
 

Addendum PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst                                   Aanpassing ZVP 2014 – 2019 aan NVP 2016 - 2019 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addendum PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst 

Aanpassing ZVP 2014 – 2019 aan NVP 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Addendum PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst                                   Aanpassing ZVP 2014 – 2019 aan NVP 2016 - 2019 2 

Inhoud 
 

1 Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme (incl. polarisering) ............................................................................................................................................................................4 

1.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme versterken. ........................................................................................................................4 

1.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme verbeteren. ..............................................................................4 

2 Mensenhandel en mensensmokkel .............................................................................................................................................................................................................................................5 

2.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel versterken .....................................................................................................................................................5 

2.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel verbeteren ............................................................................................................5 

3 Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid .......................................................................................................................................................................................................6 

3.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak versterken van (a) professionele en commerciële productie van Cannabis, (b) productie van en handel in synthetische drugs,  

(c) invoer en uitvoer van cocaïne en (d) invoer en aanmaak van groeihormonen en steroïden ..................................................................................................................................................6 

3.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking verbeteren inzake de aanpak van (a) professionele en commerciële productie van Cannabis, (b) productie van en handel in  

synthetische drugs en (c) invoer en uitvoer van cocaïne ...........................................................................................................................................................................................................6 

3.3 De lokale markt van de verdovende middelen valt hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de lokale politie en moet overeenkomstig het lokale criminaliteitsbeleid het voorwerp  

uitmaken van een opvolging via de ZVP’s. ................................................................................................................................................................................................................................7 

4 Sociale en fiscale fraude ..............................................................................................................................................................................................................................................................8 

4.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van sociale fraude versterken ......................................................................................................................................................................................8 

4.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van sociale fraude verbeteren .............................................................................................................................................8 

5 Cybercrime en cybersecurity .......................................................................................................................................................................................................................................................8 

5.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van cybercriminaliteit versterken ..................................................................................................................................................................................8 

5.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van cybercriminaliteit verbeteren ........................................................................................................................................9 

6 Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie ...................................................................................................................................................................9 

6.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak versterken van (a) intrafamiliaal geweld, (b) seksueel geweld en (c) discriminatie .......................................................................................................9 

7 Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken .................................................................................................................................................................................. 10 

7.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van eigendomscriminaliteit, met bijzondere focus op inbraken in gebouwen gepleegd door rondtrekkende dadergroepen versterken. ...................... 10 

7.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking van de politie inzake de aanpak van eigendomscriminaliteit, met bijzondere focus op inbraken in gebouwen gepleegd door  

rondtrekkende dadergroepen, verbeteren ............................................................................................................................................................................................................................... 11 

8 Leefmilieu ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

8.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van de georganiseerde leefmilieucriminaliteit (afvalfraude, zwendel in bedreigde dier- en plantensoorten, handhaving van dierenwelzijn  

en ECOfraude) versterken. ..................................................................................................................................................................................................................................................... 12 



 

Addendum PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst                                   Aanpassing ZVP 2014 – 2019 aan NVP 2016 - 2019 3 

8.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van afvalfraude, zwendel in bedreigde dier- en plantensoorten, handhaving van dierenwelzijn en ECOfraude verbeteren. ... 12 

9 Verkeersveiligheid ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 

9.1 De geïntegreerde politie zal positief bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid om de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te realiseren ............................ 13 

10 Verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer en illegale transmigratie) .......................................................................................................................................... 15 

10.1 Het beheer, de uitvoering en de operationaliteit van de federale en lokale capaciteit bij het beheer van de openbare ruimte verbeteren met inbegrip van de bescherming van  

personen en goederen en de rampenplanning ........................................................................................................................................................................................................................ 15 

10.2 Het informatiebeheer van bestuurlijke politie verbeteren ......................................................................................................................................................................................................... 15 

10.3 De kwaliteit van de dienstverlening van de geïntegreerde politie verbeteren ........................................................................................................................................................................... 15 

10.4 De geïntegreerde politie zal bijdragen aan de strijd tegen de illegale transmigratie (illegale doorreis en migratie)................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Addendum PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst                                   Aanpassing ZVP 2014 – 2019 aan NVP 2016 - 2019 4 

1 Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme (incl. polarisering) 
 

1.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme versterken. 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit wordt een aandachtspunt in de resterende periode. 

Motivering van de keuze? • De wijkleiding zorgt voor de interne sensibilisering van de wijkagenten. 

• Het diensthoofd van de recherche behandelt alle informatie met betrekking tot radicalisering.  Hij staat in voor de screening, de 

onderzoeken en het opstellen van de informatierapporten.  

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? • De brochure COPPRA (community policing preventing radicalisation & terrorism) werd verspreid onder en toegelicht aan de 

medewerkers met als doel het vroegtijdig identificeren van radicale individuen en groepen. 

• De korpschef maakt deel uit van de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) in elk van de drie gemeenten. 

• Information officers onderhouden contacten met de Staatsveiligheid. 

• Overleg met en instructies aan organisatoren van evenementen.  Evaluatie ‘soft targets’, met het oog op het nemen van 

veiligheidsmaatregelen.  

 

1.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme verbeteren.  

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden.  

Motivering van de keuze? • De wijkleiding zorgt ervoor dat de wijkagenten aandacht hebben voor het probleem. 

• Het diensthoofd recherche behandelt informatie met betrekking tot radicalisering en stelt informatierapporten op voor onder andere de 

Staatsveiligheid. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? • Evaluatie van soft targets met het oog op het nemen van veiligheidsmaatregelen met betrekking tot evenementen. 

• De richtlijnen van CSD met betrekking tot een terroristische aanslag werden intern toegelicht aan het personeel. 
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2 Mensenhandel en mensensmokkel 
 

2.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel versterken 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden.  

Motivering van de keuze? Onze zone heeft weinig of geen feiten betreffende deze fenomenen: 

• In 2009 werd één dossier opgesteld; 

• In 2015 werden drie illegalen aangetroffen tijdens de controle van een Chinees restaurant, uitgevoerd door de Inspectie Werk en 

Sociale Economie. 

 

Indien deze feiten zich toch voordoen, worden deze in eerste instantie behandeld door de lokale recherche, waarna het dossier op federaal 

niveau wordt voortgezet. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? De dossierbeheerders binnen de lokale recherche voeren regelmatig controles uit in de fruitsector.  Dit in samenwerking met de fruitcel van 

de Sociale Inspectie. 

 

2.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel verbeteren 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden.  

Motivering van de keuze? Onze zone heeft weinig of geen feiten betreffende deze fenomenen: 

• In 2009 werd één dossier opgesteld; 

• In 2015 werden drie illegalen aangetroffen tijdens de controle van een Chinees restaurant, uitgevoerd door de Inspectie Werk en 

Sociale Economie. 

 

Indien deze feiten zich toch voordoen, worden deze in eerste instantie behandeld door de lokale recherche, waarna het dossier op federaal 

niveau wordt voortgezet. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Er zijn geen doelstellingen binnen de eigen politiezone.  
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3 Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid 
 

3.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak versterken van (a) professionele en commerciële productie van Cannabis, (b) productie van en handel in synthetische 

drugs, (c) invoer en uitvoer van cocaïne en (d) invoer en aanmaak van groeihormonen en steroïden 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was reeds een prioriteit in het lopende ZVP en zal behouden blijven als prioriteit.  

 

Aanpak: jaarlijks actieplan  

Motivering van de keuze? We willen in onze zone bijdragen tot de aanpak van het fenomeen drugs en het beheersen van de drugsproblematiek door middel van een 

geïntegreerd plan en informatie-uitwisseling uit te voeren, dit in samenwerking met de FGP Tongeren, het parket en andere externe partners. 

 

We spitsen ons toe op drie doelfenomenen zijnde: 

• het lokaal dealen van drugs en de eventuele overlast die dat met zich meebrengt; 

• de doorvoer van drugs vanuit Maastricht naar de rest van het land en naar Frankrijk en de risico’s en overlast die dat met zich 

meebrengt; 

• de teelt van marihuana. 

 

Onze motivering is tevens terug te vinden in het zonaal veiligheidsplan.  En bovendien is dit thema een prioriteit voor de Dirco, de PdK, de 

burgemeesters en de korpschef.  

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? • Drugstransporten en – doorvoer aan de grens ontraden door regelmatig controleacties uit te voeren. 

• Het opsporen en ontmantelen van cannabisplantages. 

 

3.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking verbeteren inzake de aanpak van (a) professionele en commerciële productie van Cannabis, (b) productie van 

en handel in synthetische drugs en (c) invoer en uitvoer van cocaïne 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was reeds een prioriteit in het lopende ZVP en zal behouden blijven als prioriteit.  

 

Aanpak: jaarlijks actieplan  

Motivering van de keuze? We willen in onze zone bijdragen tot de aanpak van het fenomeen drugs en het beheersen van de drugsproblematiek door middel van een 

geïntegreerd plan en informatie-uitwisseling uit te voeren, dit in samenwerking met de FGP Tongeren, het parket en andere externe partners. 
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We spitsen ons toe op drie doelfenomenen zijnde: 

• het lokaal dealen van drugs en de eventuele overlast die dat met zich meebrengt; 

• de doorvoer van drugs vanuit Maastricht naar de rest van het land en naar Frankrijk en de risico’s en overlast die dat met zich 

meebrengt; 

• de teelt van marihuana. 

 

Onze motivering is tevens terug te vinden in het zonaal veiligheidsplan.  En bovendien is dit thema een prioriteit voor de Dirco, de PdK, de 

burgemeesters en de korpschef. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Een werkgroep ‘drugs’ werd opgericht.  Deze werkgroep werkt nauw samen met de collega’s uit Maastricht. 

 

3.3 De lokale markt van de verdovende middelen valt hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de lokale politie en moet overeenkomstig het lokale 

criminaliteitsbeleid het voorwerp uitmaken van een opvolging via de ZVP’s. 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was reeds een prioriteit in het lopende ZVP en zal behouden blijven als prioriteit.  

 

Aanpak: jaarlijks actieplan  

Motivering van de keuze? We willen in onze zone bijdragen tot de aanpak van het fenomeen drugs en het beheersen van de drugsproblematiek door middel van een 

geïntegreerd plan en informatie-uitwisseling uit te voeren, dit in samenwerking met de FGP Tongeren, het parket en andere externe partners. 

 

We spitsen ons toe op drie doelfenomenen zijnde: 

• het lokaal dealen van drugs en de eventuele overlast die dat met zich meebrengt; 

• de doorvoer van drugs vanuit Maastricht naar de rest van het land en naar Frankrijk en de risico’s en overlast die dat met zich 

meebrengt; 

• de teelt van marihuana. 

 

Onze motivering is tevens terug te vinden in het zonaal veiligheidsplan.  En bovendien is dit thema een prioriteit voor de Dirco, de PdK, de 

burgemeesters en de korpschef. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? • In kaart brengen van de locaties waar drugs gebruikt wordt en intensief controles uitvoeren op deze plekken. 

• Begeleiding van verslaafden door informatieverstrekking en doorverwijzing naar erkende diensten en instellingen. 

• Preventief en proactief werken op nieuwe hangplekken waar mogelijks drugs gebruikt kan worden. 

• Opsporen en aanhouden van lokale drugsdealers.  
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4 Sociale en fiscale fraude  
 

4.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van sociale fraude versterken 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? • De controles, in samenwerking met de arbeidsinspectie, sociale inspectie en aanverwante diensten, worden gevoerd door de 

recherche binnen de reguliere werking. 

• Binnen de reguliere werking van de recherche is één persoon verantwoordelijk voor de afhandeling van Ecofin-dossiers. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Er zijn geen doelstellingen binnen de eigen politiezone.   

 

4.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van sociale fraude verbeteren 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? • De controles, in samenwerking met de arbeidsinspectie, sociale inspectie en aanverwante diensten, worden gevoerd door de 

recherche binnen de reguliere werking. 

• Binnen de reguliere werking van de recherche is één persoon verantwoordelijk voor de afhandeling van Ecofin-dossiers. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Er zijn geen doelstellingen binnen de eigen politiezone.   

 

5 Cybercrime en cybersecurity 
 

5.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van cybercriminaliteit versterken  

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? De lokale recherche heeft reeds enkele kleinere onderzoeken gevoerd.  Het aantal feiten neemt toe, maar de werkdruk nam de voorbije jaren 

op alle vlakken zodanig toe dat het niet realistisch is te denken aan het vrijmaken van rechercheurs om intensiever aan deze problematiek te 
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werken.  Indien het aantal feiten blijft toenemen, zal moeten bekeken worden hoe we daarop kunnen inspelen. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Er zijn geen doelstellingen binnen de eigen politiezone.   

 

5.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van cybercriminaliteit verbeteren 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? De lokale recherche heeft reeds enkele kleinere onderzoeken gevoerd.  Het aantal feiten neemt toe, maar de werkdruk nam de voorbije jaren 

op alle vlakken zodanig toe dat het niet realistisch is te denken aan het vrijmaken van rechercheurs om intensiever aan deze problematiek te 

werken.  Indien het aantal feiten blijft toenemen, zal moeten bekeken worden hoe we daarop kunnen inspelen. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Er zijn geen doelstellingen binnen de eigen politiezone.   

6 Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie 
 

6.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak versterken van (a) intrafamiliaal geweld, (b) seksueel geweld en (c) discriminatie 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

In het huidige ZVP vormt intrafamiliaal geweld een aandachtspunt.  In het ZVP van 2009 – 2013 was het nog een prioriteit. 

 

Seksueel geweld en discriminatie vormen geen prioriteit in het lopende ZVP en zullen in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? Het thema is inmiddels geïmplementeerd in de reguliere werking. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? De toepassing van de richtlijnen zoals beschreven in het actieplan IFG (ZVP 2009 – 2013)   
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7 Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken 
 

7.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van eigendomscriminaliteit, met bijzondere focus op inbraken in gebouwen gepleegd door rondtrekkende 

dadergroepen versterken. 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was reeds een prioriteit in het lopende ZVP en zal behouden blijven als prioriteit.  

 

Aanpak: jaarlijks actieplan 

Motivering van de keuze? We willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen woninginbraken in onze zone en in het bijzonder het fenomeen van de 

rondtrekkende daders door specifieke aandacht te hebben voor de communicatie inzake preventie, door optimalisering van het 

sporenonderzoek en extra aandacht te schenken aan de informatie-uitwisseling om het aantal woninginbraken te verminderen. 

 

Voor meer info verwijzen wij u graag door naar ons zonaal veiligheidsplan.  

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Raadgeven 

- Verspreiding van informatie aan de bevolking, betrokken partijen en partners aangaande de bewustwording van het probleem van 

woninginbraken door onder andere artikels in infobladen, politiekranten, … 

- Periodieke vergaderingen zowel intern (Noodhulp & Project – Wijk – Recherche – Beleid) als extern (buurtbewoners). 

- Interne partners sensibiliseren en coachen tijdens opleidingen GPI 48. 

 

Ontraden 

- Ogenblikkelijke verhoging van het aantal van de patrouilles gericht op het voorkomen en/of indijken van inbrakenplagen, weliswaar 

rekening houdend met de bevindingen van het Kansas Experiment, die stellen dat het verhogen van het aantal patrouilles, geen 

invloed heeft op het aantal gepleegde woninginbraken. 

- Verspreiding via pers en andere informatiekanalen van het doel van het actieplan en haar resultaten, zodat ook potentiële daders 

twee keer nadenken alvorens hun slag te slaan in onze zone. 

- Verderzetten en desgevallend optimaliseren van de samenwerking met het informele BINZ (buurtinformatienetwerk voor 

zelfstandigen in Bilzen). 

 

Reguleren 

- Opdrijven van de inspanningen en het aantal patrouilles naargelang het fenomeen in onze zone toeneemt.  Beleidsvrije ruimte 

laten om ogenblikkelijk te kunnen inspelen op het fenomeen. 
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- QRA (Quik Response Actions): Wanneer de drempel overschreden wordt (drempel bepaald aan de hand van een aantal criteria 

bepaald door de Federale Politie), zullen er, indien beschikbaar, twee weken nadien twee mensen van het CIK voorzien worden 

om 24/24 mee te patrouilleren in de geteisterde omgeving. 

 

Onderzoeken 

- Extra inspanningen leveren om de kwaliteit van de vaststellingen te verhogen door duidelijke afspraken te maken over de 

taakverdeling. 

- Strikt toepassen van de aangekondigde, allesomvattende parketrichtlijn met vernieuwd VIEW-formulier, aanduiden van een 

coördinator DIW met een welomschreven takenpakket. 

- Bijkomende momenten van opvolging door middenkaders en coördinator woninginbraken om toe te zien op het correct toepassen 

van de uitgewerkte leidraden. 

- Viseren van de processen-verbaal woninginbraken door de coördinator woninginbraken, waardoor de kwaliteit van deze 

documenten verhoogt en de gepaste politieactiviteiten worden opgezet (telefoononderzoek, (dringende) seiningen, broadcast, …) 

- Uitvoeren van buurtonderzoek door de vaststellers ter plaatse.  Wanneer dit door externe factoren niet kan, een 

gestandaardiseerde brief achterlaten met vermelding van de adressen, zodat de wijkdienst het onderzoek kan vervolledigen. 

- ASAP grondig na-onderzoek door de wijkagent op de plaats van de feiten.  Wijkcoördinator moet bij aanvang dienst op de hoogte 

zijn van de woninginbraken tijdens het vorige etmaal, opdat hij zijn dienst kan inzetten voor onderzoek. 

- Snellere analyse van de woninginbraken. 

- Daadwerkelijk proces-verbaal opstellen voor bendevorming, wanneer twee of meer verdachten aangetroffen worden in een 

voertuig voorzien van inbrekersmaterieel en in beslagname van dit materieel. 

 

Nazorg 

- Systematisch herbezoek van de slachtoffers door de wijkdienst en correcte toepassing van de slachtofferbejegening door elke 

politieambtenaar op het terrein.  

 

 

 

 

7.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking van de politie inzake de aanpak van eigendomscriminaliteit, met bijzondere focus op inbraken in gebouwen 

gepleegd door rondtrekkende dadergroepen, verbeteren 
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Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was reeds een prioriteit in het lopende ZVP en zal behouden blijven als prioriteit.  

 

Aanpak: jaarlijks actieplan 

Motivering van de keuze? We willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen woninginbraken in onze zone en in het bijzonder het fenomeen van de 

rondtrekkende daders door specifieke aandacht te hebben voor de communicatie inzake preventie, door optimalisering van het 

sporenonderzoek en extra aandacht te schenken aan de informatie-uitwisseling om het aantal woninginbraken te verminderen. 

 

Voor meer info verwijzen wij u graag door naar ons zonaal veiligheidsplan.  

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Het gebruik van een werkfarde zorgt ervoor dat alle inbraken op een uniforme en volledige wijze afgehandeld worden.   

8 Leefmilieu 

8.1 De geïntegreerde politie zal de aanpak van de georganiseerde leefmilieucriminaliteit (afvalfraude, zwendel in bedreigde dier- en plantensoorten, handhaving van dierenwelzijn en 

ECOfraude) versterken. 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? • Vanuit de reguliere werking is er aandacht voor sluikstorten. 

• Conform de richtlijnen dierenwelzijn zijn er 2 inspecteurs aangesteld als zijnde “dierenpolitie”. 

• Milieudossiers worden behandeld door een hoofdinspecteur (toezichthouder VLAREM) en dit samen met de milieuambtenaren van 

de drie gemeenten. 

• Jaarlijks gaat het om een beperkt aantal dossiers. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? / 

 

 

8.2 De geïntegreerde politie zal de interne werking inzake de aanpak van afvalfraude, zwendel in bedreigde dier- en plantensoorten, handhaving van dierenwelzijn 

en ECOfraude verbeteren.  

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 



 

Addendum PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst                                   Aanpassing ZVP 2014 – 2019 aan NVP 2016 - 2019 13 

+ aanpak 

Motivering van de keuze? • Vanuit de reguliere werking is er aandacht voor sluikstorten. 

• Conform de richtlijnen dierenwelzijn zijn er 2 inspecteurs aangesteld als zijnde “dierenpolitie”. 

• Milieudossiers worden behandeld door een hoofdinspecteur (toezichthouder VLAREM) en dit samen met de milieuambtenaren van 

de drie gemeenten. 

• Jaarlijks gaat het om een beperkt aantal dossiers. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? / 

9 Verkeersveiligheid 

9.1 De geïntegreerde politie zal positief bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid om de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te 

realiseren 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was reeds een prioriteit in het lopende ZVP en zal behouden blijven als prioriteit.  

 

Motivering van de keuze? Niettegenstaande reeds belangrijke inspanningen werden geleverd, is het duidelijk dat verkeer een prioriteit zal blijven: de verkeersveiligheid 

is één van de prioriteiten van het NVP, de bevolking ziet onaangepaste snelheid als het grootste buurtprobleem, …   

We willen daarom bijdragen tot de verkeersveiligheid in al zijn aspecten.   

Wij willen dit doen door de doelstellingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid te onderschrijven en, in samenwerking met de 

partners, deze doelstellingen na te streven.   

Wij willen ons toeleggen op preventie (onderwijs verkeersveiligheid, overleg en advies) en handhaving (objectieve en subjectieve pakkans). 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? • Prioriteit 1: Het aantal ongevallen met doden en zwaargewonden doen dalen 

✓ Subprioriteit 1: Verhogen van de subjectieve pakkans (communicatie en informatie)  

➢ Maatregel 1: communiceren over geplande acties en over de resultaten van de controles 

➢ Maatregel 2: Toepassen van actiecommunicatie 

➢ Maatregel 3: Toepassen van verschillende soorten controles 

✓ Subprioriteit 2: Verhogen van de objectieve pakkans 

➢ Maatregel 1: Het aantal controles en controle-uren intensifiëren of toch minstens handhaven op het bestaande 

niveau 

➢ Maatregel 2: Het aantal gecontroleerde voertuigen en uitgevoerde testen optrekken tot het niveau van het niet-

dwingend referentiekader 
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➢ Maatregel 3: Aantal opgestelde processen-verbaal/onmiddellijke inningen 

 

• Prioriteit 2: Lokale verkeersproblemen duurzaam aanpakken 

✓ Subprioriteit 1: Verlagen van de subjectieve onveiligheid 

➢ Maatregel 1: Bevolkingsenquête/bevraging inzake buurtproblemen 

✓ Subprioriteit 2: Het aantal meldingen en klachten inzake snelheid, overlast door zwaar vervoer en parkeren doen dalen 

➢ Maatregel 1: Monitoren aantal klachten en meldingen inzake vooropgestelde problematieken 

✓ Subprioriteit 3: Invoeren van gedragsindicatoren voor snelheidverkeerstellingen 

➢ Maatregel 1: V85 – norm verlagen 

➢ Maatregel 2: Monitoren aantal overtreders 

✓ Subprioriteit 4: Invoeren van duidelijk herkenbare en geloofwaardige snelheidszones 

➢ Maatregel 1: Advies aan wegbeheerder 

✓ Subprioriteit 5: Invoeren van gedragsindicatoren voor zwaar vervoer 

➢ Maatregel 1: Permanent monitoren 

➢ Maatregel 2: Controles 

➢ Maatregel 3: Communicatie 

✓ Subprioriteit 6: Evaluatie bestaande bufferzones 

➢ Maatregel 1: Advies aan wegbeheerder en gemeentebesturen 

✓ Subprioriteit 7: Foutparkeren aanpakken 

➢ Maatregel 1: Preventief/proactief werken 

➢ Maatregel 2: Repressief optreden 

➢ Maatregel 3: Ondersteuning gemeentebesturen 

➢ Maatregel 4: Communicatie 

 

• Prioriteit 3: Administratieve verbetering en vereenvoudiging 

✓ Subprioriteit 1: Een algehele verbetering van de administratieve verwerking van verkeersgegevens bewerkstelligen. 

➢ Maatregel 1: Kwaliteit van OI/PV (inzake alcohol en drugs) verhogen 

➢ Maatregel 2: Kwaliteit ongevallenregistratie verhogen 

➢ Maatregel 3: Efficiëntie en effectiviteit verbeteren 

➢ Maatregel 4: Registratie statistische gegevens optimaliseren 
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10 Verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer en illegale transmigratie) 
 

10.1 Het beheer, de uitvoering en de operationaliteit van de federale en lokale capaciteit bij het beheer van de openbare ruimte verbeteren met inbegrip van de 

bescherming van personen en goederen en de rampenplanning 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? Dit wordt aangepakt binnen de reguliere werking. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? • Verbeteren van de uitrusting voor het genegotieerd beheer van de publieke ruimte. 

• Verbeteren van de opleiding en de training (in de basisopleiding, voortgezette opleiding, oefenplaatsen). 

• Een aantal medewerkers maken deel uit van de pool ‘Hycap’ en nemen onder andere deel aan de opgelegde trainingen. 

 

10.2 Het informatiebeheer van bestuurlijke politie verbeteren 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? De voeding van BEPAD is georganiseerd in onze zone. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? De verdere ontwikkeling van BEPAD verzekeren. De monitoring van de sociale media onderzoeken als één van de mogelijke instrumenten 

voor informatiegaring.  

 

10.3 De kwaliteit van de dienstverlening van de geïntegreerde politie verbeteren 
 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? • De monitoring en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening is een permanente bekommernis waar wij dagelijks aandacht 

voor hebben. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? Permanent aandachtig zijn voor de kwaliteit van onze dienstverlening. 
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10.4 De geïntegreerde politie zal bijdragen aan de strijd tegen de illegale transmigratie (illegale doorreis en migratie) 

 

Prioriteit of aandachtspunt in ZVP 2014 – 2019? 

+ aanpak 

Dit was geen prioriteit in het lopende ZVP en zal in de resterende periode ook geen prioriteit worden. 

Motivering van de keuze? Dit wordt aangepakt binnen de reguliere werking. 

Doelstellingen binnen de eigen politiezone? / 

 

 

 


