Persbericht: Een eerste veiligheidsplan voor het Brussels
Gewest
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft donderdag het globaal
veiligheids- en preventieplan (GVPP) goedgekeurd. Dat strategische
document omschrijft een preventie- en veiligheidskader voor Brussel, dat
gebaseerd is op een actuele, ambitieuze en vernieuwende visie. Het sluit
aan bij de nieuwe bevoegdheden die het Gewest verworven heeft bij de
hertekening van het institutioneel landschap.
Het plan vormt de grondslag voor een nieuwe veiligheidsaanpak in ons Gewest. Zo bevat het
een

hele

reeks

maatregelen

die

elkaar

aanvullen.

Daarenboven

regelt

het

een

complementair en overkoepelend optreden van de verschillende hoofdrolspelers.
Complementariteit
« Complementariteit is een essentiële voorwaarde om een succesvol veiligheids- en
preventiebeleid te kunnen voeren, maar moet ook vooropstaan in onze contacten met de
andere beleidsniveaus. We hebben gezorgd voor een betere onderlinge afstemming tussen
de

verschillende

instanties

die

instaan

voor

onze

veiligheid,

met

als

doel

het

onveiligheidsgevoel te verminderen en een aangename leefomgeving voor de Brusselaars te
waarborgen », aldus Rudi Vervoort.
Het GVPP legt een algemeen strategisch referentiekader vast voor de periode 2017-2020.
Het gaat vooraf aan de goedkeuring van de zonale veiligheidsplannen (ZVP) en houdt
rekening met het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en de Kadernota Integrale Veiligheid
(KIV). Bovendien bevat het maatregelen die al deel uitmaken van sommige zonale plannen
en dus nu in voege treden in een ruimer gebied. Ook de zes politiezones zijn dus betrokken
bij het proces. Zij moeten hun ZVP's inpassen in het voorgelegde algemene kader.

« Het gaat hier niet om een louter politioneel plan; het beoogt een integraal en versterkt
stedelijk veiligheidsbeleid vast te leggen voor alle schakels van de veiligheidsketen, gaande
van preventie tot reactie. Brussel Preventie & Veiligheid zal de uitvoering van het GVPP
coördineren en aan de bevoegde overheden verantwoording afleggen over de uitgevoerde
maatregelen », verduidelijkt Rudi Vervoort.
Om een gecoördineerde aanpak mogelijk te maken en alle betrokken partijen op één lijn te
brengen, is het nieuwe beleidsinstrument voorgelegd aan de Gewestelijke Veiligheidsraad,
dat

bestaat

uit

het

parket

van

Brussel,

de

bestuurlijke

directeur-coördinator,

de

gerechtelijke directeur, de voorzitters van de politiecolleges en de korpschefs van de
politiezones van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Overkoepelende benadering
Bij de opmaak van het ontwerpplan is steevast bijzondere aandacht geschonken aan de
geïntegreerde en overkoepelende invulling ervan. Brussel Preventie & Veiligheid hanteerde
een werkwijze die erop gericht was alle spelers van de preventie- en veiligheidsketen bij het
plan te betrekken. Daarbij is ook rekening gehouden met eenieders voorrechten en
doelstellingen.
Na de voornaamste betrokken gewestelijke, gemeentelijke, politionele en gerechtelijke
instellingen te hebben geraadpleegd, is vergaderd in thematische werkgroepen om concrete
en operationele maatregelen voor te stellen. Al die maatregelen zijn gebundeld in tien
hoofdstukken, die een duidelijke weerspiegeling zijn van de prioriteiten van het globaal
veiligheids- en preventieplan.
Het plan versterkt reeds bestaande initiatieven en stelt voor elk van de prioriteiten ook
nieuwe acties voor. Zo is onder meer bepaald om:
-

onder het hoofdstuk “aantasting van de menselijke integriteit” prioritaire aandacht te
besteden aan echtelijk en intrafamiliaal geweld;

-

de opvolging van de mogelijke daders en slachtoffers van polarisering en radicalisering te
harmoniseren door een gemeenschappelijk analyserooster op te stellen;

-

de opvang 24u/24 te verbeteren en aangepaste lokalen in te richten die geschikt zijn
voor het verhoren van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel;

-

de inzet van de gemeenschapswachten en de lokale politie in tijd en ruimte te
optimaliseren om te zorgen voor een ontradende aanwezigheid en zichtbaarheid ter
bestrijding van diefstal, inbraak, vandalisme en allerlei vormen van afpersing, zoals
racketeering van jongeren rond de scholen, zakkenrollers op het openbaar vervoer en
wagendiefstal;

-

onder het hoofdstuk "mobiliteit en verkeersveiligheid" in overleg met de lokale en
federale politie het netwerk van ANPR-camera's uit te rollen en een gewestelijk
verwerkingscentrum voor verkeersinbreuken op te richten;

-

onder het hoofdstuk "milieu en overlast" te zorgen voor een zichtbare en aangepaste
aanwezigheid van de verschillende openbare diensten die belast zijn met veiligheid:
avondteams om risicogedrag te voorkomen en de geluidshinder te beperken;
zomerteams van park- en boswachters die gespecialiseerd zijn in preventie en/of
animatie; in de metrostations;

-

de opsporingscapaciteiten op het darknet te versterken om de ontwikkeling van
verscheidene vormen van cybercriminaliteit (drughandel, wapenhandel, preventie van en
strijd tegen terrorisme en radicalisering) proactief te bestrijden en samen met de
universiteiten een kennis- en partnerschapscentrum uit te bouwen voor bepaalde
gespecialiseerde opleidingen rond cyberveiligheid;

-

onder
het
hoofdstuk
"georganiseerde
misdaad
en
goederensmokkel"
de
wapenhandelaars te sensibiliseren om personen die laders of munitie in grote
hoeveelheden kopen te identificeren en een beter beeld te vormen van de wapenhandel;

-

de Brusselse burgers EHBO-opleidingen te bieden, in het bijzonder bij het behalen van
hun rijbewijs, maar hen ook leren gepast te reageren en nuttige eerste handelingen te
stellen in geval van noodsituaties, met als doel het vermogen om tegenslagen te boven
te komen (veerkracht) te vergroten.

Geïntegreerd gewestelijk communicatie- en crisiscentrum
Het globaal veiligheids- en preventieplan bevestigt verder ook de oprichting van een
geïntegreerd gewestelijk communicatie- en crisiscentrum, dat plaats zal bieden aan de
noodcentrale voor dringende medische hulp en de brandweer (HC 100), het communicatieen informatiecentrum (CIC 101) en verschillende gewestelijke operatoren op het gebied van
veiligheid en mobiliteit, waaronder de DBDMH, MOBIRIS en de MIVB.
Om de preventie- en veiligheidsinstanties verder te professionaliseren en te zorgen voor een
wisselwerking (delen van goede praktijken, uitwisselen van werkwijzen, enz.), zal het

Brussels Gewest ook een geïntegreerde school voor de veiligheidsberoepen in het leven
roepen. In die school zullen de opleidingen voor gemeenschapswachten, parkwachters,
brandweerlieden, politieagenten en andere beroepen samengebracht worden.
« Het Brussels Gewest heeft deze voorzieningen absoluut nodig. Ik ben tevreden dat we
vandaag, na veel denkwerk en overleg, een coherent en volledig instrumentarium kunnen
voorstellen, waar alle Brusselaars baat bij zullen hebben », zo besluit Rudi Vervoort.

