evenementen en/of 
crisismanagement worden door de SITCEN onder-
steund. De cel Threat Center en de cel Security Offi-
cer zijn nog in ontwikkeling. 

De organisatie van preventie- en noodhulpdiensten, 
opvang van de bevolking, personenbescherming en 
de bescherming van goederen en van het milieu ver-
gen een voorafgaande voorbereiding om in noodsi-
tuaties (ongevallen, rampen, enz.) zo doeltreffend 
mogelijk te kunnen reageren. Crisismanagement 
goed voorbereiden bestaat uit twee zaken: ten eer-
ste het opstellen van een plan van aanpak, en ten 
tweede het regelmatig uitvoeren van oefeningen 
gepaard gaand met feedback. 

Het jaar 2021 in een 
oogopslag

EEN ONDERDEEL ‘OVERSTROMINGEN’  
is, naar aanleiding van de dramatische overstro-
mingen in Wallonië in juli 2021, in de risicoanalyse 
van het BHG opgenomen. 

EEN NATIONALE BE-ALERT TEST 

op 7 oktober 2021 zorgde ervoor dat ongeveer 
47.000 extra Brusselaars zich binnen de week na 
de test registreerden voor BE-Alert.

HALEX 

in de nacht van 24 op 25 september 2021 werd 
een grootschalige multidisciplinaire oefening uit-
gevoerd in de tunnel van de Hallepoort. De leiding 
werd hier gezamenlijk genomen door de diensten 
van de hoge ambtenaar, het militair commando van 
Waals-Brabant en de federale hygiëne-inspectie. 

TWEE WAARSCHUWINGSOEFENINGEN VAN HET 
CC-PROV  (PROVINCIAAL COÖRDINATIECOMITÉ)

zijn georganiseerd in samenwerking met de CU 112, 
in het geval van het initiëren van een provinciale 
fase. 

ZES KADERS VOOR MULTIDISCIPLINAIRE  

EVENEMENTEN:

AFDELING ‘OPERATIONS’ 

Cel  
Crisis-  
beheer

Cel  
Wapens & 

explosieven 
(bestaand)

Cel  
Situation 

Centre 
(SITCEN)

Cel  
Threat  
Center

Cel  
Security 
Officer

13-14-15 juni 2021  |  NAVO-top

21 juli 2021  |  Nationale feestdag 

29 augustus 2021  |  BXL Tour (wielerwedstrijd)

12 september 2021  |  20km van Brussel

19 september 2021  |  Autoloze zondag 

31 december 2021  |  Oudejaarsavond
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“Wanneer de staats- 
hoofden en regerings- 
leiders in Brussel 
samenkomen, moeten  
de Belgische auto-
riteiten, met inbegrip 
van het Gewest, hen 
het hoogst mogelijke 
veiligheidsniveau ga-

anderen en een snelle en doeltreffende reactie 
verzekeren in geval van nood. De diensten van 
de hoge ambtenaar en safe.brussels ontwikkelen 
en coördineren het multidisciplinaire reddings- 
en interventieplan. Ze monitoren het verloop 
van de top in het Gewestelijk Crisiscentrum, in 
voortdurende communicatie met de diensten 

ter plaatse. De editie 2021 was in twee opzichten 
bijzonder. Ten eerste diende bij het opstellen 
van de plannen rekening worden gehouden met 
de geldende COVID-maatregelen. Ten tweede 
ging de top gepaard met een aantal bijkomende 
evenementen, zoals de ontmoeting tussen de 
Amerikaanse president en de Koning, die in goede 
banen moesten worden geleid.” 

• 30 staatshoofden kwamen op 14 juni 
2021 in Brussel bijeen

• De veiligheidsvoorzieningen waren 
verdeeld over 3 strategische locaties 

• 1e bezoek van VS-president Joe Biden 
aan Brussel

HALex-oefening |  24-25 september 2021
Interview met Fabrice Delooz, directeur Coördinatie veiligheidsoperaties

NAVO-top |  14 juni 2021
Interview met Léo Gehin, directie Coördinatie veiligheidsoperaties

“Dankzij dit soort 
simulatie kunnen 
we op verschillende 
scenario’s anticiperen 
en aan de hand van de 
opgedane ervaringen 
onze werkmethoden 
aanpassen. Zo kunnen 
we de strategische 

communicatie op twee niveaus optimaliseren: 
horizontaal, tussen de verschillende diensten, en 
verticaal, tussen de hoge ambtenaar en de operationele 
diensten. Het meemaken van deze crisissituatie gaf 
ons ook een beter inzicht in de veiligheidsproblemen 
van onze partners. We konden bepaalde procedure-

aspecten testen zoals nooduitgangen en ventilatie 
die specifiek zijn voor Brussel Mobiliteit, de 
beheerder van de Hallepoorttunnel. We wilden een 
samenwerkingsdynamiek tot stand brengen tussen 
safe.brussels en de verschillende partners. Dankzij 
deze oefening is dat gelukt.”

• Een twintigtal autowrakken werd 
opgesteld in de Hallepoorttunnel

• 300 figuranten werden gemobiliseerd 
voor deze levensechte oefening

• Een tiental uitvoerende partners 
werkte samen 
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Safe.brussels zet zich in voor 
veiligheid die het welzijn van de 
burgers garandeert.

De middelen en actieplannen die safe.
brussels daarbij hanteert zijn: het 
Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
(GVPP) dat fungeert als leidraad voor 
overheidsoptreden op het gebied van 
veiligheid, een breed netwerk van partners 
met aanvullende knowhow, diverse 
platformen voor overleg en samenwerking 
maar ook werkgroepen en technologische 
instrumenten. Deze middelen stellen safe.
brussels in staat om de toegewezen taken 
uit te voeren in nauwe samenwerking met 
de partners en zich voortdurend te richten 
op verbetering.
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Uitvoering van het 
Algemeen Veiligheids-  
en Preventieplan

Op 14 januari 2021 heeft 
de regering van het 
Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest (BHG) het 
Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan (GVPP) 
2021-2024 aangeno-
men. Dit beleidsdocu-
ment, dat 9 thema’s 
omvat, telt niet minder 
dan 77 maatregelen ter 
verbetering van de vei-
ligheid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 

Het GVPP wil een ‘Veilig Brussel’ verwezenlijken, in 
nauwe samenwerking met alle partners in de pre-
ventie- en veiligheidsketen. Safe.brussels speelt 
een veelzijdige rol. Enerzijds is ze zelf een actieve 
speler bij de uitvoering van specifieke maatregelen 
(of de ondersteuning daarvan). Anderzijds vervult 
safe.brussels ook hoofdzakelijk de rol van coördina-
tor van het Algemeen Veiligheids- en Preventieplan 
en is als zodanig verantwoordelijk voor de uitvoering 
en de opvolging ervan. 

In 2021 is safe.brussels, met name via het Observa-
torium en de afdeling Partnerships, begonnen met 
de ontwikkeling van een ambitieuze monitoring-
methode. Met behulp van factsheets en een sco-
rebord kunnen maatregelen van het GVPP worden 
uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd. Zo kunnen 
de resultaten en bijdragen van de verschillende ac-
toren van de preventie- en veiligheidsketen trans-
paranter in kaart worden gebracht en wordt tegelij-
kertijd de samenwerkingsdynamiek binnen het BHG 
versterkt.

Safe.brussels ontwikkelde ook een nieuwe mel-
dingsstructuur voor de bevoegde autoriteiten door 
het introduceren van jaarlijkse uitvoeringsplannen. 
Deze methode maakt deel uit van de bredere be-
heercyclus van safe.brussels en zorgt ervoor dat 
de autoriteiten (regering en Gewestelijke Veilig-
heidsraad, GVR) beter geïnformeerd worden over de 
geboekte vooruitgang en dat ze nauwer betrokken 
kunnen worden bij het uitvoeren van de plannen.  

LISA: lokale veiligheids-
antennes 

Lokale verankering is een van de vijf actiebeginse-
len van het GVPP. Ondanks de multidimensionele 
context van Brussel is het belangrijk om in de ver-
schillende wijken de vinger aan de pols te houden 
en aandacht te hebben voor nieuwe en lokale feno-
menen. 

Daarom steunt de Brusselse regering sinds 2019 
de implementatie van lokaal geïntegreerde veilig-
heidsantennes (LISA of Locally Integrated Security 
Antenna). Deze maken een lokale dienstverlening 
mogelijk op het gebied van preventie en veiligheid. 
LISA’s omvatten diensten die zowel multidiscipli-
nair als transversaal zijn; multidisciplinair omdat ze 
verschillende diensten en beroepen samenbrengen 
overeenkomstig de behoeften van de bevolking; 
transversaal omdat zij gemeenten, politiezones en 
gewestelijke instellingen en in sommige gevallen 
zelfs de verenigingssector betrekt. 

Safe.brussels verleent operationele en financië-
le steun aan de realisatie van deze antennes. Dit 
maakt deel uit van de transversale missies van haar 
mandaat. 
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De LISA-antennes
Interview met Ayad Naziha, verantwoordelijke van de LISA-antennes in Anderlecht.

“Dankzij de gedecen-
traliseerde aanpak 
van de LISA-antennes 
kunnen we veiligheid 
op een geïntegreerde 
manier aanpakken door 
de preventiediensten, 
de lokale politie, de 
dienst leefomgeving 

en verschillende sociale diensten erbij te betrekken. 
We kregen reeds veel positieve feedback van de 
inwoners van de wijk. Ze zijn erg tevreden over het 
feit dat ze nu één enkel, herkenbaar en gemakkelijk 
toegankelijk aanspreekpunt hebben, dat geen 
politiebureau is. In de antenne ‘Historisch Centrum’ 
in Anderlecht ontvangen we meer dan honderd 
mensen per dag. Ze vinden hier direct een antwoord 
op hun vragen of worden geholpen bij moeilijkheden. 

Safe.brussels heeft ons geholpen om ons project te 
verwezenlijken. Een investeringssubsidie stelde ons 
in staat om twee LISA-antennes in onze gemeente 
in te richten en de nodige kantooruitrusting aan 
te schaffen. Dankzij het Globaal Veiligheids- 
en Preventieplan (GVPP) konden we ook een 
overkoepelende visie en aanpak ontwikkelen voor de 
19 Brusselse gemeenten.

 

• 14 LISA-vesitingen zijn opgericht 
dankzij de steun van safe.brussels

• In 2022 worden 3 nieuwe antennes 
geopend

• In de safe.brussels-begroting is 
2.629.000 euro gereserveerd voor 
LISA-projecten in 2021
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Thematiek 1

Woman’Do
Thematiek 4

PAG-ASA 
Thematiek 6

Diogènes

Posttraumatische 
begeleiding voor personen 

in precaire situaties die voor 
geweld zijn gevlucht.

Begeleiding	van	slachtoffers	
van mensenhandel naar een 

gespecialiseerde opvang 
dankzij straathoekwerk en 

drempelverlaging.

Straathoekwerk met daklozen in 
de Brusselse vervoersnetwerken 

om de sociale integratie te 
bevorderen via sociale banden. 

52 projecten ondersteund 
door diverse verenigingen

Het BHG wordt gekenmerkt door een rijk en gevari-
eerd netwerk van verenigingen. Die zijn op erg uit-
eenlopende gebieden actief en goed bereikbaar. . 
Daardoor vormen ze een vast aanspreekpunt voor 
de burgers en bezoekers van het BHG.

Dankzij hun kennis van het veld, hun contacten met 
de verschillende doelgroepen en hun expertise, ver-
sterken de vzw’s en hun projecten de werking van 
safe.brussels en haar institutionele partners en vul-
len deze verder aan. Zo dragen ze bij tot een betere 
kwaliteit en toegankelijkheid van (veiligheids-)dien-
sten voor de inwoners en bezoekers van Brussel.

Resultaten van de projectoproepen 2021 voor vzw’s 
in het kader van de uitvoering van het algemeen 
veiligheids- en preventieplan:

• 52 projecten geleid door 42 vzw’s 
ontvingen een subsidie van safe.
brussels

• 17 punten van het GVPP werden 
gerealiseerd dankzij gesubsidieerde 
projecten

• 3.320.600 euro werd uitbetaald aan 
geselecteerde projecten

ENKELE VOORBEELDEN VAN GESUBSIDIEERDE PROJECTEN PER THEMA VAN HET GVPP

Safe.brussels ondersteunt ook initiatieven buiten 
het kader van de jaarlijkse projectoproep. De sub-
sidie die bijvoorbeeld door safe.brussels aan vzw 
Transit is toegekend stelt hen in staat drugsgebrui-

kers te helpen op twee locaties. De vzw kan op die 
manier ook de partners in de veiligheids- en pre-
ventieketen ondersteunen bij de uitvoering van hun 
missies op het gebied van drugs en verslaving.

 Fysieke en psychische 
menselijke integriteit

Mensenhandel en 
mensensmokkel

Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid

ONZE VEILIGHEID: EVEN BELANGRIJK ALS ONZE VRIJHEID
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Betere uitwisseling van 
ervaringen 

Het gevoel van onveiligheid en de uitdagingen die 
daaruit voortvloeien zijn talrijk en gevarieerd. Daar-
om is een adequate en gecoördineerde aanpak 
noodzakelijk. Safe.brussels creëert verschillen-
de netwerken (waaraan ze ook actief deelneemt) 
voor preventie en veiligheid door het organiseren 
van verschillende platforms en werkgroepen (meer 
dan 20 in 2021!). Hieronder volgen enkele concrete 
voorbeelden.

HET GEWESTELIJKE PLATFORM ‘RADICALISE-
RING - POLARISATIE’

Het gewestelijke platform ‘radicalisering – polarisa-
tie’ brengt op regelmatige basis de verantwoorde-
lijken van de Brusselse gemeenten en politiezones 
samen met institutionele, academische of andere 
deskundigen, afhankelijk van de behoeften van de 
deelnemers en van de actualiteit. 

In 2021 kwam deze groep maar liefst zes keer samen 
met gemiddeld 25 deelnemers. Er werden verschil-
lende onderwerpen besproken, zoals de Lokale In-
tegrale Veiligheidseenheden, een diagnose van ge-
welddadig radicalisme in de stad, de evaluatie van 
multi-institutioneel werk, de relatie tussen politie en 
jongeren, de zorg voor kinderen uit Syrië en Irak en 
de evaluatie van de extremistische en terroristische 
dreiging in het BHG.

‘SECURITY BY DESIGN’

Met de sectoroverschrijdende doelstelling ‘Secu-
rity by Design’ wil safe.brussels preventie- en vei-
ligheidsmaatregelen integreren in het ontwerp van 
de openbare ruimte. Op die manier wil safe.brussels 
bijdragen aan de ontwikkeling van een veilige, ge-
bruiksvriendelijke en esthetische openbare ruimte. 

In 2021 zette safe.brussels de samenwerkingen met 
haar belangrijkste partners op gewestelijk niveau 
voort. Daarnaast leidde safe.brussels ook de actie 6 
van het Europese partnerschap ‘Security in Public 
Spaces’ in het kader van de ‘Stedenbouwkundige 
Agenda’ van de Europese Unie. Die agenda bestaat 
voornamelijk uit de ontwikkeling van richtlijnen 
voor het architecturaal ontwerp en de planning van 
openbare ruimten. Als concreet resultaat van deze 
actie geldt de SecureCity-gids, die tien gouden re-
gels van ‘Security by Design’ bevat. Dit instrument is 
beschikbaar voor lokale en gewestelijke actoren op 
het gebied van stadsplanning. 

DE WERKGROEP ‘HUISELIJK GEWELD’

Sinds september 2021 organiseert safe.brussels een 
operationele werkgroep ‘huiselijk geweld’, waarin de 
Brusselse politiezones en de gemeentelijke preven-
tiediensten samenkomen. De werkgroep maakt de 
verspreiding en uitwisseling van bestaande metho-
des mogelijk net als het voorstellen en opzetten van 
gezamenlijke projecten. 

Met de hulp van deze werkgroep kon safe.brussels, 
met rechtstreekse inbreng van de Brusselse ge-
meenten, een lijst opstellen van de lokale diensten 
die slachtoffers van huiselijk geweld cruciale hulp 
kunnen bieden. Deze lijst werd verdeeld onder apo-
thekers samen met de brochure ‘apotheek als door-
verwijzer’. Hierin vinden apothekers advies over hoe 
ze kunnen reageren op slachtoffers van huiselijk 
geweld. Er wordt in de brochure ook vermeld naar 
welke gespecialiseerde diensten en hulpverleners 
ze slachtoffers kunnen doorverwijzen. 
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DE WERKGROEP ‘BURGERS-POLITIE’

Als reactie op de beslissing van het Brussels parle-
ment om de wederzijdse relaties tussen burgers en 
politie te verbeteren, heeft safe.brussels de werk-
groep ‘burgers-politie’ opgericht. Deze komt sinds 
het najaar van 2021 elk kwartaal bijeen met preven-
tiemedewerkers van de 19 Brusselse gemeenten en 
vertegenwoordigers van de zes politiezones.

Bundelen voor een betere 
werking

Al sinds de start van safe.brussels wordt nage-
dacht over de noden, uitdagingen en mogelijkhe-
den die verband houden met ‘uitwisseling’ tussen 
preventie-, veiligheids- en hulpverleningsdiensten. 
Het uitwisselen en bundelen van informatie kan de 
kwaliteit van dienstverleningen verbeteren (reac-
tiviteit, continuïteit, gemakkelijke toegang, enz.). 
Tegelijk kan uitwisseling – door gebruik te maken 
van een gemeenschappelijk informatiecentrum – 
ook bijdragen tot de ontwikkeling van diensten met 
een hoge toegevoegde waarde. Safe.brussels werkt 
daarom meerdere uitwisselingsprojecten uit.

VOOR EEN BETERE LUCHTKWALITEIT:  
DE LAGE-EMISSIEZONE (LEZ)

De lage-emissiezone (LEZ) vermindert de vervuilen-
de uitstoot van het wegvervoer door de meest ver-
vuilende voertuigen geleidelijk uit het BHG te weren. 
Controles gebeuren op basis van de nummerplaat 
en worden uitgevoerd met behulp van ANPR-came-
ra’s (Automatic Number Plate Recognition). 

Safe.brussels heeft de leiding over dit project en 
is verantwoordelijk voor de technische studies van 
nieuwe camerasites, de aankoop van de camera’s, 
de concrete uitvoering van het project, de techni-
sche goedkeuring van de sites, de controle van in-
formatiestromen en de betrekkingen met de part-
ners van het project, namelijk Brussel Leefmilieu en 
Brussel Fiscaliteit. “We mogen niet vergeten dat de 
camera’s die voor de LEZ zijn geïnstalleerd ook een 
politiefunctie hebben. De politiezones gebruiken 
ze voor hun onderzoeken en huiszoekingen”, zegt 
Christian Banken, projectleider ‘digitale transforma-
tie’.

ONZE VEILIGHEID: EVEN BELANGRIJK ALS ONZE VRIJHEID

In 2021 kende de minister-president 
van het BHG een prijs toe aan projecten 
die zich inzetten voor de verbetering 
van preventie- en veiligheidsdiensten 
voor burgers. De prijs werd in het 
leven geroepen ter nagedachtenis aan 
commissaris David Yansenne.

De David Yansenne Prijs 2021 werd 
uitgereikt aan drie partners:
• De eerste prijs ging naar het 

project van de politiezone Brussel-
Hoofdstad/Elsene waarin echtelijk 
of intrafamiliaal geweld centraal 
stonden. 

• De preventiedienst van Sint-Agatha-
Berchem kreeg de tweede prijs voor 
zijn LISA (Lokaal Geïntegreerde 
Veiligheidsantenne - zie hierboven).

• De derde prijs werd toegekend aan het 
project van de Fédération Laïque de 
Centres de Planning Familial (FLCPF) 
waarmee ze seksueel en huiselijk 
geweld opsporen, slachtoffers 
opvangen en hen begeleiden.

DAVID YANSENNE PRIJS 
2021   
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HET CRISISCENTRUM EN DE GEWESTELIJKE 
DISPATCHING VAN SAFE.BRUSSELS

Het crisiscentrum en het gewestelijke dispatching-
centrum van safe.brussels zijn instrumenten die 
bereikbaarheid, betere communicatie en het delen 
van informatie tussen de veiligheidsactoren moge-
lijk moeten maken. 

Het crisiscentrum en de gewestelijke dispatching
Interview met Christian Banken, projectleider ‘digitale transformatie’ Verbindingscel - algemene directie 

“Een belangrijke stap 
vooruit op het vlak van 
het delen van informatie 
was de oprichting 
van het gewestelijk 
dispatchingcentrum, 
waardoor alle politie-
dispatchingcentra van 
het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest konden worden samengevoegd en 
er met dezelfde instrumenten en dezelfde gegevens 
kan worden gewerkt. Een ander succes was het 

bundelen van de videobeelden van alle gewestelijke 
actoren op een gemeenschappelijk platform. In geval 
van crisis zijn dus de videobewakingsbeelden van 
alle partners beschikbaar. We stellen vast dat deze 
bundeling, die erop gericht is mensen samen te laten 
werken met dezelfde instrumenten, vrij goed werkt. 
De verschillende teams passen zich in hun eigen 
tempo aan deze nieuwe manier van samenwerken 
aan en geven ons positieve feedback. We kunnen 
dus zowel op menselijk als op operationeel niveau 
van een succes spreken.

HET GEWESTELIJKE DRONE-PROJECT

Vier jaar geleden schafte het BHG via safe.brus-
sels een vloot drones aan ter ondersteuning van de 
politiezones en andere gewestelijke partners zoals 
Brussel Mobiliteit en het DBDMH. De gewestelijke 
vloot drones bestaat momenteel uit tien drones, 
waaronder drie nieuwe toestellen. 

In 2021 werd:

81% van de opdrachten uitgevoerd 
ten gunste van de Brusselse politiezones

9% ten gunste van de federale 
politiediensten

2% ten gunste van Brusafe 
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COVID-19: STEUN VOOR DE MINISTER- 
PRESIDENT

In de context van de COVID-19 gezondheidscrisis 
bleef safe.brussels ook in 2021 het kabinet van de 
minister-president van het BHG ondersteunen. 

JURIDISCHE STEUN AAN DE MINISTER- 
PRESIDENT

De juridische cel evalueerde de verschillende poli-
tiebesluiten voor ze in werking traden. Safe.brussels 
bekeek de in Brussel geldende gezondheidsbeper-
kingen en vatte ze in een overzichtelijke en begrij-
pelijke tabel samen. Deze popularisering van wet-
teksten moest de in Brussel geldende gewestelijke 
en federale regels begrijpelijker maken.

Om deze informatie zo breed mogelijk te versprei-
den, zorgde de cel Strategie & Communicatie er bo-
vendien voor dat er regelmatig updates op de offici-
ele website van safe.brussels werden geplaatst.

INFO-CORONA@BPS.BRUSSELS: STEUN VOOR 
GEMEENTEN EN GEWESTELIJKE ORGANEN

Wegens het toenemende aantal vragen dat in ver-
band met COVID-19 bij safe.brussels werd inge-
diend, werd een centraal e-mailadres ingericht. Alle 
vragen van gemeenten en gewestelijke instanties 
werden gecentraliseerd via info-corona@bps.brus-
sels. Safe.brussels zorgde ervoor dat deze mailbox 
tweemaal per dag werd gecontroleerd.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de cel PMO, 
de Verbindingscel, de cel Juridische Zaken, alle se-
cretarissen van safe.brussels en het kabinet van de 
minister-president kon safe.brussels de gemeenten 
en gewestelijke organen in deze moeilijke tijd on-
dersteunen.

EEN CORONAVIRUSPAGINA OP DE WEBSITE:  
HTTPS://SAFE.BRUSSELS/NL/CORONAVIRUS 

De specifieke pagina over het coronavirus op de 
website safe.brussels werd in april 2020 aange-
maakt en in 2021 verder geüpdatet.

De pagina werd ontworpen als een echt transversaal 
informatieplatform en bevat alle actuele richtlijnen 
die gelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hier vindt men: 
• Algemene informatie: federale communicatie-

campagnes en informatie over het crisiscen-
trum en de Gewestelijke Veiligheidsraad; 

• Informatie over regelgeving: federale en gewes-
telijke ministeriële besluiten

• Nuttige links naar de websites van onze part-
ners  ...  

ONZE VEILIGHEID: EVEN BELANGRIJK ALS ONZE VRIJHEID
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2021 was een jaar van consolidatie 
en strategische ontwikkeling, waar-
bij Sophie Lavaux haar functie als 
algemeen directeur van safe.brus-
sels en hoge ambtenaar ad interim 
opnam. 

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de 
vooropgestelde eisen inzake kwaliteit, 
reactievermogen en innovatie stelde 
safe.brussels opleiding en aanwerving 
centraal in haar personeelsbeleid. Ten 
slotte ontwikkelde safe.brussels, in een 
aanhoudend streven om bruggen te slaan 
naar de burgers, haar communicatiestrategie 
en bouwde haar aanwezigheid op sociale 
media uit. 
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Wijzigingen in de algemene 
leiding

Op 15 juli 2021 trad Sophie Lavaux aan als direc-
teur-generaal van safe.brussels, naast adjunct-di-
recteur-generaal Yves Bastaerts. Bij het begin van 
haar ambt, besloot de regering om Sophie Lavaux 
eveneens voor de duur van één jaar  te benoemen 
tot interim-topambtenaar met ingang van 26 juli 
2021. Deze nieuwe tandem aan het hoofd van safe.
brussels wil inspelen op een veranderende wereld 
en een veranderende veiligheidssituatie in Brussel 
en in de wereld. 

 

Dicht bij burgers en 
partners

Safe.brussels wil haar activiteiten zichtbaarder ma-
ken voor professionals en het publiek. Safe.brus-
sels lanceerde daarom op donderdag 23 septem-
ber 2021 eigen Twitter- en LinkedIn-accounts om 
haar digitale communicatie te verstevigen en de 
media-aandacht voor nieuws en evenementen te 
verzekeren. Ook bij aanwervingen spelen deze ac-
counts sindsdien een belangrijke rol.

MEER ZICHTBAARHEID, GESTAAFD DOOR 
CIJFERS

De lancering van de twee nieuwe sociale netwerk-
accounts had ook een uitgesproken positief effect 
op het verkeer naar de website safe.brussels. Tij-
dens de laatste drie maanden van 2021 had de site 
een maandelijks gemiddelde van 22.000 bezoeken, 
tegenover 7661 vóór de lancering van de accounts. 

Effect van het activeren van een safe.brussels account  
op sociale netwerken Twitter en LinkedIn via bezoek  

aan de website safe.brussels  
(gemiddeld aantal maandelijkse views)

4 Deze situatie is gewijzigd bij een beschikking van 30 juni 2022. Op het moment van publicatie is Sophie Lavaux een volwaardig hoge 

ambtenaar, niet langer ad interim.

Voor 
(juli-sept. 2021)

Na 
(okt.-dec. 2021)

7.661

22.153

Safe.brussels’  
accounts op de  
sociale netwerken: 

@safe_brussels

safe.brussels

safe.brussels
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Verhuis en reorganisatie
Interview met Albelak Tahiri, Logistieke hulp, Cel Facility, Directie Ondersteuning

en Farid Aratbi, Technician, Cel IT, Directie Ondersteuning

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens de 
verhuis? 

Farid: De grootste uitdaging waarmee ik als 
werknemer van het Centrum voor Informatica voor 
het Brusselse Gewest (CIBG) en van safe.brussels 
voor IT-beheer werd geconfronteerd, was de 
samenwerking met de afdeling Logistiek. Er moest 
een behoefteanalyse uitgevoerd worden, er dienden 
duidelijke plannen opgesteld te worden en de taken 
moesten zo goed mogelijk worden verdeeld. Ook de 
krappe timing van de verhuis vormde een uitdaging. 
Maar we kregen veel positieve feedback.

Albelak: Wat de logistiek betreft, hebben we dozen 
uitgedeeld waar de collega’s hun persoonlijke 
bezittingen in konden doen, de stoelen gelabeld 
zodat iedereen de zijne kon houden, enz. We 
verdeelden ons in verschillende groepen, waarbij 
we afstemden met de IT-afdeling omdat die 
moest helpen met de computerapparatuur 
(loskoppelen van de bekabeling, testen van de 
netwerkverbindingen, enz.)

Wat waren jullie grootste successen bij deze 
verhuisoperatie? 

Farid: We zijn er trots op dat we meer aangename 
telewerk- en coworkingruimtes hebben gecreëerd. 
De indeling van deze ruimtes is overzichtelijker, 
gecentraliseerd en afgestemd op de behoeften 
van de gebruikers. De nieuwe indeling maakt ook 
een betere communicatie tussen de verschillende 
afdelingen mogelijk.

Albelak: De verhuis heeft een betere communicatie 
en coördinatie mogelijk gemaakt tussen afdelingen 
die voorheen over verschillende verdiepingen 
verspreid waren. Dat vergemakkelijkt de 
samenwerking. Het zorgde ook voor nieuwe tools 
en, bij uitbreiding, voor een aangenamer leven voor 
alle medewerkers van safe.brussels. 

Hoe hebben de verschillende betrokken 
diensten samengewerkt?

Albelak : Op logistiek vlak vonden er verschillende 
vergaderingen plaats met de personeelsdienst om 
de verhuis te bespreken. Gaandeweg kon iedereen 
het nodige regelen. Er was veel communicatie en 
dat hielp om aan alle behoeften van de collega’s 
tegemoet te komen. Dit was essentieel om de 
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Uiteindelijk zijn we blij met de verhuis. Het heeft ons 
in staat gesteld ons werk te vergemakkelijken door te 
voorzien in behoeften die nu meer gecentraliseerd 
zijn.
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Human resources in cijfers

Op 31 december 2021 telde safe.brussels 104 me-
dewerkers, waarvan er 33 waren gedetacheerd of 
ter beschikking gesteld door andere overheidsin-
stanties zoals de Federale Overheidsdienst (FOD) 
Binnenlandse Zaken, de federale en lokale politie, 
het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 
(OCAM), de Staatsveiligheid en het IT-centrum voor 
het Brussels Gewest (CIBG). 

De onderstaande cijfers geven een schematisch 
beeld van het personeel van safe.brussels en illus-
treren de belangrijkste acties van de HR-afdeling in 
het jaar 2021.

 

TOTAAL AANTAL  
PERSONEELSLEDEN

AANTAL GEWESTELIJKE  
PERSONEELSLEDEN

AANTAL GEDETACHEERDE  
PERSONEELSLEDEN

Op  31/12/2020 80 57 23

Op  31/12/2021 104 71 33

% groei 30 % 24,6 % 43,5%

AANWERVINGEN

›› ››

45 59

NL
FR

25 79

104
PERSONEELSLEDEN

GEWESTELIJK 37

GEDETACHEERD 22

GEWESTELIJK 52

GEDETACHEERD 27

GEWESTELIJK 34

GEDETACHEERD 11

GEWESTELIJK 19

GEDETACHEERD 6

INTERNE WERKING
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OPLEIDINGEN   

De gezondheidscrisis heeft uitgewezen dat zowel 
het opleidingsaanbod als de leermethoden defi-
nitief veranderd zijn. Daarom hebben sinds maart 
alle werknemers toegang tot het e-learning plat-
form ‘Goodhabitz’. Elke laatste vrijdagmiddag van 
de maand kan het personeel een paar uur beste-
den aan een persoonlijk leerprogramma. 

295 opleidingsdagen in 2021

In 2021 werden er in totaal 55 verschillende oplei-
dingen georganiseerd in het kader van permanente 
vorming, bijscholing en welzijn van de werknemers. 
Het gaat zowel om individuele opleidingen als om 
groepsopleidingen. Drie werknemers maakten ge-
bruik van een vrijwillige beroepsopleiding om hun 
loopbaan verder te ontplooien. In 2021 genoot het 
safe.brussels-teams van 295 opleidingsdagen in 
totaal.

De eedaflegging 

Op 24 februari 2021 legden 11 stagiairs van safe.
brussels hun eed af voor de minister-president van 
het BHG en de leidinggevende ambtenaren van 
safe.brussels. Met deze eed werd hun stage for-
meel en officieel afgesloten en hun loopbaan als 
vast benoemde ambtenaren in dienst van het BHG 
ingeluid. De geldende COVID-regels maakten het 
niet mogelijk om deze ceremonie in 2021 persoon-
lijk te houden, dus vond ze per videoconferentie 
plaats.  

De eedaflegging 
Jean-Philippe De Becler, Manager overheidsopdrachten - Cel Juridische Zaken, wapens en bewaking

“De eedaflegging is een mooie kans voor een ambtenaar om opnieuw te 
bekrachtigen dat hij of zij zich – via overheidsopdrachten – wil inzetten voor het 
algemeen welzijn. Als credo gelden daarbij steeds de rechtsstaat en de belangen 
van het Belgische volk. Als verantwoordelijke voor overheidsopdrachten is zo’n 
officiële ceremonie ook een goede gelegenheid om even terug te blikken en te 
bekijken welk werk er is verricht en hoe het leven in het Brusselse Gewest daar 
concreet door veranderd is. Het is een moment waarop we trots kunnen zijn op 
de impact die we met onze projecten hebben gehad.”
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Jaarrekeningen

Safe.brussels werd op 28 mei 2015 per decreet 
opgericht en is sinds 1 januari 2017 een autonome 
instelling van openbaar nut (ION) met een eigen 
budget. De financiële gegevens van 2018 tot en 
met 2021 worden hieronder gepresenteerd in ter-
men van begrotingskredieten voor de vereffening 
van ontvangsten en uitgaven.

UITGAVEN

Safe.brussels ontvangt een subsidie van het BHG 
en de federale overheid om de werkingskosten en 
subsidies te dekken. Deze subsidies beslaan 99% 
van de totale inkomsten van safe.brussels.  

2018 2019 2020 2020

Dotatie  GOB 124.738.000 (€) 129.082.000 (€) 145.044.000 (€) 119.257.000 (€) 

Dotatie FOD  
Binnenlandse Zaken

79.000 (€) 79.000 (€) 90.000 (€) 80.000 (€)

Overige 11.000 (€) 14.000 (€) 17.000 (€) 1.559.000 (€)

Totale inkomsten 124.828.000 (€) 129.175.000 (€) 145.151.000 (€) 120.896.000 (€)

 

In 2021 zijn de toegewezen middelen gedaald ten 
opzichte van 2020. Die daling valt te verklaren door 
de afwerking van het gebouw en de gewijzigde IT-in-
frastructuur van het crisiscentrum en de geweste-
lijke dispatching in 2020. Een bijkomend element is 
de aankoop van maskers voor alle Brusselaars voor 
een bedrag van 10.000.000 euro in het kader van de 
strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

 

INTERNE WERKING
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UITGAVEN  VAN SAFE.BRUSSELS

De middelen van safe.brussels zijn hoofdzakelijk 
bestemd voor overheveling aan de politiezones, de 
gemeenten, de gewestelijke instanties (Centrum 
voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), 
de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschap-
pij (BGHM) en de Maatschappij voor het Intercom-
munaal Vervoer te Brussel (MIVB)), maar ook aan de 
Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) 
en aan openbare en particuliere non-profitorgani-

saties. In 2021 besloegen deze overdrachten 82% 
van de uitgaven. De overige 18% van de middelen 
werd besteed aan de eigen uitgaven van safe.brus-
sels. Dit zijn personeels- en werkingskosten (huur, 
bouwkosten, telefonie, beveiliging, enz.), maar ook 
investeringskosten. Deze bestaan voornamelijk uit 
kosten voor de IT-infrastructuur en de inrichting 
van het gebouw waarin momenteel het geweste-
lijke crisiscentrum en het gewestelijk dispatching-
centrum zijn ondergebracht, evenals de partners 
van safe.brussels.

Werkings- en investeringskosten - Opdracht 1

2018 2019 2020 2021

Personeelskosten 2.917.000 (€) 3.801.000 (€) 4.490.000 (€) 5.367.000 (€)

Werkingskosten  
(diensten en middelen)

5.049.000 (€) 5.921.000 (€) 6.479.000 (€) 8.620.000 (€)

Investeringen  
(inrichting - meubilair - IT)

7.505.000 (€) 5.592.000 (€) 13.869.000 (€) 6.256.000 (€)

 Totaal 15.471.000 (€) 15.314.000 (€) 24.838.000 (€) 20.243.000 (€)
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HET REKENHOF EN DE GOEDKEURING VAN DE 
ALGEMENE REKENING 2020

In 2021 oordeelde het Rekenhof dat de algemene 
rekening 2020 een getrouw beeld geeft van de fi-
nanciële situatie en de financiële en budgettaire 

resultaten van safe.brussels en dat dit in overeens-
temming is met de bestaande wet- en regelgeving. 
De algemene rekening 2020 werd goedgekeurd on-
der één voorbehoud en drie opmerkingen (tegeno-
ver één voorbehoud en dertien opmerkingen voor 
de rekeningen 2019).   

Toegekende subsidies – Opdracht 2

2018 2019 2020 2021

Gemeentes 31.442.000 (€) 32.884.000 (€) 30.532.000 (€) 30.014.000 (€)

Politiezones 35.000.000 (€) 35.000.000 (€) 35.000.000 (€) 35.000.000 (€)

GIP/GSOB/Brusafe 10.880.000 (€) 13.218.000 (€) 12.010.000 (€) 11.540.000 (€)

OAA 8.517.000 (€) 7.918.000 (€) 8.860.000 (€) 4.940.000 (€)

Gemeentelijke vzw’s 1.482.000 (€) 522.000 (€) 793.000 (€) 0 (€)

Private vzw’s 3.610.000 (€) 8.092.000 (€) 10.700.000 (€) 8.095.000 (€)

Totaal 90.931.000 (€) 97.636.000 (€) 97.895.000 (€) 89.589.000 (€)
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CONTACT: 

safe.brussels 

Tel: +32 (0)2 507.99.11

info@safe.brussels 

Lignestraat 40 - 1000 Brussel

Voor meer informatie over het jaarverslag 2021: 

www.safe.brussels 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:

Sophie LAVAUX, directeur-generaal

Lignestraat 40

B - 1000 Brussel

www.safe.brussels 
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© safe.brussels 2022 
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Grafisch	ontwerp	door	Bonjour	Inc.

Gehele of gedeeltelijke reproductie van dit jaarverslag is 

toegestaan op uitdrukkelijke voorwaarde dat de bron  

duidelijk wordt vermeld in de vorm “Bron: safe.brussels  

(Brussel Preventie & Veiligheid), jaarverslag 2021 Brussel 2022”.
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