MAATREGELEN

1

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten
om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

8.1

Controle op het bezit, de wederverkoop en de heling

8.5

De uitbouw van een kenniscentrum en partner-

van verhandelbare goederen op lokaal en supralo-

schappen met universiteiten over cybercriminali-

kaal niveau (offline en online).

teit, cybersecurity en cyberbestendigheid om de
expertise en netwerkvorming binnen het Gewest

8.2

De ontwikkeling van een holistische benadering in
de strijd tegen fraude en smokkel om de uitwisseling
van informatie vlotter te laten verlopen en het strate-

uit te breiden.

8.6

De capaciteit voor doeltreffende opsporing en ver-

gisch overleg tussen de administratieve en gerech-

volging op het darknet en het deep web verhogen

telijke diensten te optimaliseren zodat de georgani-

om proactief te kunnen strijden tegen de ontwikke-

seerde misdaad wordt ontmoedigd en/of ontwricht.

ling van verscheidene misdaadfenomenen.

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER

8.7

Het beeld van de fenomenen en modi operandi van
de georganiseerde misdaad op gewestelijk niveau

Globaal drugsplan

verfijnen door synergiën tot stand te brengen tussen BPV en de betrokken partners.

De FGP van Brussel heeft samen met de
Brusselse politiezones en het parket een geïntegreerde en gegeolokaliseerde aanpak ont-

8.8

wikkeld in de strijd tegen drugssmokkel. Deze
aanpak houdt in dat er gerichte, multidisciplinaire controles worden uitgevoerd om de logis-

Zorgen voor een goede opvang van de slachtoffers
van daden van cybercriminaliteit.
TRANSVERSALE OPDRACHT

tieke en financiële pijlers van criminele bendes

“Cyberveiligheid versterken en de ontwik-

te ontwrichten.

keling en expertise van informatie- en com-

Deze actie sluit aan bij maatregel

8.2

.

municatietechnologieën verankeren”

Voyager Intelligence Platform

8.3

De verdere uitrol en versterking van het aanbod
aan multidisciplinaire opleidingen voor de lokale
en supralokale overheden om voort te bouwen op
de bestaande expertise binnen het Gewest en bij te
dragen tot de uitwisseling van ervaringen tussen de
actoren uit het werkveld.

8.4

De ontwikkeling van communicatie- en bewustmakingscampagnes met betrekking tot de georganiseerde misdaad en van preventiecampagnes over
het belang van cybersecurity.

De toegang tot dit softwareplatform maakt het
mogelijk om continu gegevens te verzamelen
en op te slaan uit verschillende online bronnen waar uittreksels, analyses en netwerkanalyses kunnen worden uitgevoerd. Dit platform wordt ter beschikking gesteld van het
Gewestelijk Centrum voor Cyberveiligheid en
wordt gezamenlijk beheerd door de Federale
Gerechtelijke Politie en de lokale politiezones, die de belangrijkste begunstigden zijn
van de informatie en de verzamelde inlichtingen doorgeven aan het Openbaar Ministerie.
Deze actie sluit aan bij maatregel
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GLOBAAL VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

8.6

.

