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ACTIES VAN DE REGERING
INZAKE VEILIGHEID
¢¢ In 2015 heeft de Regering 200 miljoen geïnvesteerd inzake veiligheid te financieren

via de provisie "veiligheid" (enkel niet structurele projecten). Deze investeringen mochten over 2 jaar vereffend
worden (2015 en 2016).

¢¢ In 2016 heeft de regering een nieuwe provisie "Terro" in het leven geroepen ter waarde van 400 miljoen

om projecten te financieren die specifiek gelinkt zijn aan de bestrijding van terrorisme en radicalisering
(structurele en niet structurele projecten).

¢¢ Deze provisie "terro" wordt in 2017 behouden voor de projecten die in 2016 opgestart werden en voor

nieuwe projecten die in 2017 en de daaropvolgende jaren uitgevoerd moeten worden.
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VERWEZENLIJKINGEN 2015-2016
EN BEGROTINGEN 2017-2018-2019
VEILIGHEIDSPROVISIE

TERRO-PROVISIE
ONE SHOT

PROVISIE RECURRENTE TERRO
KREDIETEN

2015

105

/

/

2016

95

120

52

2017

/

193

133 (+81)

2018

/

157

174 (+41)

2019

/

105

186 (+12)

TOTAL

200

575

186

¢¢ Concreet gezien heeft de regering reeds 775 miljoen investeringen en 186 miljoen recurrente kredieten

geïnvesteerd en/of voorzien (hoofzakelijk voor personeel en IT werkingskosten) in het raam van veiligheid en
terrorismebestrijding.
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PROVISIE TERRO 2016: VERWEZENLIJKINGEN
¢¢ In 2016 bedroeg de provisie Terro 400 miljoen in vastlegging en vereffening.
¢¢ 9 verdeel-KB's werden in 2016 goedgekeurd door de Ministerraad op basis van de behoeften van de betrokken

departementen.

¢¢ Naast de klassieke administratieve en begrotingscontrole werd elk project gescreend met betrekking tot zijn

verhouding tot de bestrijding van terrorisme en/of radicalisering.

¢¢ De projecten kaderden in een meerjarentraject tot 2019.
¢¢ De projecten die opgestart werden in het raam van de provisie Terro zullen integraal gefinancierd worden;

hiertoe krijgen de departementen de nodige kredieten
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PROVISIE TERRO 2017: VOORUITZICHTEN
¢¢ De provisie Terro 2017 werd aangepast bij de begrotingscontrole van maart 2017 om rekening te houden met

de werkelijke stand van zaken van de verschillende projecten in het meerjarentraject.

¢¢ Bij deze aanpassing werden nieuwe projecten toegestaan:

•
•

aan Justitie voor 2,6 miljoen
aan Binnenlandse Zaken voor 2,4 miljoen (project 112)

¢¢ Ook werden bijkomende kredieten voorzien voor de operatie Vigilant Guardian (militairen op straat).

CONCLUSIE
¢¢ Voor 2017 vroegen de departementen:

•
•

339,2 miljoen in vastlegging (135,8 miljoen recurrent en 203,5 miljoen niet recurrent) en
326,6 miljoen in vereffening (133,1 miljoen recurrent en 193,5 miljoen niet recurrent).
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BIJGEWERKTE MEERJARENVOORUITZICHTEN
TERRO 2018-2019
EVOLUTIE 2018 – 2019 INGEVOLGE BIJWERKING VAN MAART 2017
¢¢ Voor 2018

•
•

De provisie Terro 2018 wordt geraamd op 331.078.583 EUR (waarvan 157.382.701 EUR niet recurrent en 173.695.883 EUR recurrent).
Dat betekent een stijging met 20.272.258 EUR ten opzichte van de vorige ramingen.

¢¢ Voor 2019

•
•

Na de bijwerking in maart 2017 wordt de provisie Terro 2019 geraamd op 291.353.515 EUR (waarvan 105.540.648 € niet recurrent en
185.812.866 recurrent).
Dat betekent een stijging met 44.134.591 EUR ten opzichte van de vorige ramingen.
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NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN DE PROJECTEN
TEN LASTE VAN DE PROVISIE TERRO (1)
¢¢ In verschillende gevangenissen van het land werden specifieke

¢¢ Aankoop van 2 transportkoffers voor CBRN (Chemical,

¢¢ Investering in de vorming van cipiers gespecialiseerd in

¢¢ Versterking van de veiligheid in bepaalde ambassades

afdelingen voor geradicaliseerde gevangenen (Ittre en Hasselt)
opsporing van radicalisering.

¢¢ De Staatsveiligheid werd zowel op het vlak van personeel als

Biological, Radiological & Nuclear) met passieve afkoeling

¢¢ Versterking van de militaire ondersteuning in de ambassades

via de detachering te financieren van veiligheidsagenten (DAS)
en Security and Crisis Advisors (ADBA)

op dat van uitrusting versterkt.

¢¢ Ontwikkeling van een registratiesysteem voor slachtoffers bij

crisissituaties.

¢¢ Aanwerving van 5 nieuwe voltijdse equivalenten voor het

¢¢ CBRN-project (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) :

Secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) om
dit bij te staan in de verwerking van de veiligheidsverificaties

dringende medische hulp bij aanval met niet conventionele
wapens, aankoop van materiaal voor de detectie van microorganismen, er werd een partnerschap afgesloten tussen de
FOD Volksgezondheid en het militair hospitaal (Defensie)
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NIET EXHAUSTIEVE LIJST VAN DE PROJECTEN
TEN LASTE VAN DE PROVISIE TERRO (2)
¢¢ Aankoop van 10 interventievoertuigen van het type pick-up

voor de teams Explosive Ordonnance Disposal

¢¢ IDS Standard Achitecture : Project dat deel uitmaakt van een

¢¢ Aankoop - via het Nato Support and Procurement Agency

(NSPA) - van 4 medium sized TALON-robots voor mijnopruiming
Het gaat om robots die op afstand verdachte voertuigen of
pakketten kunnen identificeren en ontmijnen.
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bescherming van de kritische infrastructuur en de systemen
van de overheid tegen cyberaanvallen
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NIET EXHAUSTIEVE LIJST VAN DE PROJECTEN
TEN LASTE VAN DE PROVISIE TERRO (3)
¢¢ Aankoop van nieuwe camera's en aanwerving van agenten

voor de beveiliging van de internationale stations

¢¢ PNR : de registratie en verwerking van passagiersgegevens

(PNR - Passenger Name Record) is een van de prioritaire
maatregelen die de regering getroffen heeft. Deze maatregel
voorziet de wettelijke verplichting voor de vervoerders
en operatoren in de reissector actief in de verschillende
transportsectoren om de passagiersgegevens door te geven
aan de passagiersdatabanken.

¢¢ Beveiliging van de NMBS-site van Vorst (inbraakdetectoren,

externe perimeter, ...)

¢¢ ANPR: de politie wil efficiënt de strijd kunnen aanbinden tegen

criminaliteit in het algemeen en terrorisme in het bijzonder.
Daartoe moet ze kunnen beschikken over geautomatiseerde
systemen om de aanwezigheid of verplaatsingen van gezochte
of te volgen personen of voertuigen te detecteren. Het ANPRproject (automatic number plate recognition) beoogt de
invoering van een internationaal netwerk vaste installaties
voor de herkenning van nummerplaten.
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EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN VAN DE DEPARTEMENTEN
VERBONDEN AAN VEILIGHEID 2014-2017
1. JUSTITIE - VEILIGHEID
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OPVALLENDE ELEMENTEN
¢¢ In 2015 kreeg de FOD Justitie:

•
•
•

145,8 miljoen EUR om alle achterstallige facturen te kunnen betalen
32,5 miljoen EUR bijkomende personeelskredieten en 4,5 miljoen EUR bijkomend voor BHV bij de begrotingscontrole
32,5 miljoen EUR bijkomende niet recurrente vastleggingskredieten in het kader van de provisie veiligheid 2015

¢¢ In 2016 kreeg de FOD Justitie:

•
•
•
•
•

14,4 miljoen EUR in vastlegging en 15,1 miljoen EUR in vereffening van bijkomende kredieten voor personeel
9,087 miljoen EUR structureel voor personeel in het kader van de provisie Asiel 2016
19,8 miljoen EUR niet recurrent in vereffening in het kader van de provisie veiligheid 2016
28,5 miljoen EUR structureel in het kader van de provisie Terro 2016
11,3 miljoen EUR in vastlegging en 2,1 miljoen EUR in vereffening niet recurrente kredieten in het kader van de provisie Terro 2016

¢¢ In 2017 kreeg de FOD Justitie:

•

15 miljoen EUR bijkomend structureel voor personeelskredieten.
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OPVALLENDE ELEMENTEN
¢¢ In 2015 kreeg de FOD Binnenlandse Zaken:

•
•

Behoud van de financiering in het kader van de hervorming van de Civiele veiligheid (meer dan 22 miljoen EUR)
14,7 miljoen EUR in vastlegging en 8,1 miljoen EUR in vereffening bijkomende niet recurrente kredieten in het kader van de provisie
veiligheid 2015

¢¢ In 2016 kreeg de FOD Binnenlandse Zaken:

•
•
•
•
•

Behoud van de financiering in het kader van de hervorming van de Civiele veiligheid (meer dan 38 miljoen EUR) en voor de dotatie aan de
NV Astrid (38 miljoen EUR bijkomend)
Opmerking : de kredieten betreffende de dotatie voor FEDASIL, voorheen ingeschreven bij de POD Sociale Integratie, werden
geïntegreerd bij sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken (277,3 miljoen EUR) wat tot een beduidende stijging van de initiële kredieten geleid
heeft
336 miljoen EUR werden toegekend in het kader van de provisie Asiel 2016
6,4 miljoen EUR niet recurrente kredieten in het kader van de provisie veiligheid 2016
2,8 miljoen EUR kredieten werden toegekend in het kader van de provisie Terro 2016

¢¢ In 2017 kreeg de FOD Binnenlandse Zaken:

•

Behoud van de financiering in het kader van de hervorming van de Civiele veiligheid (meer dan 3,2 miljoen EUR)
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EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN VAN DE DEPARTEMENTEN
VERBONDEN AAN VEILIGHEID 2014-2017
FEDERALE POLITIE

¢¢ In 2015 kreeg de Federale Politie:

•
•

30 miljoen EUR werd bijkomend structureel toegekend bij de begrotingscontrole
bijkomend 42,2 miljoen EUR vastleggingskredieten en 29,7 miljoen EUR vereffeningskredieten toegekend in het kader van de provisie
veiligheid 2015

¢¢ In 2016 kreeg de Federale Politie:

•
•
•

16,9 miljoen EUR bijkomende niet recurrente vereffeningskredieten in het kader van de provisie veiligheid 2016
29,8 miljoen EUR bijkomende kredieten in het kader van de provisie Terro 2016
0,3 miljoen EUR niet recurrent in het kader van de provisie Asiel 2016

¢¢ In 2017 kreeg de Federale Politie:

•

15 miljoen EUR bijkomende recurrente kredieten
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30 MAATREGELEN TEGEN RADICALISME
EN TERRORISME (1)

¢¢

EERSTE DEEL: 12 MAATREGELEN VAN JANUARI 2015
• De wet van 10 augustus 2015 wijzigt enerzijds de wet ¢¢ 6e MAATREGEL : Activatie van het mechanisme
1e MAATREGEL : Aanvulling van het strafwetboek
met een nieuw terroristisch misdrijf ,namelijk
verplaatsing
naar
het
buiteland
voor
terroristische doeleinden.

• Wet van 20.07.2015 van kracht sinds 15.08.2015
(gepubliceerd
05.08.2015)

in

het

Belgisch

Staatsblad

op

¢¢ 2e MAATREGEL : Uitbreiding van de lijst van

strafbare feiten die aanleiding geven tot het
gebruik van bijzondere opsporingsmethoden
(art. 90ter van het Wetboek van Strafvordering)

• Wet van 20.07.2015 van kracht sinds 15.08.2015

¢¢ 3e MAATREGEL : Uitbreiding van de mogelijkheden
voor het intrekken van de nationaliteit.

• Wet van 20.07.2015 van kracht sinds 15.08.2015
¢¢ 4e MAATREGEL : Tijdelijke intrekking van
identiteitskaarten, weigering tot aflevering en
intrekking van paspoorten .

van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters,
de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten
en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen. (Belgisch
Staatsblad van 31 augustus 2015) en anderzijds
het Consulair Wetboek (Belgisch Staatsblad van 24
augustus 2015)

• 15 ID reeds ingetrokken
¢¢ 5e

MAATREGEL : Hervorming van de
inlichtingen- en veiligheidsinstanties : Nationale
Veiligheidsraad + Strategisch comité

• Koninklijk Besluit van 28 januari 2015 tot oprichting

van de Nationale Veiligheidsraad (gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad op 30 januari 2015): 49
bijeenkomsten

• Koninklijk Besluit van 2 juni 2015 tot oprichting van

het Strategisch Comité en het Coördinatiecomité
voor Inlichtingen en Veiligheid (gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad op 5 juni 2015): 35
bijeenkomsten
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voorzien in de wet ter identificatie van personen
betrokken bij terrorisme waarvan de tegoeden
worden bevroren

• Koninklijk Besluit van 28 december 2006 betreffende

de beperking van specifieke maatregelen tegen
bepaalde personen en entiteiten in de strijd tegen
de financiering van terrorisme; 56 gevallen van
bevriezing besloten (omzendbrief van 3 september
2015)

• Omzendbrief

van 7 september 2015 van de
minister van Justitie en de minister van Financiën
betreffende de uitvoering van de artikelen 3 en 5
van het koninklijk besluit van 28 december 2006
betreffende specifieke beperkende maatregelen
tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog
op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

• 56 dossiers bevroren op beslissing van de Nationale
Veiligheidsraad en de Ministerraad sinds juni 2016
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30 MAATREGELEN TEGEN RADICALISME
EN TERRORISME (2)
EERSTE DEEL: 12 MAATREGELEN VAN JANUARI 2015

¢¢ 7de MAATREGEL: herziening van de omzendbrief
“Foreign Fighters” van 25 september 2014

• Omzendbrief van de minister van Binnenlandse
Zaken en de minister van Justitie van 21 augustus
2015 betreffende de informatieuitwisseling en de
opvolgingsmaatregelen inzake Foreign Terrorist
Fighters afkomstig uit België, voorgesteld door de
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en
de minister van Justitie op 27.08.2015 en in werking
sinds 01.09.2015.

¢¢ 8de

MAATREGEL: optimalisering van de
informatie-uitwisseling tussen administratieve
en gerechtelijke diensten en overheden

• De

kabinetten Binnenlandse Zaken en Justitie
stemmen onderling af om een globale visie te
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de maatregelen
(bv. intrekking identiteitskaarten, paspoorten,
terugkeer FTF, bevriezing van bezittingen, etc.)
binnen dat perspectief worden genomen.

¢¢ 9de MAATREGEL: herziening van het Plan R.
De herziening van het plan van 2005 tegen
radicalisering wordt versneld om rekening te
houden met de recente evoluties

• Goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad op

¢¢ 12de MAATREGEL: versterking van de capaciteit

van de Staatsveiligheid en overdracht van de
VIP-bescherming aan de federale politie

• Overdracht effectief sinds juni 2016

14.12.2015

¢¢ 10de MAATREGEL: strijd tegen radicalisme in de
gevangenissen

• Actieplan

van de minister van Justitie van 11
maart 2015 “aanpak van de radicalisering in de
gevangenissen”. Opening van een gespecialiseerde
vleugel in de gevangenissen van Ittre en Hasselt

¢¢ 11de MAATREGEL: inzet van het leger voor
specifieke bewakingsopdrachten

• Toepassing sinds januari 2015
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30 MAATREGELEN TEGEN RADICALISME
EN TERRORISME (3)
TWEEDE DEEL: 18 MAATREGELEN VAN NOVEMBER 2015

¢¢ 13de

MAATREGEL:
uitbreiding
van
de
aanhoudingstermijn
wegens
terroristische
misdrijven - herziening van artikel 12 van de
Grondwet

• Discussies

In uitvoering in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (bijzondere meerderheid
vereist voor grondwetswijziging)

¢¢ 14de MAATREGEL: huiszoekingen 24/24 in geval
van terroristische misdrijven

• De

wet van 27 april 2016 inzake aanvullende
maatregelen ter bestrijding van terrorisme werd
gepubliceerd in het Staatsblad van 9 mei 2016 en is
in werking getreden op 19 mei 2016

¢¢ 15de MAATREGEL: uitbreiding van de telefoontap

• De

wet van 27 april 2016 inzake aanvullende
maatregelen ter bestrijding van terrorisme werd
gepubliceerd in het Staatsblad van 9 mei 2016 en is
in werking getreden op 19 mei 2016

¢¢ 16de MAATREGEL: bijzondere opsporingsmethoden voor de gerechtelijke onderzoeken en
bijzondere methoden voor gegevensinzameling
voor de inlichtingendiensten

• Wet van 25 december 2016 met het oog op de

verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden
en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking
tot internet en elektronische en telecommunicaties

¢¢ 18de MAATREGEL: opvolging van de returnees +
kandidaat-vertrekkers

• Wet

van 3 augustus 2016 houdende diverse
bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III),
gepubliceerd in het Staatsblad van 11 augustus
2016

• Wet van 30 maart 2017 tot wijziging van de wet
van 30 november 1998 houdende regeling van
de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel
259bis van het Strafwetboek.

¢¢ 17de MAATREGEL: het passenger name record
(PNR)

• Wet

van 25 december 2016 betreffende de
verwerking van passagiersgegevens, gepubliceerd
in het Staatsblad van 25 januari 2017 (PNR-wet)

• De datum van inwerkingtreding is nog niet bepaald
en zal bij koninklijk besluit worden vastgelegd.
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30 MAATREGELEN TEGEN RADICALISME
EN TERRORISME (4)
TWEEDE DEEL: 18 MAATREGELEN VAN NOVEMBER 2015

¢¢ 19de MAATREGEL: einde van de anonieme
prepaidkaarten

• Wet van 1 september 2016 tot wijziging van artikel

127 van de wet van 13 juin 2005 betreffende de
elektronische communicatie en van artikel 16/2
van de wet van 30 november 1998 houdende
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst
(1) gepubliceerd in het Staatsblad van 7 december
2016 en in werking getreden op 17 december 2016.

• Koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende

de identificatie van de eindgebruiker van mobiele
openbare communicatiediensten die worden
geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart,
gepubliceerd in het Staatsblad van 7 december
2016 en de bijlage met het noodplan, dat niet is
gepubliceerd (vermits het geklasseerd is), in werking
getreden op 17 december 2016

¢¢ 20ste MAATREGEL:

situatie van versterkte
bescherming – noodplan in geval van een
terroristische aanslag

• Koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling
van het nationaal noodplan betreffende de aanpak
van een terroristische gijzelneming of terroristische
aanslag, gepubliceerd in het Staatsblad op 18 mei
2016.

¢¢ 21ste

MAATREGEL:
haatpredikers

uitsluiting

van

¢¢ 23ste MAATREGEL: kanaalplan

• In werking. Positieve evaluatie

¢¢ 24ste MAATREGEL: versterking van de screening
voor de toegang tot gevoelige jobs

• Methodologie

goedgekeurd door de Nationale
Veiligheidsraad op 28.06.2016 – voorontwerp van
wet gevalideerd op 12.05.2017 in CMR

de

• Omzendbrief

van 18.07.2016 betreffende de
informatie-uitwisseling en de opvolging van de
haatpredikers, in werking sinds 01.08.2016

¢¢ 22ste

MAATREGEL: ontmanteling van de
(niet-erkende) instellingen die het jihadisme
verspreiden

• Verschillende sluitingen van plaatsen in verband
met delinquentie en het “Kanaalplan”
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30 MAATREGELEN TEGEN RADICALISME
EN TERRORISME (5)
TWEEDE DEEL: 18 MAATREGELEN VAN NOVEMBER 2015

¢¢ 25ste MAATREGEL: uitbreiding van het netwerk

van camera’s voor nummerplaatherkenning
ANPR

• In werking (250 bijkomende camera’s)

¢¢ 26ste MAATREGEL: sluiting van haatpredikende
websites

• De Internet Referral Unit van de Federale Politie is
de dienst belast met deze opdrachten
• Werkzaamheden In uitvoering om het juridische

kader van de “internetpatrouilles” te verduidelijken,
d.w.z. de autonome politiebevoegdheden op het
gebied van de opvolging van de openbare activiteit
op internet.

• De wet van 25 december 2016 met het oog op de

verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden
en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking
tot internet (…) creëert een noodprocedure om
websites die aanzetten tot terrorisme te blokkeren.

¢¢ 27ste

MAATREGEL:
deelname
op
het
internationale toneel aan de strijd tegen IS

• Internationale inzet F16’s in de coalitie
• Missie TAA in Irak met militairen op de grond
¢¢ 28ste

MAATREGEL:
begrotingsinspanning

bijkomende

binnen de initiële begroting 2016.

MAATREGEL: versterking
politiecontroles aan de grenzen

van

databank FTF die toegankelijk is voor de
verschillende diensten

• Wet

• Er werd een provisie van 400 miljoen euro gecreëerd
¢¢ 29ste

¢¢ EXTRA MAATREGEL: oprichting van een nieuwe

de

• In werking

van 27 april 2016 inzake aanvullende
maatregelen ter bestrijding van terrorisme,
gepubliceerd in het Staatsblad van 9 mei 2016 en in
werking getreden op 19 mei 2016.

• Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de

gemeenschappelijke databank Foreign Terrorist
Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen
van de afdeling 1bis “Het informatiebeheer”
van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt,
gepubliceerd in het Staatsblad van 22 september
2016 en in werking getreden op 22 september 2016

¢¢ 30ste MAATREGEL: inzet van militairen om de
veiligheid te versterken

• Sinds januari 2015 en uitbreiding van hun inzet op
de nucleaire sites
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DE EERSTE MINISTER
CYBERVEILIGHEID

A) UITGEVOERD
¢¢ Strategische verwezenlijkingen

•
•
•
•
•
•

KB houdende oprichting van het CCB (10/10/2014) en aanwerving van de directeur en zijn adjunct in juli 2015
Aanwerving CCB-personeel (10 personen)
Opstelling van het CCB-beleidsplan, voorgelegd aan de Ministerraad op 23/10/2015
Overname van het beheer van het CERT op 1 januari 2017 en aanwerving op termijn van 24 personeelsleden
Opstelling van het Nationaal Cybernoodplan dat op 23 januari 2017 aan de NVR werd voorgelegd en op 28 april 2017 door de regering
werd goedgekeurd
Goedkeuring van het Memorandum of Understanding met de NAVO door de regering op 28 april 2017. Dit MoU maakt het onder
andere mogelijk voor België om gebruik te maken van een aantal operationele vermogens van de NAVO bij een cybercrisis
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DE EERSTE MINISTER
CYBERVEILIGHEID

• Cybersecuritygids voor kmo’s, opgesteld door het CCB in partnerschap

OPERATIONELE VERWEZENLIJKINGEN

• Sensibiliseringscampagnes

inzake cybersecurity: “Take back the
internet”: met als doel de bevolking bewust te maken over gebruik van
de diensten op internet en dit, via de media en het portaal SafeOnWeb.
be

• ANTI-DDOS-systeem: er is een systeem geïnstalleerd op het FedMANnetwerk (informaticanetwerk van de federale administraties) om de
DDOS-aanvallen waarvan zij het slachtoffer worden, te temperen.

• No more Ransomware: het CCB en de FCCU hebben een partnerschap

met de "Cyber Security Coalition Belgium” en bestemd voor de kmo’s.
Met deze gids zouden kmo’s in staat moeten zijn hun cybersecurityniveau
te verhogen, cybersecurityrisico’s te beperken, kwetsbaarheden te
verminderen en hun veerkracht te verbeteren.

• Cyber Security Kit: helpt de kmo’s en andere organisaties om hun
medewerkers te sensibiliseren over het thema cybersecurity.
• Back-up capaciteit in geval van cyberincident om de nationale

afgesloten rond het project "No more ransom" (“geen losgeld meer”).
Het partnerschap beoogt om de hackings waarbij losgeld wordt geëist,
te beperken en te voorkomen (een ransomware wordt geïnstalleerd
op een computer). Het Centrum voor Cybersecurity heeft ook een
document over ransomware gepubliceerd. Dit document geeft een
duidelijk overzicht van de maatregelen die je kan treffen om je te
beschermen tegen ransomware-besmettingen.

beheerscapaciteit van cybercrises te verhogen: het CCB heeft een
meerjarig contract afgesloten met een bedrijf dat de nodige expertise
en capaciteit ter beschikking stelt in geval van nationale omvangrijke
incidenten.

• Gids “cybersecurity Incident management guide” voor bedrijven in
samenwerking met de “Cyber Security Coalition Belgium”.
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DE EERSTE MINISTER
CYBERVEILIGHEID
•

B) IN UITVOERING

•
•
•
•

Online cursus over cybersecurity voor kmo’s: biedt de kmo’s een
basisopleiding aan om hen alert te maken voor de risico’s die
hun IT-infrastructuur loopt, hen praktische tips te geven om hun
bescherming te verbeteren en het voor hen mogelijk te maken
ook de veiligheid van hun klantengegevens te garanderen.
Cybersecurity Expert Training : het CCB voorziet, binnen het
budget voor de strijd tegen terrorisme, in opleidingen voor het
personeel van de overheidsdiensten. Het doel is hun kennis
inzake cyberveiligheid te verdiepen.

•

Omzetting van de NIS-richtlijn: op 6 juli 2016 hebben de
Europese instellingen een richtlijn (nr. 2016/1148) goedgekeurd.
Ze bevat maatregelen om een hoog veiligheidsniveau van de
informatiesystemen en -netwerken (afgekort NIS) in de Unie te
verzekeren. Een interkabinettenwerkgroep (IKW) is in februari
2017 gestart met zijn werkzaamheden.
Het CCB zal een tool voorstellen om het aantal besmette
computers in een botnetnetwerk te beperken: dankzij een
partnerschap met de CBPL, de ISP, CERT, het BIPT, enz. wordt
een systeem ingezet waarbij de burgers verwittigd worden dat
hun pc getroffen is door een botnet.

Anti-Phishingproject: zal het Belgische internetgebruikers
mogelijk maken om, via de website www.safeonweb.be, een
URL-adres te laten verifiëren door deskundigen.
Definitie van normen en standaarden inzake cybersecurity:
minimumrichtlijnen en -normen inzake cyberveiligheid worden
voorgesteld aan de regering
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MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN,
BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL
•

A) UITGEVOERD
¢¢ Economie

•

•

Creatie van een digitaal en uniek contactpunt voor consument
en onderneming waar inbreuken op consumentenrechten,
gevallen van misbruik van vertrouwen, van (massa)fraude en
van oplichting kunnen worden gemeld. In samenwerking met
een aantal partners, onder meer andere toezichthouders en
politiediensten. Het doel is een snelle en efficiënte toeleiding
van de klacht naar de bevoegde instantie.

•

Cash betalingen: verscherpen van de regels in het kader van
de omzetting van de 4de anti-witwasrichtlijn
êê wetsontwerp goedgekeurd op ministerraad van 31/03/2017

Uitwisseling van kilometergegevens van
tweedehandswagentussen België en Nederland: verhinderen
van fraude met de kilometerteller van voertuigen en betere
bescherming van de koper.
êê gemeenschappelijke intentieverklaring in oktober 2016 en effectieve
gegevensuitwisseling sedert november 2016 tussen vzw Car-Pass en RDW

¢¢ Werk

Toekennen van de hoedanigheid van officier van de
gerechtelijke politie aan een aantal controleambtenaren.
Daardoor kunnen ze hun onderzoeken verderzetten
wanneer ze stoten op bepaalde vormen van oplichting,
woekerpraktijken en valsheid in geschrifte (misdrijven
voorzien in het Strafwetboek)

•

Veiligheidsopleiding
inspecteurs
en
loketbedienden:
Crisiscommunicatie en preventie tegen agressie

êê koninklijk besluit van 31/05/2016 legt de voorwaarden vast
êê koninklijk besluit van 27/01/2017 bevat de naamlijst van ambtenaren van
de Economische Inspectie, die worden bekleed met de hoedanigheid van
officier van de gerechtelijke politie
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MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN,
BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL
B) IN UITVOERING

¢¢ Werk

•

¢¢ Economie

•
•
•

Wetsontwerp tot registratie van de aanbieders van
vennootschapsrechtelijke diensten (project ter omzetting van
art. 47 van de 4de anti-witwasrichtlijn).
êê Economische Inspectie wordt bevoegd om ondernemingen die zich
niet laten registreren of die na registratie niet meer voldoen aan de
registratievoorwaarden te vervolgen.

Versterking van de KBO als authentieke bron door de
vereenvoudiging en zoveel mogelijk digitalisering van
bestaande processen.
êê Doel is kwaliteitsverhoging van de gegevens en verdere realisatie van het
only once principe.

Actualisering van de car-pass wetgeving
êê Meer informatie toevoegen op de car-pass, o.m. kilometergegevens van
ingevoerde voertuigen op basis van geggevens beschikbaar bij dealer en
het opnemen van niet uitgevoerde terugroepacties.
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•
•
•

Veiligheidsverificatie
van
werknemers
door
de
inlichtingendiensten: onderzoeken van de gevolgen van een
negatief veiligheidsadvies voor de bestaande arbeidsrelatie.
Verbeteren van de brandpreventie in ondernemingen door het
moderniseren van de reglementering inzake brandveiligheid en
deze aanpassen aan de basisnormen brand van Binnenlandse
Zaken.
Aandacht voor de problematiek van ‘foreign fighters’ bij RVAdatamatching.
Koppeling databanken DVZ/arbeidskaarten en uitwerking
applicatie waardoor de werkgever automatisch op de hoogte
wordt gebracht of minstens zelf kan controleren of de geldigheid
van de arbeidskaart van een werknemer die bij hem aan de
slag is, nog steeds correct is.
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MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,
BELAST MET DE REGIE DER GEBOUWEN
BINNENLANDSE ZAKEN
A) UITGEVOERD

¢¢ Instellingen en bevolking

•

¢¢ Brandweerdiensten en civiele bescherming

•
•
•

Hervorming van de brandweerdiensten + bijkomende KB’s (cf.
opleiding)
NV Astrid (financiering, uitbreiding van de capaciteit, bestuur)

•

¢¢ Nucleaire veiligheid

•

Nucleaire Emergency Plan

¢¢ Wet tot regeling van private en bijzonder veiligheid

Hervorming van de civiele bescherming

(parlement)

¢¢ Nood-planning en crisisbeheersing

•

Intrekken van ID-kaarten in het kader van de strijd tegen het
terrorisme (intrekking van 15 ID-kaarten)

Nationaal noodplan voor terreuraanslagen (KB 1/5/2016 Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan
betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of
een terroristische aanslag)

¢¢ PNR: KB luchtvaart

BeALERT (SMS alert)
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MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,
BELAST MET DE REGIE DER GEBOUWEN
BINNENLANDSE ZAKEN
B) IN UITVOERING

•
•
•
•
•
•
•

Noodplanning en Crisisbeheer Applicatie 112
Uniek nummer 112 voor noodoproepen (supra-provinciale architectuur)
Herziening van de wetgeving op camera’s - ANPR
Hervorming van de Civiele Bescherming: kazernes, statuut, mobiliteit van en naar de brandweerzones
Wetgeving in verband met nucleair en radioactief transport
Wetgeving inzake beveiliging van radioactieve bronnen
Gerichte verhoging van de capaciteit van het Astridnetwerk op enkele gevoelige punten + implementatie van BLM2 (prio voor de
hulpverleners voor voice en data via commerciële netwerken)
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MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,
BELAST MET DE REGIE DER GEBOUWEN
POLITIE EN VEILIGHEID
A) UITGEVOERD

•

Strijd tegen terrorisme
êê PNR
êê « Kanaalplan»
êê Omzendbrief Foreign Terrorist Fighters
êê « Plan R »

•
•
•
•

êê Operationalisering IRU (Internet Referral Unit)

Kadernota Integrale Veiligheid & Nationaal veiligheidsplan
KB gemeenschappelijke databank FTF (21 juli 2016)
Omzendbrief informatie uitwisseling en opvolging haatpredikers (18 juli 2016)
KB Raad van Burgemeesters
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MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,
BELAST MET DE REGIE DER GEBOUWEN
POLITIE EN VEILIGHEID
•

B) IN UITVOERING

•
•
•
•
•
•

Kerntakenplan Politie
Uitrol veiligheidsmaatregelen voor andere luchthavens en
grote internationale spoorwegen (na de goedkeuring van de
visietekst op de NVR in juli 2016)

•
•

Pilootproject PZ Antwerpen ‘werving op maat’ – uitbereiding
naar de andere zones
Nieuw voorstel van Hycap-systeem voor de federale en lokale
politiediensten (MFO2)
Masterplan federale politie

I-police: verregaande digitalisering van de politiediensten
ANPR-netwerk
KB voor de werking van de Vaste commissie voor de Lokale
Politie
Pilootproject stroomstootwapen (15 politiezones)
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MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
DIGITALE AGENDA, TELECOMMUNICATIE EN POST
TELECOM
A) UITGEVOERD

•
•
•

B) IN UITVOERING

•

Rechtskader met betrekking tot de afschaffing van de
anonimiteit van SIM-kaarten

•

Wetgevend kader voor SMS luik van BE Alert : verwittigen
bevolking via sms bij dreigende ramp of na aanslag
Kritieke infrastructuur
êê Uitbaters begin 2016 aangesteld (samenwerking crisiscentrum en BIPT)
êê Veiligheidsplan voor beschermen kritische infrastructuur werd ingediend
door aangestelde operatoren

•
•
•

SMS Luik van BE-alert :
êê KB met technische details in consultatie

Groter gebruik van jammers door de SEDEE-DOVO en de
interventiediensten in het kader van de nationale veiligheid
êê Wet diverse goedgekeurd door CMR eind februari en aan OCC en RvS
voorgelegd. Tegen zomerreces parlementaire goedkeuring

Verplichte registratie van de prepaidkaarten
Nieuw crisisplan telecommunicatie
Kritieke infrastructuur
êê KB opgesteld om BIPT aan te duiden als inspectiedienst voor het luik
telecom betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke
infrastructuren
êê Inspectie opstarten van de door de operatoren opgestelde
veiligheidsplannen
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MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
DIGITALE AGENDA, TELECOMMUNICATIE EN POST
DIGITALE AGENDA
A) UITGEVOERD

•
•

Molengeek: € 500.000 voor de oprichting van de incubator
Digital Skills Fund
êê Financiering van projecten die e-skills financieren voor risicogroepen voor
een bedrag van €6M over 3 jaar

B) IN UITVOERING

•
•
•

i Police : verregaande digitalisering van de politiediensten
(onder andere mobiele technologie en gebruik van de
kunstmatige intelligentie)
Molengeek : uitrol
Digital Skills Fund : uitrol
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MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
DIGITALE AGENDA, TELECOMMUNICATIE EN POST
INTERNATIONALE ONTWIKKELING (IO)
B) IN UITVOERING

¢¢ De nexus ontwikkeling-veiligheid

•

¢¢ Genomen engagementen binnen de regering

•
•
•
•

3DLO als prioriteit in de beleidsnota’s Defensie, BuZa én IO:
meer samenhang in de organisatie van defensie, diplomatie,
ontwikkelingssamenwerking, politie en justitie voor een grotere
effectiviteit van alle Belgische interventies in een bepaald land
of regio.

•

Regeerakkoord: IO moet aandacht hebben voor vrede en
stabiliteit, en veiligheid (terrorismebestrijding).

•

De geopolitieke en de budgettaire realiteit vereisen meer
coherentie en synergie.

•

Gewijzigd Europees en multilateraal kader: de EU Comprehensive
Approach, EU Global Strategy, Emergency Trustfund Valetta,
Agenda 2030 en SDG 16 (Vrede en Veiligheid),…
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Armoede is zowel een oorzaak als een gevolg van instabiliteit.
De grote meerderheid van internationale crises situeert zich
in en rond fragiele en/of gefaalde staten > “Geen ontwikkeling
zonder veiligheid, geen veiligheid zonder ontwikkeling.”
Sense of urgency wat betreft de geopolitieke context:
(1) Ring of fire rondom de EU (Syrië, Libië, Sahel,…), (2)
migratiedruk vanuit Afrika en Midden-Oosten, (3) gevolgen
van klimaatsveranderingen.
Centraal punt in de EU Global Strategy on Foreign and Security
Policy.
Voorbeelden: IO reeds lang structureel onderdeel van de
geïntegreerde overlegstructuur en de National Security Council
in NL en de VS (pré-Trump).
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MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
DIGITALE AGENDA, TELECOMMUNICATIE EN POST
INTERNATIONALE ONTWIKKELING (IO)
•

B) IN UITVOERING
¢¢ Bijdrage IO aan het Belgische internationale

veiligheidsbeleid

•
•
•

ODA-aanrekenbaarheid van uitgaven gerelateerd aan vrede
en veiligheid werd uitgebreid dankzij Belgische inspanningen
en zullen dus toenemen in de toekomst.
12/14 BE partnerlanden zijn Minst-Ontwikkelde-Landen, 8/14
zijn fragiele (lees: conflict- en terreurgevoelig) staten.
Steeds meer beroep op IO om het EU veiligheids- en
migratiebeleid mee te realiseren, met o.a. EU Valetta Trust Fund
en Instrument contributing to Peace and Security (concrete
Belgische interventies via BTC).
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•
•

IO beschikt over landen- en regionale expertise en
analysecapaciteiten, zowel op de hoofdzetel als op het terrein.
Gezamenlijke acties reeds in de voorbije maanden in die zin:
o.a. interdepartementale fact finding missie in de Sahel-regio
+ interdepartementale risicoanalyse DRC.
IO-concentratie op twee geografisch strategische regio’s:
Sahel en Grote Meren + inspanningen Syrië (2016: meer dan
110 mio EUR BE humanitaire inspanningen in de regio voor
o.a. opvang) .
Klimaatsverandering
is
een
veiligheidsuitdaging:
Klimaatfinanciering op budget IO goed voor 50% van de
Belgische bijdrage
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MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
EN EUROPESE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN

A) UITGEVOERD

•
•
•
•
•
•

B) IN UITVOERING

Coalitie tegen IS: diplomatieke en regionale actie
Consulaire maatregelen: intrekking van paspoorten
Nationale Veiligheidsoverheid (NVO): versterking (met name
voor de verwerking van de veiligheidsverificaties)
Beveiliging van de diplomatieke posten (werkzaamheden en
versterking van de bewaking)

•
•
•
•

Beveiliging van de lokalen van de NVO
Beveiliging van de diplomatieke posten (vervolg)
Beveiliging van de gebouwen van de centrale administratie
(vervolg)
Computerbeveiliging (vervolg)

Beveiliging van de gebouwen van de centrale administratie
(werkzaamheden en versterking van de bewaking)
Computerbeveiliging
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MINISTER VAN JUSTITIE
JUSTITIE
•

A) UITGEVOERD (1)

•
•

Justitie opnieuw goede debiteur: 175 miljoen € ingehaald
Spreiding personeelsbesparingen 2015-2018

•

êê Trager besparingsritme personeel Justitie 2015-2016
êê Besparingen penitentiair personeel bevriezen in 2016-2017
êê Implicatie magistratencolleges bij priorisering benoemingen

êê Responsabilisering in het brede procesrecht, en humanisering
strafuitvoering
êê Externe informatisering (e-box, e-deposit, e-betekening, pakt juridische
beroepen)

Herziening straf- en veiligheidsrecht
êê Nieuwe kadernota integrale veiligheid en verstrenging seksueel strafrecht
êê Verkeersstrafrecht (eenvoudig betalingsbevel, m.i.b.v. cross border)

êê Sociaal overleg over methode 'anders werken‘ in gevangeniswezen

•

Vijf potpourri-wetten

êê Drie terro-wetten, aanpak radicalisering in gevangenissen, dataretention,
BOM/BIM

êê Optimalisatie inzet gerechtelijke politie (OT 3)

Verwerking besparing werkings- en investeringskosten 20%
in 2015

êê Versteviging VSSE, Kanaalplan, OCAD-methodologie, Plan R, Circulaire FTF
êê Slachtofferfonds

êê Priorisering veiligheids- en informatica-investeringen
êê Aanpassing tarieven gerechtskosten in strafzaken: deurwaarders, DNA,
telefonie, speekselanalyses, vertalers/tolken, en oprichting register
gerechtsexperten
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MINISTER VAN JUSTITIE
JUSTITIE
•

A) UITGEVOERD (2)

•

•

êê Statuut pleegzorgers

Nieuw kader voor de rechtszoekende

êê Foutloze aansprakelijkheid

êê Nieuwe wet juridische bijstand

êê Transgender

•

êê Oprichting fonds juridische bijstand

•

Modernisering van het burgerlijk recht

êê Salduz+

Verbeterde situatie geïnterneerden

Mensenrechten en internationaal luik
êê Verklaring van Brussel (Raad van Europa)
êê Samenwerkingsakkoord kindontvoering

êê Aangepaste rechtspositie
êê Nieuwe instellingen

Infrastructuur Justitie
êê Nieuw masterplan gevangenissen
êê Masterplan Justitiepaleis Poelaert
êê Hervorming van de vredegerechten
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MINISTER VAN JUSTITIE
JUSTITIE
•

B) IN UITVOERING

•

êê Hervorming venoot schaprecht

êê Hervorming van het Strafwetboek (boek I en II)

êê Hervorming ondernemingrecht

êê Hervorming van het Wetboek Strafuitvoering
êê Hervorming verkeersstrafrecht
êê Hervorming van het Burgerlijk Wetboek (zakenrecht, verbinenissenrecht,
aansprakelijkheidsrecht en bewijsrecht)

Vervollediging van het veiligheidsinstrumentarium
êê Infoflux (Sidis Suite)
êê Wapenwetgeving

•

êê Faillissement

Hercodificatie en hervorming van de basiswetgeving
êê Hervorming van het Wetboek van Strafvordering

•

Modernisering van het economisch recht

•
•
•
•
•

êê Omzetting van Europese wetgeving (EIO, ESO, EPO)

Modernisering van het burgerlijk recht

êê Oprichting van het Business International Brussels Court

Beheersautonomie van de Rechterlijke Orde
Oprichting van strafkamers
Promotie bemiddeling en minnelijke oplossingen
Mensenrechten
êê Oprichting van een nationaal mensenrechtenmechanisme

Statuut personeel gevangeniswezen, incl. minimale dienst

êê Erfrecht en relatievermogensrecht
êê Digitalisering van de burgerlijke stand
êê Schijnerkenning
êê Mede-eigendom
êê Naam-en voornaamswijzigingen
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MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
EN VOLKSGEZONDHEID
GEZONDHEIDZORG EN SOCIALE ZAKEN

A) UITGEVOERD

•
•
•

Organisatie medische hulpverlening bij grootschalige rampen of multisite incidenten via Maximip.
Uiterlijke kenmerken dringende geneeskundige hulpverlening (DGH)
Uitrusting ambulances

B) IN UITVOERING

•
•
•
•
•

Versterking operationele capaciteit dringende geneeskundige hulpverlening (DGH)
Implementatie slachtofferregistratietool
Psychosociale bijstand aan hulpverleners van medische discipline
CBRN-maatregelen (chemical, biological, radiological and nuclear)
Wet met betrekking tot het opstellen van een statuut van nationale solidariteit voor slachtoffers van terrorisme
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MINISTER VAN DEFENSIE,
BELAST MET AMBTENARENZAKEN
DEFENSIE

A) UITGEVOERD

¢¢ Strijd tegen het terrorisme

•

¢¢ Internationale inzet ter bevordering van vrede en

stabiliteit. (OUTPUT)

ACOS IS:
êê Aanwerving van bijkomende specialisten voor de inlichtingendiensten
êê Investeringen op korte termijn in capacity-shortfalls (via de
Interdepartementale Provisie)

¢¢ Investeringen werden ingepland om de Belgische

Defensiecapaciteiten aan te passen aan de realiteit
van de huidige veiligheidscontext. (INPUT)

•

¢¢ 9,4 miljard EUR aan geplande investeringen .

(Strategische Visie 2015-2030)

•

êê In samenwerking met Justitie werd het juridisch arsenaal uitgebreid
dat een efficiëntere werking van de inlichtingendiensten toelaat (BIMwetgeving).

Interdepartementaal
êê Bijstand aan FEDPOL in de strijd tegen het terrorisme: Defensie vult de
noden gedefinieerd door het Crisiscentrum in.
êê Staatsveiligheid & ACOS IS: uitrollen van een gemeenschappelijke
inlichtingen opleiding.

Internationaal
êê Samenwerking met Nederland: Flip-Flop bij de inzet van F-16s tegen IS en
opzetten van een nationale QRA
êê Samenwerking met buitenlandse inlichtingen- & veiligheidsdiensten heeft
een wettelijk kader gekregen.
êê Betere Belgische toegang tot internationale inlichtingenplatformen
(OSINT, SIGINT & IMINT)
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MINISTER VAN DEFENSIE,
BELAST MET AMBTENARENZAKEN
DEFENSIE

A) UITGEVOERD (SUITE)
¢¢ Een nieuwe toekomst voor de Parastatalen

•
•
•
•

Creatie van transversale structuur voor militair erfgoed en herinnering rond conflicten (het War Heritage Institute, WHI).
Uitbouwen van synergiën tussen het Instituut voor Veteranen- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en
Oorlogsslachtoffers en de Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering ter verbetering van de terugbetaling van de medische kosten
voor de rechthebbenden.
De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie plooit terug op kerntaken.
Het Nationaal Geografisch Instituut zal zich ontwikkelen tot geobroker binnen de federale overheid
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MINISTER VAN DEFENSIE,
BELAST MET AMBTENARENZAKEN
DEFENSIE

B) IN UITVOERING

•
•
•
•

Optimalisatie van inzetbare legereenheden door het uittekenen en implementeren van een afgeslankte stafstructuur en het outsourcen
van niet-militaire taken.
Uitwerken van een nieuw, flexibel en attractief carrièreplan met aandacht voor interne & externe mobiliteit en de modernisering van de
opleiding, vorming & evaluatie van de militairen van het actief kader en van de reserve.
Blijvend zoeken naar uitbreiding van partnerschappen op binnenlands- en buitenlandsvlak waarbij win-wins worden gegenereerd.
Opstart van het War Heritage Institute (WHI)
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MINISTER VAN MOBILITEIT
WEGENSECTOR

A) UITGEVOERD

•
•
•
•
•
•

Verbetering van de kwaliteit van de alcohol- en drugscontroles via de samplingmethode
Omzetting in Belgische wetgeving van de “Crossborder”-richtlijn > halt aan de straffeloosheid van de buitenlandse bestuurders
Vereenvouding van de procedure voor de inning van de boetes > in geval van niet-betaling binnen de 30 dagen, kan de belastinginner
het bedrag automatisch innen via alle middelen die hij ter beschikking heeft
Actieplan om te strijden tegen fraude in het wegverkeer (via beter gecoördineerde en gerichtere controles)
Verhoging van de boetes met 5%
Verhoging van het risico om gecontroleerd te worden dankzij het gebruik van realtime betrouwbare en geüpdatete gegevens
(Mercurius-project)
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MINISTER VAN MOBILITEIT
WEGENSECTOR

B) IN UITVOERING

•

Wetsontwerp betreffende de verbetering van de verkeersveiligheid:
êê doeltreffende strijd tegen de recidive door strengere straffen in te voeren
êê voor bestuurders met een promille >1,8g/l (gemotiveerde afwijking mogelijk);

•
•
•
•

êê strengere sancties voor vluchtmisdrijven

Meer systematisch gebruik van nummerplaatherkenningscamera’s (ANPR)
Verhoging van het aantal inbreuken dat automatisch kan worden gecontroleerd
Alternatieve straffen ontwikkelen voor de overtreders
Ondertekening van een samenwerkingsakkoord met het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland voor informatie-uitwisseling over
alle verkeersmisdrijven
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MINISTER VAN MOBILITEIT
SPOORWEGEN

A) UITGEVOERD

•

Aankoop en onderhoud veiligheidsvoorzieningen X-ray,
scanners etc.:

B) IN UITVOERING

•

êê Uitwerking van het bestek

•
•
•

êê Controle via X-rays en metaaldetectieportieken, handscanners en
explosiefdetectoren

êê Gunning opdracht (04/2017)

Channel Terminal (Brussel-Zuid) gerenoveerd

êê Installatie van 400 extra camera’s in de 3 internationale stations

êê Uitvoering van de werkzaamheden afgerond
êê Heropening eind 04/2017

Versterking van het SECURAIL-personeel
êê Aanwerving + opleiding van + 97 VTE’s

Bescherming van het TGV-atelier van Vorst.

•
•

êê Begin van de werkzaamheden (11/2016)

•
•
GOUV ERNEMENT FÉDÉRAL - FEDERALE REGERING

Aankoop en onderhoud veiligheidsvoorzieningen X-ray,
scanners etc. Installatie voorzien tegen K2/2017 > invoering van
de veiligheidsvoorzieningen

# B EG OV

êê Upgrade van 1550 camera’s met zicht op de ingang van de nationale
stations en de parkings

Versterking van het SECURAIL-personeel
Aankoop en onderhoud van de extra bewakingscamera’s (CCTV)
êê Installatiewerken In uitvoering Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal en LuikGuillemins –> eind K2/2017
êê Installatiewerken op andere sites (12/2017)

Studie VCA
êê Voorstelling studie DirCom NMBS (K2/2017)

Bescherming van het TGV-atelier van Vorst.
êê Verderzetting van de werkzaamheden.
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MINISTER VAN MOBILITEIT
LUCHTVAARTSECTOR

B) IN UITVOERING

Ter info: FOD Mobiliteit is betrokken bij de luchtvaartveiligheid in
het kader van de tweedelijnscontroles, d.w.z. om de controleurs te
controleren.

•
•

A) UITGEVOERD

•
•
•

Extra aanwervingen van 11 VTE’s.
Bijdrage aan het beveiligingsplan dat wordt opgemaakt voor
de luchthavens

Controles (niet-systematisch) met portieken in het station van
Brussels Airport
Aanwerving van 7 extra VTE’s in 2017 voor de dienst veiligheid
van de DGLV (antwoord op een Europese audit - personeel
wordt opgeleid sinds maart 2017)
Aankoop en onderhoud audit- en opvolgingssysteem van de
activiteiten in het domein van de veiligheid van de DGLV
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STAATSSECRETARIS ASIEL EN MIGRATIE,
BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
ASIEL EN MIGRATIE
A) UITGEVOERD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goed beheer asielcrisis
Invoeren van retributie voor verblijfsaanvragen
rechtstreekse toegang van DVZ tot ANG
Nieuwkomersverklaring: koppeling van verblijf aan bereidheid tot integratie
Invoering strengere vreemdelingenwet in kader van bescherming OO en nationale veiligheid
Tijdelijk verblijf voor slachtoffers mensenhandel
Oprichting fraudecel: strenge aanpak van fraude
Oprichting cel radicalisme
Screening imams
Screening asielzoekers
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STAATSSECRETARIS ASIEL EN MIGRATIE,
BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
ASIEL EN MIGRATIE
B) IN UITVOERING

•
•
•
•
•
•
•

Nog meer terugkeer
Verwijdering ciriminelen uit gevangenis
Eurescrim: intrekken verlbijfsvergunning in heel EU
Nieuwe asielwetgeving
Wegwerken achterstand
Aanpak van misbruik juridische procedures
Verder uitwerken nieuw opvangmodel
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STAATSSECRETARIS BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE,
PRIVACY EN NOORDZEE
VEILIGHEID OP DE NOORDZEE & PRIVACY & STRIJD SOCIALE FRAUDE
A) UITGEVOERD

•
•
•

Checks and balances in terrorismebestrijdingsmaatregelen (privacy)
Herziening systeem machtigingen: voor politie automatisch wettelijke toegang tot bepaalde overheidsdatabanken (privacy)
Hervorming en versterking van de sociale inspectiediensten (sociale fraude)

B) IN UITVOERING

•

Noordzee
êê Beveiliging van de havens door aanwezigheid op het terrein
êê Beveiliging van zeeschepen varende onder Belgische vlag

•

êê Digitalisering van veiligheidsmeldingen van zeeschepen die EEZ invaren

Sociale fraudebestrijding
êê Gegevensuitwisseling politie en SIOD (domiciliefraude,…)
êê Bijzondere aandacht voor problematiek “foreign fighters” bij RVA-datamatching
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