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3 hoofdstukken 

 - Kanaalplan? 

 - Kanaalplan en LIVC? 

 - Kanaalplan en BAK? 
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Kanaalplan? 
 

Context: 

 * Aanslagen Charlie Hebdo (07/01/2015) en 

 Parijs (13/11/2015): 12 + 18 federale anti-

 terreurmaatregelen 

 * Actieplan Molenbeek wordt Kanaalplan 

 (05/02/2016) 

3 11 mei 2017 

 
Vilvoorde: Kanaalplan als hefboom voor een efficiëntere bestuurlijke aanpak 



Kanaalplan? 
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Samenwerkingsverband Kanaalplan 

 

► 7 Brusselse gemeenten + 1 Vlaamse stad 

 

► 5 politiezones 

 

► 2 gerechtelijke arrondissementen 

 

(Regio’s niet geëngageerd) 

 

 



Doelstellingen Kanaalplan 

 

► info-uitwisseling inlichtingendiensten en politie 

► multidisciplinaire aanpak FTF-ers 

► aanpak ondersteunende criminaliteitsfenomenen 

► aanpak illegale economie 

► aanpak radicalisering 

► betere samenwerking betrokken politiediensten 
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Extra middelen 

► totaal budget 39 MIO euro 

 

► 21,8 MIO euro politie + 17,1 MIO euro justitie 

 

► lokale besturen (bestuurlijke aanpak):  

  0,0 MIO euro 
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Kanaalplan? 
 

-Vlaamse overheid afwezig in Kanaalplan 

 

-Federale middelen anti-radicaliseringsambtenaar 

 

-Federale impulsmiddelen stopgezet in 2017 
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- Geen overkoepelende stuurgroep 

 

- Stuurgroep Kanaalplan Vilvoorde (onder leiding van 

burgemeester en Dirco) 
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Kanaalplan als hefboom voor 

LIVC en BAK 
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  LIVC 

 

  Aanpak ondersteunende 

 criminaliteitsfenomenen 

 

  aanpak illegale economie 

 

 

 

 

 

 

BAK 



10 

Kanaalplan als hefboom voor 

LIVC  
 
 LIVC= architectuurkamer voor maatwerk zichtbare en 

aanklampende opvolging (omzendbrief augustus 2015) 

LIVC= Info-uitwisseling lokale politie en bestuurlijke en 

sociale informatie 

LIVC= organisatie partnerstafels en taakverdeling 

LIVC= ondersteund door “cel info VIMA” en “sociaal 

netwerk’ 

LIVC= (grondige) voorbereiding LTF 
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Knelpunten: 

 - caseload (44 FTF-ers en 130 preventieve-cases) 

 

 - informatie-uitwisseling (federale politie,    

 inlichtingendiensten, justitie, Brussel,…) 

 

 - vertrouwen / diversiteit 
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LIVC  
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Werkgroep BAK:  

 - burgemeester + VIMA 

 - ondersteund door Parket + Arbeidsauditoraat 

Ambitie:  

 - criminaliteitsfenomenen (drugs, wapens, 
 gokkantoren,…) 

 - illegale economie: systematische aanpak BUDA 

 - alle stadsdiensten oriënteren op handhaving  

 (datamining, interne organisatie en reglementen, 
 samenwerking intern en extern,…) 
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Kanaalplan als hefboom voor 

BAK 
 
 



- Zware engagementen stad + inspectiediensten + 

parket + VIMA + Arbeidsautiteur 

- Bijzonder leerproces 

- Doel: tegen eind 2017 een georganiseerd en 

gestructureerd handhavingsbeleid 

- Terugkoppeling naar Vlaamse en Federale overheid  

 (voorjaar 2018) via gouverneur 
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• Tussentijdse “lessen”: 

– Samenwerking werkt! (op voorwaarde dat volledige 

ketting meewerkt) 

– Complexiteit regelgeving leidt naar criminogene context 

  ( vb kansspelen, exploitatievergunningen, …) 

– Interne verkokering tegengaan 

– Capaciteitsproblemen (Belfi, inspecteurs,…) 

– Internationale context en nationale (Vlaamse) 

instrumenten 

– Defacto tweetalig rechtsgebied 
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15 11 mei  2017 

 
Vilvoorde: Kanaalplan als hefboom voor een efficiëntere bestuurlijke aanpak 

Kanaalplan als hefboom voor 

BAK 
 
 Uitdagingen voor lokaal bestuur: 

– Capaciteit en specialistenwerk: coördinator BAK 

– Sluitende regels en sociale controle 

– Constructieve samenwerking veiligheidspartners 

– Gevoelige en kwetsbare gebieden fundamenteel 

reconverteren 


