
Situatiebeschrijving

Veiligheid is zeer belangrijk voor de burgers van de 

Euregio Maas-Rijn, aan weerszijden van de grenzen. De 

opheffi ng van de grenzen heeft de mobiliteit van perso-

nen, diensten en goederen weliswaar vergroot, maar cri-

minaliteit stopt niet aan de grens. 

De eerste initiatieven binnen de Euregio Maas-Rijn om 

de samenwerking tussen de politie- en justitiediensten 

te verbeteren, dateren reeds uit de jaren zestig. Sinds-

dien zijn er door talrijke initiatieven stabiele netwerken 

tot stand gekomen die de EMR op Europees vlak positief 

onderscheiden van vergelijkbare grensgebieden en die 

reeds opmerkelijke resultaten bereikt hebben. Ook al be-

horen de domeinen justitie en politie niet tot de directe 

bevoegdheid van de Stichting, toch hechten de bestaan-

de netwerken (NeBeDeAgPol 5 en Forum ad Mosam) veel 

belang aan een goede euregionale samenwerking. Ook 

het INTERREG IV-A-project EMROD (www.emrod.org), het 

Veiligheid
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Euregio Maas-Rijn Observatorium van Delinquentie, vormt 

een uniek voorbeeld in Europa. Op het vlak van euregio-

nale openbare veiligheid en rampenbestrijding zijn in de 

Euregio Maas-Rijn eveneens bestuurlijke samenwerkings-

verbanden tot stand gekomen. Het netwerk ‘Openbare 

Veiligheid en Rampenbestrijding’ (Ösikat) richt zich bij-

voorbeeld op de samenwerking ten aanzien van niet-poli-

tionele gevarenbestrijding (rampenbestrijding, brandweer 

en ambulancediensten). Daarnaast wordt in het INTERREG 

IV-A-project EMRIC+ (www.emric.info) de reeds jarenlang 

bestaande grensoverschrijdende samenwerking tussen de 

der verdiept en verbreed. De grensregio Euregio Maas-Rijn 

heeft door de specifieke omstandigheden en de reeds ge-

nomen initiatieven het potentieel om verder uit te groeien 

tot voorbeeldregio voor de EU op veiligheidsvlak.

Ontwikkelingsperspectieven

Hoewel er nog altijd bepaalde praktische problemen be-

staan op het gebied van veiligheid (meestal speelt de 

nationale wetgeving een rol), behoort grensoverschrij-

dende samenwerking inmiddels tot de normale gang van 

zaken. Deze varieert van samenwerking en informatie-

uitwisseling in het kader van rampen en zware ongeval-

len in aangrenzende regio’s tot de gezamenlijke aanpak 

van grensoverschrijdende criminaliteit door politie- en 

justitiediensten. Verdere samenwerking tussen de auto-

riteiten en de hulpdiensten in de Euregio op het gebied 

van risicobeheersing en crisisbestrijding kunnen de effec-

tiviteit en de doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid 

verder vergroten. Dit is nodig aangezien er nog steeds 

talrijke administratieve, culturele en juridische obstakels 

bestaan.

Doelstellingen en acties

Integreren en verder ontwikkelen van de 
bestaande samenwerkingsverbanden op 
het vlak van civiele en politionele veiligheid 
binnen een integrale veiligheidsketen

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• overleg met NeBeDeAgPol, Forum ad Mosam en Ösikat;

• werking SBG Veiligheid begeleiden in functie van 

geïntegreerde samenwerking tussen NeBeDeAgPol, 

Forum ad Mosam en Ösikat;

• best practices uitwisselen;

• grensoverschrijdende initiatieven voortzetten op het 

vlak van:

 �  interne en externe communicatie;

 � preventiecampagnes (zoals alcohol en drugs);

 � interdisciplinaire opleidingsinitiatieven;

 � gezamenlijke oefeningen voor rampenbestrijding 

(zoals rond hoogwaterbestrijding en nucleaire vei-

ligheid).

5 In het kader van het netwerk NeBeDeAgPol opereren onder meer de Joint 

Hit Teams en het EPICC (Euregionaal Politie Informatie- en Coördinatie-

centrum).
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