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Addendum bij het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

Zone ZUID (5341) 

 

I. ACTIEPLAN ‘RADICALISME 5341’ 

Het actieplan ‘Radicalisme 5341’ kadert onmiskenbaar in de doorvertaling van het 

‘Kanaalplan’ op lokaal niveau en houdt ingevolge de rode draad aan van het Kanaalplan en 

de uit te voeren opdrachten binnen de verschillende pijlers hierin vermeld. 

Zoals vereist werd het actieplan ‘Radicalisme 5341’ op 22/06/2016 goedgekeurd door de 

Zonale Veiligheidsraad en maakt dus integraal deel uit van het huidige zonaal veiligheidsplan 

2014-2017 van de lokale politiezone Zuid (5341). 

 

II. VERLENGING ZVP PZS 2014 – 2017 TOT EN MET  2019 

De wet van 16 augustus 2016, tot wijziging van de wet van 7 december 1998, legt de duur van de 

Zonale Veiligheidplannen vast op 6 jaar in plaats van 4 jaar. Deze verlenging houdt in dat het huidige 

Zonaal Veiligheidsplan van de Politiezone Zuid nu loopt van 2014 tot en met 2019.  

Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019 behoudt de 6 actieplannen die eerder werden voorzien. 

Actieplannen : 

• Straatcriminaliteit 

• Drugs - straatdeals 

• Criminaliteit in het openbaar vervoer 

• Milieu en overlast 

• Verkeersveiligheid 

• Radicalisme 5341 

 

De Zonale Veiligheidsraad keurde een lichte reorganisatie goed van een aantal doelstellingen binnen 

verschillende actieplannen. Zo krijgen onderstaande doelstellingen een transversaal karakter en 

worden ze toepasbaar binnen ieder actieplan en dit voor de periode 2018/2019 : 

 

� Optimaliseren van de informatiedoorstroming 

� Verminderen van de foutmarge bij de registratie van processen-verbaal en verbeteren van de 

kwaliteit van processen-verbaal 

� Sensibilisering en vergroten van de betrokkenheid van de interne partners inzake de 

verschillende objectieven opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019 
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III. BIJDRAGE NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2016-2019 

Transversale thema’s Nationaal Veiligheidsplan 

X Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling 

  Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit 

X 
Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en 

domiciliefraude 

  Buitgerichte aanpak 

  Internationale samenwerking 

  Recherchemanagement 

X Dadergroepen als invalshoek  

 

Drie thema’s (aangeduid met X) zijn weerhouden en opgenomen in het huidige ZVP: 

• Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling 

 

Deze doelstelling werd weerhouden als tranversale doelstelling betreffende de optimalisatie van de 

informatiedoorstroming.  

 

• Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude 

 

Deze doelstelling maakt deel uit van het actieplan ‘Radicalisme 5341’. Binnen dit actieplan wordt 

extra aandacht besteed aan valse documenten. 

 

• Dadergroepen als uitvalshoek 

 

Deze doelstelling werd weerhouden in het actieplan ‘Radicalisme 5341’ en meer specifiek in de 

multidisciplinaire opvolging van ‘Foreign Terrorist Fighters’r. 

 

Volgende vier thema’s werden niet weerhouden in het ZVP :  

 

• Internet en ICT als facilitator 

Deze doelstelling werd niet weerhouden in het ZVP aangezien deze materie toch wel enige 

specialisatie omvat, dit zowel in menselijke  als in technische middelen. Onze politiezone beschikt 

momenteel niet over de nodige gespecialiseerde aanpak. 

• Buitgerichte aanpak 

 

Deze doelstelling werd niet als dusdanig weerhouden in het ZVP maar maakt wel deel uit van het 

actieplan ‘Straatcriminaliteit’, waar de opvolging van gewelddadige juwelendiefstallen op de 

openbare weg en de heling van gestolen juwelen opgevolgd wordt.  
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• Internationale samenwerking. 

Deze doelstelling is veel ruimer dan het toepassingsgebied van het ZVP. 

 

• Recherchemanagement  

 

Deze doelstelling werd niet als dusdanig weerhouden in het ZVP maar maakt deel uit van de interne 

organisatiebeheersing. 

 

Fenomenen opgevolgd door het Nationale Veiligheidsplan 

X Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme 

  Mensenhandel en mensensmokkel 

X Integraal en geïntegreerd drugbeleid 

X Sociale en fiscale fraude 

  Cybercrime en cybersecurity 

  
Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke 

integriteit en discriminatie 

  
Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale 

handel in goederen 

X Leefmilieu 

X Verkeersveiligheid 

X Verbeteren van de openbare orde 

 

Zes fenomenen werden weerhouden in het ZVP (aangeduid met een X in bovenstaande tabel) : 

« Radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme », »Sociale en fiscale fraude » en  « Integraal 

en geïntegreerd drugsbeleid »worden weerhouden in het actieplan ‘Radicalisme 5341’ en het 

actieplan ‘Drugs – straatdeals’. 

« Leefmilieu» en  « Verbeteren van de openbare orde » werden weerhouden in het 

actieplan ‘Leefmilieu en overlast’. 

« Verkeersveiligheid » werd weerhouden in het actieplan ‘Verkeersveiligheid’. 

 

‘Mensenhandel en mensensmokkel’ werd niet weerhouden als actieplan maar onze dienst 

‘Bijzondere wetgeving’ behandelt deze materie via het dagelijkse werk. 

 

Voor wat « Cybercrime en cybersecurity » betreft,  refereren we graag naar vorige titel betreffende 

de transversale doelstellingen. 

« Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie » en  

« Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale handel in goederen », vormen geen aparte 

actieplannen maar maken deel uit van het dagelijks werk en worden tevens behandeld doorheen de 

verschillende actieplannen van het ZVP.  
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IV. BIJDRAGE GLOBAAL VEILIGHEIDS_ EN PREVENTIEPLAN VAN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 

Binnen het ZVP worden 5 thematieken weerhouden afkomstig van het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nl : 

 

« Polarisatie en radicalisering»in het actieplan ‘Radicalisme 5341’ 

«  Drugs en verslavingen » in de actieplannen ‘Drugs- straatdeals’ en ‘Radicalisme 5341’ 

« Eigendomsdelicten »in het actieplan ‘Straatcriminaliteit’ en ‘criminaliteit op het openbaar vervoer’ 

« Mobiliteit en Verkeersveiligheid» in het actieplan ‘Verkeersveiligheid’  

«Leefmilieu en overlast » in het actieplan ‘Leefmilieu en overlast’ 

 

De andere thematieken krijgen de nodige aandacht via de dagelijks uit te voeren taken maar vormen 

geen specifiek actieplan binnen het huidige ZVP. 

 

Tevens zet de politiezone Zuid zich in binnen de verschillende werkgroepen, georganiseerd door het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de uitwerking van het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan.  


