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Openbare zitting van 20.10.2014

Interpellatie van dhr Arnaud Van Praet betreffende de strijd tegen radicalisering in
Etterbeek
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
De laatste maanden zijn er steeds meer Belgische onderdanen vertrokken om te gaan strijden in Syrië en
Irak. Ongeveer 350 Belgen zouden al naar de conflictzones gereisd zijn. Hier moeten we de personen
bijrekenen die actief zijn in de rekruteringsnetwerken. Dit brengt het aantal betrokkenen op 500. We
moeten deze cijfers uiteraard met de nodige voorzichtigheid hanteren, maar dat wil niet zeggen dat we
de omvang die dit fenomeen aanneemt en de dreiging die ervan uitgaat op de veiligheid van onze
medeburgers mogen onderschatten. Het fenomeen is des te zorgwekkender omdat het zowel om
mannen als vrouwen gaat, volwassenen en minderjarigen; soms zelfs hele gezinnen. De jongste
geïdentificeerde Belgische Syriëstrijder is overigens een Brusselaar die gerekruteerd werd op 13‐jarige
leeftijd.
Ik weet dat OCAD druk bezig is met het becijferen van dit fenomeen en het lokaliseren van de verdachten.
Ik heb ook vernomen dat een aantal burgemeesters van gemeenten die bijzonder getroffen zijn precieze
informatie ontvangen hebben wat hun grondgebied betreft (aantal medeburgers die zich momenteel in
Syrië bevinden, die klaar staan om te vertrekken, die er gesneuveld zijn en degenen die ervan
teruggekeerd zijn).
Uw evenknie bij de Stad Brussel heeft recent een ‘radicaliseringsambtenaar’ aangesteld dankzij een
federale subsidie van 40 000 euro om een ambtenaar aan te werven die belast is met de coördinatie van
de strijd tegen radicalisering. Andere gemeenten die misschien meer getroffen zijn door deze nieuwe
problematiek dan op het eerste gezicht het geval is voor onze gemeente, zouden ook reeds interesse
getoond hebben voor een dergelijke functie. Deze ambtenaar zou onder andere belast worden met het
centraliseren van de kennis over onderwerpen in verband met gewelddadig radicalisme of met het
opzetten van preventieve projecten tegen radicalisering.
De bezorgdheid over dit fenomeen wordt alsmaar groter en het dreigingsniveau werd verhoogd in de
buurt van gevoelige locaties, zoals de verzamelplaatsen van de Joodse gemeenschap van Brussel naar
aanleiding van de aanslag van mei 2014, evenals andere diplomatieke, politieke of strategische plaatsen.
Het lijkt mij dan ook wenselijk u te vragen welke maatregelen er in voorkomend geval genomen worden
op het grondgebied van onze gemeente.
Ook zou ik het volgende willen weten, voor zover deze informatie openbaar gemaakt kan worden:
‐ Hebt u informatie over het vertrek van Etterbekenaars naar een van de conflictzones?
‐ Hebben onze diensten hen in voorkomend geval geschrapt uit het bevolkingsregister?
‐ Hebt u contact gehad met OCAD in het kader van het onderzoek naar de omvang van dit fenomeen en
zijn geografische verspreiding?
‐ Hebt u bijzondere instructies gekregen van de federale diensten Binnenlandse Zaken of Justitie in het
kader van de maatregelen die getroffen zijn om dit fenomeen te bestrijden?
‐ Komt onze gemeente in aanmerking en heeft zij een aanvraag gedaan voor federale steun in het kader
van de coördinatie van de strijd tegen radicalisme op haar grondgebied?
‐ Werden onze politiediensten ingezet om particuliere of strategische belangen te verdedigen op het
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grondgebied van Etterbeek?
‐ Tot slot: welke bijzondere maatregelen hebt u getroffen in het kader van de strijd tegen radicalisme?
Alvast bedankt voor uw antwoorden.
Arnaud Van Praet

Mijnheer de burgemeester neemt het woord:
Wat de schrappingen betreft, werd er voor de periode van 1 januari 2013 tot op vandaag geen enkel
vertrek van Etterbekenaars naar een conflictzone vastgesteld. Er werd geen enkele schrapping uitgevoerd
voor een vertrek van een onderdaan naar een land in oorlog.
Wat de algemene schrappingen betreft, om u een idee te geven: in werden er 928 personen geschrapt. In
2014 waren dat er 356.
De burgemeester werden inderdaad op de hoogte gebracht door hun politiekorps indien een of meerdere
personen teruggekomen waren van een verplaatsing naar een land in oorlog. Sommige burgemeesters zijn
van mening dat ze deze informatie niet hoeven mee te delen. Ik behoor niet tot deze groep en ik kan dus
zeggen dat het voor Etterbeek om 1 persoon gaat. Ik weet echter niet in welke mate deze persoon
deelgenomen heeft aan het conflict of dat hij er aanwezig was om humanitaire redenen of andere, maar is
er is inderdaad één persoon die hiervan teruggekeerd is.
Heb ik contacten met OCWM? Het antwoord op deze vraag is neen.
Hebben wij bijzondere instructies ontvangen van de federale dienst Binnenlandse Zaken of Justitie in het
kader van maatregelen om dit fenomeen te bestrijden?
Er werden instructies gegeven per brief op 5 april 2013 om een coördinator aan te duiden onder de
betrokken gemeentediensten en politiediensten en om een strategie op te zetten.
Met betrekking tot de vraag of we in aanmerking komen voor federale steun zegt de politie me dat ze
geen weet heeft van een vraag om federale steun te krijgen in het kader van de coördinatie, en de
gemeentediensten evenmin. Ik denk niet dat we in aanmerking komen. We hebben dus geen aanvraag in
deze zin ingediend?
Worden de politiediensten ingezet voor de bescherming van particuliere of strategische belangen op het
grondgebied van Etterbeek?
Uw vraag is brandend actueel omdat ik deze namiddag de rabbijn ontvangen heb, die bezorgd is over de
verschillende plaatsen in onze gemeente die gebruikt worden door de joodse gemeenschap. We hebben
inderdaad in samenspraak met de crisiscel, waarvan de heer Bierman de contactpersoon is, en samen met
de joodse gemeenschap zelf een aantal beschermende en specifieke aanvullende beschermings‐ en
veiligheidsmaatregelen genomen waarbij we de omwonenden zo min mogelijk overlast berokkenen. Het
gaat dan om het beperken van het aantal parkeerplaatsen en andere maatregelen waarover ik, dat
begrijpt u wel, geen andere details kan geven.”
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