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Openbare zitting van 25.04.2016

De interpellatie van de heer André du BUS de WARNAFFE over de sensibilisering van de
gemeenschapswachten en de sociale actoren voor gewelddadig radicalisme en die van mevrouw
Farida TATOU betreffende het verblijf van terroristen op de Kazernenlaan 39 worden tijdens de
zitting samengevoegd

Interpellatie van de heer André du BUS de WARNAFFE over de sensibilisering van de
gemeenschapswachten en de sociale actoren voor gewelddadig radicalisme

Mijnheer de voorzitter,
Wegens het dramatische karakter van de aanslagen van Brussel moeten wij een reeks strategieën
op het vlak van veiligheid en preventie aanwenden;
Bij die strategieën kunnen wij de rol van alle actoren die rechtstreeks in contact staan met de
bevolking niet negeren. Sommigen van hen hangen rechtstreeks af van de politiek, bijvoorbeeld
de gemeenschapswachten, anderen onrechtstreeks via opdrachten in het kader van het
verenigingsleven. Ik denk hierbij aan actoren zoals de straathoekwerkers die betrokken zijn bij
sociale cohesieprojecten.
Wij vernemen dat de GSOB, Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur, zopas een programma
op poten gezet heeft voor de sensibilisering van de gemeenschapswachten voor gewelddadig
radicalisme. In zijn motivering is de GSOB van mening dat de gemeenschapswachten “als eerste
schakel in de preventieketen, in het hart van de gemeente, een contactfunctie met de bevolking
vervullen. Ze zorgen voor een zichtbare, geruststellende aanwezigheid voor de burgers die sociale
banden creëert in de wijken.”
De eerste fase van die sensibiliseringsmodule is op dit moment beschikbaar en gratis. Ze
beantwoordt aan de doelstellingen voor de bewustmaking van de radicalismefenomenen, het op
elkaar aansluiten van de preventie van gewelddadig radicalisme op de opdrachten van de
gemeenschapswachten, de waardering van de gemeenschapswachten als voertuig van de
fundamentele waarden van de Belgische staat en de preventie van gewelddadig radicalisme.
De pilootfase van de opleiding, die opgesplitst is in vijf fases, loopt van maart tot juni van dit jaar
om de modules toegankelijk te maken voor alle eerstelijnsambtenaren in de loop van het laatste
trimester van 2016.
De opleiding die een certificaat van gemeenschapswacht oplevert heeft onlangs het voorwerp
uitgemaakt van een programmahervorming. Tot nog toe had enkel de deelname aan de
opleidingsmodule een certificerende waarde, vanaf vandaag zal de ambtenaar ook moeten
slagen voor een examen waarvan de organisatie en de controle toevertrouwd worden aan een
jury die afhangt van de GSBO.
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Tegenover dit sensibiliseringsinitiatief dat beantwoordt aan de werkelijke behoeften zijn mijn vragen
de volgende:


Werd

de

gemeente

Etterbeek

betrokken

bij

de

uitwerking

van

dit

sensibiliseringsprogramma?


Neemt de gemeente Etterbeek deel aan de pilootfase?



Zal

de

gemeente

Etterbeek

die

sensibiliseringsmodule

voorstellen

aan

haar

gemeenschapswachten? Zo ja, hoeveel personen zijn betrokken, en, indien van
toepassing, zal de module voorgesteld worden aan andere actoren zoals de
straathoekwerkers of actoren van de sociale cohesie?


Tot slot een algemenere vraag, hoeveel gemeenschapswachten zijn er in Etterbeek,
neemt dit aantal toe? Bent u van plan dat aantal op te drijven?

Ik dank u voor uw antwoorden.

Interpellatie van mevrouw Farida TATOU betreffende het verblijf van terroristen op de Kazernenlaan
39

Verschillende bewoners van de Jachtwijk hebben ons geïnterpelleerd naar aanleiding van de
gebeurtenissen op zaterdag 9 april over het verblijf in het gebouw gelegen Kazernenlaan 39 van
de terroristen van de aanslagen van het metrostation Maalbeek.
Op niveau van de gemeente speelt de lokale politie een belangrijke rol in de controle van de
activiteiten in de wijken, de preventie en het nabijheidswerk en de uitvoering van onderzoeken
van verblijfplaats.
Zou u ons, rekening houdend met de eerste informatie over het verblijf in dat gebouw van de
terroristen die de aanslagen gepleegd hebben in de metro op 22 maart, bijkomende informatie
kunnen geven over de volgende aspecten:


Hoe organiseert de lokale politiezone zich om dit soort situaties het hoofd te bieden?



Worden er extra middelen overwogen voor het nabijheidswerk?



Beschikt de gemeente over een dienst voor de preventie van radicalisering? Zo niet,
overweegt zij de oprichting van een dergelijke dienst?



Worden er op lokaal niveau (door de politie of door andere gemeentediensten) acties
overwogen of ondernomen die een nauwkeuriger beheer van de onderzoeken van
verblijfplaats mogelijk maken?



Zou u een update kunnen geven over het aantal Etterbekenaren dat gesignaleerd staat
als zijnde verbleven te hebben in Syrië en over het aantal Etterbekenaren dat gesignaleerd
staat als zijnde teruggekeerd van een verblijf in Syrië?

Ik dank u.
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De heer André du Bus de Warnaffe leest zijn interpellatie.
Mevrouw Farida Tatou leest haar interpellatie.
De burgemeester neemt het woord:
“Ik zal eerst antwoorden op de interpellatie van de heer du Bus en vervolgens op de uwe, want er
is een raakvlak tussen beide interpellaties.
Mijnheer du Bus, uw eerste vraag was of de gemeente Etterbeek betrokken werd bij de uitwerking
van dit sensibiliseringsprogramma. Dat is inderdaad het geval en die betrokkenheid is er gekomen
op vraag van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid dat een beroep gedaan
heeft

op

de

GSOB

om

een

eerste

opleidingsprogramma

uit

te

werken

voor

de

gemeenschapswachten. Gemeenteambtenaren uit de negentien Brusselse gemeenten werden
betrokken bij de uitwerking van de opleiding. Wat onze gemeente betreft, werden de
verantwoordelijke van de cel Opleiding – dienst Personeel en de adjunct-verantwoordelijke van de
dienst Preventie, die ook het aanspreekpunt radicalisme is, afgevaardigd om die voorbereidende
vergaderingen bij te wonen. Het belang daarvan is om al van bij het begin betrokken te worden bij
het reflectie- en ontwikkelingsproces van een bruikbaar programma dat zowel beantwoordt aan
de behoeften van de gemeenten als aan die van de politiezones. Met die bedoeling heeft onze
gemeente aanbevelingen kunnen formuleren, de behoeften en de verwachtingen kunnen
bepalen, de doelstellingen van de opleiding kunnen vastleggen, het project van commentaar
kunnen voorzien alsook de inhoud en de pedagogische methodes die door de GSOB overwogen
werden.
Ten tweede vroeg u of onze gemeente deelgenomen had aan de pilootfase. Het antwoord is
opnieuw “ja”. Wij nemen deel aan de pilootfase die in juni afgesloten wordt. Elke sessie is gratis
toegankelijk en wordt verspreid over een maximale duur van twee weken voor een maximum van
vijf ambtenaren per gemeente. Wat de inschrijvingen voor deze testfase betreft, nemen de
Etterbeekse gemeenschapswachten deel aan de sessies van 14 tot 18 maart (twee ambtenaren),
van 18 tot 29 april (een ambtenaar) en van 17 mei tot 27 mei (twee ambtenaren). Er dient
verduidelijkt te worden dat het aantal deelnemers per sessie beperkt is tot vijftien die gekozen
worden uit de kandidaten die volgens een rangorde voorgesteld worden door alle gemeenten.
Het aantal plaatsen is jammer genoeg dus beperkt en dat is de reden waarom geen enkele
deelnemer van de dienst Gemeenschapswachten van Etterbeek geselecteerd kon worden voor
de sessie van juni. Na afloop van de pilootfase zullen de doelstellingen, het verloop, de
samenhang en de pedagogie geëvalueerd worden. Indien nodig zal die evaluatie aanleiding
geven tot een aanpassing van het programma en/of van de modaliteiten voor de toekomstige
sessies.
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Uw derde vraag beoogde te weten of de gemeente Etterbeek die sensibiliseringsmodule zal
aanbieden aan haar gemeenschapswachten en zo ja, hoeveel personen daarbij betrokken zullen
zijn en of de module aangeboden zal worden aan andere actoren zoals de straathoekwerkers of
actoren van de sociale cohesie. Opnieuw is het antwoord bevestigend. Op lange termijn is het
uiteraard de bedoeling om een opleiding te geven aan alle gemeenschapswachten, hetzij 47
ambtenaren voor Etterbeek volgens de personeelscijfers van 2015. Alle deelnemers van onze
voorbereidende vergaderingen hebben de communicatieverantwoordelijke van de OSB gewezen
op de noodzaak om de straathoekwerkers en de bemiddelaars van de gemeente op te leiden.
Dat lijkt mij vanzelfsprekend! Ik mag graag beweren en herhalen dat het werk van de
gemeentediensten op het vlak van de strijd tegen terrorisme vanzelfsprekend niet het werk van
een gespecialiseerde dienst is, noch dat van een inlichtingendienst – die taken komen eerder het
federaal parket of de federale gerechtelijke politie toe – maar bestaat erin een perfecte
terreinkennis te hebben om de signalen van radicalisering uit te lijnen wanneer er in een school
bijvoorbeeld melding gemaakt wordt (….) door een of andere leerling, wanneer een inwoner niet
meer naar zijn sportclub of naar zijn werk gaat of zijn godsdienst niet meer beoefent of zijn ouders
niet meer bezoekt, enz. Het zijn namelijk dat soort feiten die men moet leren (…) communiceren
om eventuele radicale gedragingen te kunnen opsporen of anticiperen.
Tot slot wilt u weten hoeveel gemeenschapswachten er zijn in Etterbeek; ik heb die vraag al
beantwoord. Wat uw bijvraag betreft om te weten of wij van plan zijn om dat aantal te verhogen,
moet u weten dat de voorziening van de gemeenschapswachten sinds haar oprichting blijven
groeien is; in 2002 telde ze 15 ambtenaren, vandaag bedraagt dat cijfer 47 en worden die
ambtenaren begeleid door twee terreincoördinatoren en een hoofdcoördinator (…). In dit stadium
is de staf in elk geval zeer groot. Ik zou nog willen toevoegen dat de heer Pinchart, die u kent, de
verantwoordelijke is van de interne evaluatie van het veiligheids- en samenlevingscontract en
aangesteld werd als “aanspreekpunt radicalisme” door het college van burgemeester en
schepenen. Hij werd bovendien aangesteld als “zonecoördinator radicalisme” van de hele
politiezone door het college van de zone.
Wat betreft de vraag of de gemeente beschikt over een preventiedienst radicaliserin moet men
kijken hoe die vraag begrepen kan worden. Als er met die vraag bedoeld wordt dat de dienst
Radicalisme gelijk is aan de dienst Preventie, dan is dat als zodanig niet het geval in Etterbeek. U
weet dat er een specifieke subsidie toegekend werd door de federale regering aan vier Brusselse
gemeenten, waarvan Etterbeek geen deel uitmaakt. Toch hebben wij een radicalismeambtenaar,
zowel lokaal als regionaal. Bovendien hebben wij – om te antwoorden op de derde vraag van
mevrouw Tatou – een tijdje geleden al een Lokale Integrale Veiligheidscel opgericht waaraan een
zeker aantal personen deelnemen (…) en waarvoor wij ook alle personen kunnen uitnodigen die
nuttig

zijn

in

functie

van

de

gebeurtenissen

die

zich

voordoen.

Zo

kunnen

wij

de

onderwijsinspectrice, de voorzitster van het OCMW, (…), uitnodigen in functie van het nut van de
punten die op de agenda staan; de bedoeling is daarbij om de informatie te centraliseren. Op het
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niveau van de politiediensten hebben wij ook een team dat gespecialiseerd is in de strijd tegen
radicalisme (…).
Wat het vervolg betreft van de vragen die gesteld werden door mevrouw Tatou, start ik bij de
eerste die als volgt luidt: “Hoe organiseert de lokale politiezone zich om dit soort situaties het hoofd
te bieden?” Ik kan u zeggen dat ik ter plaatse was toen de huiszoeking gedaan werd. U moet
weten dat wij ons in een embargoperiode bevonden – ik heb daarover gepraat met de federale
procureur tijdens de Nationale Veiligheidsraad – en dat embargo was volledig zodat het in
werkelijkheid de pers ter plaatse was die mij op de hoogte gebracht heeft van die huiszoeking,
maar ik heb de vele interview die mij aangeboden werden afgewezen. Wat de operatie zelf
betreft, moet u weten dat het uitsluitend de federale politie is die de huiszoeking geleid heeft met
specifieke middelen en gespecialiseerde diensten die ter plaatse waren. Onze politie heeft tijdens
de operatie enkel de perimeter beveiligd om het werk van de rechercheurs te garanderen en om
het werk dat geleverd werd en de personen die aangehouden werden zoveel mogelijk af te
schermen van de nieuwsgierige media en ramptoeristen. Wij werden dus niet op de hoogte
gebracht van het doel, noch van het onderwerp, noch van de interventie zelf, noch van de duur,
noch van de resultaten. Ik zou graag gecommuniceerd hebben omdat uw interpellatie opportuun
is en er zeker opschudding ontstaan is in de wijk (…), maar ik heb geen enkel element om te
communiceren. Het spijt mij dat ik niet in staat ben om elementen te communiceren die het
mogelijk maken om te informeren, vooral dan de buurtbewoners, want het is waar dat wij ons
steeds meer zorgen maken wanneer wij geen informatie hebben, maar jammer genoeg heb ik er
geen in mijn bezit.
De tweede vraag beoogde te weten of er extra middelen overwogen worden voor het
nabijheidswerk. U moet weten dat er volgens de minimale organisatie- en werkingsnorm voor de
uitoefening van de wijkfunctie één wijkagent per 5000 inwoners nodig is en wij hebben het aantal
agenten dat vereist wordt door deze norm verdubbeld aangezien wij twee wijkagenten per 5000
inwoners hebben (…), er werd dus al lang geleden een inspanning geleverd die voortgezet kan
worden. Wij hebben echter geen informatie over de onderzoeken die in behandeling zijn. Wat
betreft de inschrijvingswijze, het werk dat uitgevoerd zou kunnen worden op het niveau van de
wijkagenten of de dienst Bevolking, kunnen wij u bijgevolg geen indicaties geven die het mogelijk
zouden maken om de procedures te wijzigen of aan te passen aangezien wij helemaal niet
geïnformeerd worden over de evolutie van de dossiers.
Uw derde vraag had betrekking op COPPRA en ik heb ze al gedeeltelijk beantwoord aan de heer
du Bus de Warnaffe. Ik zal hieraan toevoegen dat er een opleiding (COPPRA) gegeven werd door
de cel Radicalisme van de lokale recherche aan gemeenteambtenaren die geconfronteerd
zouden kunnen worden met een fenomeen van radicalisering. Het idee was dat de ambtenaren
die een opleiding gekregen hebben zelf hun collega’s opleiden. Ik heb u ook uitgelegd dat er een
Lokale Integrale Veiligheidscel opgericht werd (…). Die krijgt informatie van de politie over
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woonachtige burgers die op de geconsolideerde lijst van het OCAD staan en informatie van het
verenigingsleven, de gemeentediensten Bevolking en Onderwijs, het OCMW enz. zodat er
pertinente informatie gecommuniceerd kan worden.
Wat betreft uw vierde vraag over de acties die eventueel overwogen of ondernomen worden op
lokaal niveau door de politie of door andere gemeentediensten om een nauwkeuriger beheer van
de onderzoeken van verblijfplaats mogelijk te maken, zal ik hetzelfde antwoord geven als op de
tweede vraag: wij beschikken over geen enkele informatie (…); bijgevolg kunnen wij u hierover
geen antwoord geven aangezien ons geen enkel element gecommuniceerd werd.
Wat tot slot uw laatste vraag betreft in verband met een update van het aantal Etterbekenaren
dat gesignaleerd staat als zijnde verbleven te hebben in Syrië of als zijnde teruggekeerd van een
verblijf in Syrië of als zijnde op te volgen, weet u dat die lijsten opgesteld worden door de federale
overheid. De enige informatie die ik u kan meedelen is dat het aantal betrokken personen op ons
grondgebied minder dan vijf bedraagt.
De dienst Bevolking bevestigt dat zijn leden, in het bijzonder de loketbeambten, een opleiding van
de politie gekregen hebben om bewust gemaakt te worden van het radicalismeprobleem. Wat de
onderzoeken van verblijfplaats betreft, heb ik al geantwoord dat wij geen nieuwe elementen
hadden en dat wij onze handelswijzen bijgevolg niet kunnen aanpassen of wijzigen.
Wat uw vijfde vraag betreft, geeft de dienst Bevolking aan dat hij dat soort van informatie
uiteraard niet krijgt. Volgens vertrouwelijke dossiers van bepaalde scholen die mij ter kennis
gebracht werden, heeft een klein aantal leerlingen zich echter negatief geuit tijdens de minuut
stilte. Is dat serieus, is dat om te provoceren of is dat om “faire le malin” zoals men in Brussel zegt?
We weten het niet, maar sommigen hebben (…) hun nationaliteit aan de kaak gesteld door te
zeggen dat hun hart elders lag, enz. Het ging dan wel om een minimaal aantal leerlingen, maar
het waren er toch een aantal. Al die informatie werd dus door ons gecommuniceerd aan de
integrale veiligheidscel en aan de politiediensten. Wat de mogelijkheid betreft om te vermijden dat
een Belg naar het buitenland vertrekt, hebben de bestudeerde procedures betrekking op de
intrekking en/of de nietigverklaring van zijn identiteitskaart of op de weigering om zijn
identiteitskaart af te leveren; de beslissing om een Belgische identiteitskaart in te trekken wordt
genomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van het advies van de bevoegde
overheid.
Wat uw eerste vraag betreft, geeft dienst Preventie aan dat er geen bijkomende middelen
toegekend werden aan de gemeente Etterbeek in de strijd tegen deze nieuwe problematiek. De
activiteitenverslagen van de dienst, die de afgelopen twee jaar aan het Gewest bezorgd werden,
opperden de noodzaak om de opdrachten van de preventieactoren beter te oriënteren in de
strijd tegen dit fenomeen alsook de noodzaak om de budgetten te herzien, in het bijzonder op het
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vlak van werkingskosten, met de bedoeling in staat te zijn om sociale integratieactiviteiten te
organiseren die het “samenleven” en de opvoeding tot burgerzin bevorderen. De strijd tegen
radicalisme is een prioriteit uit het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) en de
gemeenschapswachten hebben de opdracht gekregen om aandachtig te zijn voor verdachte
tekenen van radicaliteit in de openbare ruimte. In toepassing van de omzendbrief van 21 augustus
2015 betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van de foreign terrorist fighters
(FTF), hebben wij verschillende acties op touw gezet waarvan de belangrijkste de volgende zijn:
1.

aanstelling van een aanspreekpunt radicalisme van de dienst Preventie;

2.

oprichting van de Lokale Integrale Veiligheidscel:
a.

uitwerken en opstellen van een listing van de deelnemers;

b.

tabel die de modaliteiten voor informatie-uitwisseling definieert

c.

definiëren van een planning van de ontmoetingen (1 keer om de twee
maanden);

3.

brieven met de gegevens van het aanspreekpunt radicalisme en de cel Radicalisme van
de politiezone Montgomery die naar de directie van scholen, van het OCMW, van de
sociale huisvestingsmaatschappijen en naar het verenigingsleven gestuurd worden;

4.

deelname van het aanspreekpunt radicalisme aan de gewestelijke voorziening voor
coördinatie en preventie van radicalisme (1 keer per maand);

5.

organisatie en deelname aan verschillende informatie- en bewustmakingssessies rond
radicalisme:
a.

organisatie van de opleiding PARTRA in samenwerking met de politie van
Montgomery voor de verantwoordelijken van gemeentediensten en het OCMW;

b.

inschrijving

van

de

gemeenschapswachten

voor

de

opleiding

over

de

bewustmaking van gemeenschapswachten rond gewelddadig radicalisme die
georganiseerd wordt door de GSOB;
c.

inschrijving van de straathoekwerkers voor een opleiding over de bewustmaking
rond radicalisme die gegeven wordt door de ambtenaar van de stad Brussel die
belast is met radicalisme;

d.

deelname van de straathoekwerkers en de preventiecoördinatie aan de lezing
van de heer Benchellali die een getuigenis geeft van zijn ervaring in Syrië;

e.

deelname van de straathoekwerkers aan workshops die georganiseerd worden
door de FOD Binnenlandse Zaken om hen vertrouwd te raken met de “Bounce”middelen in de strijd tegen radicalisering;

f.

deelname van de straathoekwerkers en de verantwoordelijken van de preventie
aan een lezing met de titel: “Radicalisme: conséquence d’une fracture?
Comprendre et agir”;

g.

juni 2016, op initiatief van de gemeente Etterbeek, organisatie van een lezing met
de verantwoordelijke van de federale politie die gespecialiseerd is in dit domein
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voor

een

professioneel

publiek:

OCMW,

scholen,

gemeentediensten,

verenigingen;
h.

in de herfst van 2016 organiseren wij een lezing voor het grote publiek met
deskundigen en ouders die zullen komen getuigen over het vertrek van hun
kinderen naar de gevechtsgebieden.

6.

in het kader van een preventieproject “J’accroche mon avenir”, inschrijving van 9
jongeren uit de gemeente voor het toneelstuk “Djihad”, gevolgd door een debat met de
acteurs;

7.

oprichting van een toneelproject “De vertellingen van 1040 nachten” met ongeveer 15
jongeren uit Etterbeek dat de thema’s burgerschap, racisme, discriminatie en radicalisme
aansnijdt;

8.

de problematiek van radicalisme werd opgenomen in de lokale veiligheidsdiagnostiek om
de evolutie van dit fenomeen zo goed mogelijk te meten.

Dagelijks onderhouden de straathoekwerkers de vertrouwensbanden die zij opgebouwd hebben
met de Etterbeekse jongeren door middel van de zogenaamde sociale cohesieactiviteiten zoals
culturele, sportieve en/of ludieke uitstappen. Die vertrouwensband maakt het niet alleen mogelijk
om de spanningen te sussen wanneer die zich voordoen met inwoners of op school en/of in de
familie, maar ook om te werken aan de hoofdlijn van “de preventie van de polarisatie en de strijd
tegen radicalisering”. Die hoofdlijn wordt door de dienst Preventie als prioritair beschouwd en de
straathoekwerkers zien er dan ook op toe aan de hand van het werk dat zij dagelijks leveren op
straat, maar ook via federaliserende projecten (…) waarvan het nut is de jongeren gevoelig te
maken voor burgerschap en tegelijkertijd hun kritische geest te ontwikkelen.
Zo, ik denk dat ik in de mate van het mogelijke verduidelijking gegeven heb rond beide
interpellaties en ik hoop dat u hiermee tevreden bent!”
De burgemeester geeft het woord aan mevrouw Tatou:
“Ik dank u, mijnheer de voorzitter, alsook alle ambtenaren die u een eerlijk antwoord bezorgd
hebben. Onze fractie Ecolo zal deze problematiek met de grootste aandacht blijven volgen.”
De burgemeester geeft het woord aan de heer du Bus de Warnaffe:
“Ik wil u ook bedanken. Ik had niet zo’n lang en diepgaand antwoord verwacht, het is zeer
interessant! (…) Buiten alle strategieën voor reflectie en peiling hebben die gebeurtenissen ons
teruggebracht naar een voldoende zorgwekkende vraag, te weten “wat maakt dat zoveel
jongeren op een bepaald moment afhaken op dit punt …”. Ik denk dat er op de dag van
vandaag nog niemand antwoorden kan geven die echt bevredigend zijn. Er zijn pogingen voor
antwoorden en er wordt ook nagedacht, maar ik vind dat er nog maar weinig strategieën zijn die
echt efficiënt zijn in dit stadium. Ik denk dat wij ons voor die kwestie zullen moeten blijven
mobiliseren.”
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De burgemeester geeft het woord aan de heer Gasia:
“Ik dank u. Ik ben zeer blij met het antwoord dat u gegeven hebt in verband met deze
interpellaties omdat (…) er in de oriëntatienota 2016-2018 gewag gemaakt wordt van de wil om de
strijd aan te binden met radicalisme. In de nota die de begroting van 2016 vergezelde, werd er
echt niet gezinspeeld op dit onderwerp; in ieder geval sneed geen enkel hoofdstuk, geen enkel
onderdeel rechtstreeks de strijd tegen radicalisme aan. Toch begrijp ik met de voorbeelden die u
gegeven heeft dat (…) de gebeurtenissen effectief overeenstemmen en dat op een transversale
manier in verschillende andere aspecten (…).”
De burgemeester neemt het woord:
“Bedankt om dat benadrukt te hebben. U zult begrepen hebben dat wij de jammerlijke aanslagen
van 22 maart niet afgewacht hebben om van start te gaan aangezien het werk geleverd wordt
door verschillende diensten, zoals u aangegeven heeft. Het is uiteraard iets dat vele maanden
geleden gestart werd of zelfs langer geleden. Het gaat uiteraard om een groot probleem en het
was gerechtvaardigd dat er vragen gesteld werden, maar het was ook de eer van de diensten en
het college om de vragen adequaat te beantwoorden zelfs al beschikten wij niet altijd over
informatie over het onderwerp en soms werden wij geïnformeerd maar konden wij de elementen
die wij in ons bezit hadden niet communiceren (…).”
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