
 

 

 

 

 

 

 

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN  

EN GELIJKE KANSEN 
 

 

        Brussel, 19 juli 2013 

 

Persbericht  

Goedkeuring door de Ministerraad van nieuwe 
maatregelen inzake preventie en veiligheid 

 

 
 

A) Nieuwe strategische plannen inzake veiligheiid en preventie voor 
109 gemeenten 

 
Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle 

Milquet, heeft deze ochtend de goedkeuring verkregen van de Ministerraad 
van een Koninklijk Besluit inzake de verlenging van de strategische 
veiligheids- en preventieplannen alsook de bepalingen rond de 

gemeenschapswachten tot 31 december 2017.  
 

Deze verlenging maakt het volgende mogelijk:  
 

- de toekomstige Strategische Plannen en de toekomstige Zonale 
Veiligheidsplannen op elkaar afstemmen; 
 

- verschillende acties op het vlak van preventie ondernomen op het 
terrein en waarvan de kwaliteit onder de aandacht werd gebracht tijdens 

de evaluatie 2007-2010, behouden; 
 
- tijdens deze periode van nieuwe verlenging aan de federale overheid 

de middelen  geven om de prioriteiten en financieringswijzen uit te 
voeren van de volgende cyclus vanaf 1 januari 2014. 

 
Een strategisch veiligheids- en preventieplan is een instrument ter 
beschikking van de gemeenten, dat het mogelijk maakt om een 

preventiebeleid op te zetten. De uitvoering van het strategisch plan vloeit 
voort uit een lokale veiligheidsdiagnose waarmee, aan de hand van een 

precieze methodologie, de sterktes en zwaktes qua  veiligheid en preventie 
op het lokale niveau kunnen geanalyseerd worden.  
 

De richtlijnen van de strategische plannen 2014-2017 
 

Om op een doeltreffende manier de voorbereiding van de nieuwe cyclus van 
de strategische veiligheids- en preventieplannen te kunnen aanvatten, is 
het absoluut noodzakelijk het kader weer te geven en de uitdagingen te 

preciseren. 
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Vandaar het voorstel dat de toekomstige plannen:  

1. Beantwoorden aan de drie volgende assen:  

-  De verankering in de prioriteiten van de kadernota integrale 
veiligheid en/of het huidige nationale veiligheidsplan. 
 

-  De aanwerving van preventie- en veiligheidspersoneel gelinkt hetzij 
aan de wet van 24 juni betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties hetzij  aan het preventiebeleid zoals 
bedoeld hierna;  

 

- Een beveiliging van de openbare ruimtes door middel van techno-
preventieve instrumenten. 

 

2. Van toepassing op:  

- Op de steden en gemeenten die tot in 2013 genoten van een 

strategisch veiligheids- en preventieplan die zullen gefinancierd 
worden door de 38 miljoen van het veiligheidsfonds bestemd voor 

Binnenlandse Zaken, een bedrag dat behouden blijft met andere 
woorden tenminste een zestigtal miljoen voor alle 
preventieplannen. De gemeenten  zullen ongeveer voor 100% 

hetzelfde bedrag ontvangen van de voorbije jaren. 
 

En 

 

- Op de steden en gemeenten die cumulatief voldoen aan de volgende 

criteria: 
 een bevolkingsaantal dat hoger ligt dan 

30.000 inwoners ; 

 deel uitmaken van de gemeenten die een 

welvaartsindex hebben die onder het Belgisch 
gemiddelde ligt 

 

Het gaat hier over de volgende nieuwe gemeenten die voortaan elk een 
bedrag zullen ontvangen van ongeveer 71.000 euro. 

In Wallonië: Binche, Courcelles, Herstal 

In Vlaanderen: Bilzen, Ieper, Lommel 

In Brussel: Sint Lambrechts Woluwe 

 

3. Zullen van toepassing zijn op basis van het regeerakkoord voor de 

periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2017 
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Het was voor Joelle Milquet van essentieel belang om de bestaande lokale 
dynamische projecten die betrekking hebben op de preventie en de 

veiligheid , te bestendigen. Inderdaad, de efficiëntie  van de bepalingen en 
de positieve impact op het dagdagelijks bestaan van de mensen hebben 
geleid tot een aanzienlijke verbetering van de veiligheid en het samenleven 

in veel steden en gemeenten. 
 

Het was tevens belangrijk deze bepalingen open te stellen voor nieuwe 
gemeenten die ook reële behoeften hebben inzake veiligheid en preventie. 
 

 
B) Akkoord rond de bedragen toegekend aan de 30 grote stende 

voor 2013  

Bovendien heeft de Ministerraad op voorstel van de Minister van 
Binnenlandse Zaken een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat 
voorziet in de toekenning toelage voor een veiligheids- en 

samenlevingscontract aan de gemeenten (ex-veiligheids -en 
samenlevingscontracten) in het kader van het inwerkingstellen van een 

lokaal beleid inzake veiligheid en preventie. 

Het bedrag van deze vergoeding bedraag globaal 15,103 miljoen euro voor 
2013. Deze vergoeding v-wordt verdeeld onder de 30 groter steden om 

geïnvesteerd te worden in de volgende sectoren:  

° de preventie van gewelddadige radicalisering ( het betreft hier een 
nieuwe prioriteit)  
° de bijdrage aan de werking van de lokale politiezones 

° de strijd tegen de criminaliteit , de overlast en het onveiligheidsgevoel 
° de brandveiligheid en CO –vergiftiging 

 
 

Elke grote stad behoud dezelfde bedragen als in 2012 en 5 steden zullen 
bovendien deelnemen aan een pilootproject van de Minister van 
Binnenlandse Zaken inzake de strijd tegen het radicalisme (Antwerpen, 

Mechelen, Vilvoorde, Brussel en Luik) 
 

 
 
 

Voor bijkomende inlichtingen :  
Dorothée Klein (0478 87 20 53) 


