
Addendum: Aanpassing ZVP 2014-2019 aan NVP 2016-2019  

Inleiding en leeswijzer 

In onderhavig document vindt u een overzicht van de aanpassing van het lopende Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone Lubbeek aan het nieuwe Nationaal 

Veiligheidsplan 2016-2019. Per prioritair veiligheidsfenomeen is weergegeven of het een plaats krijgt in de beleidsvoering van de politiezone (als prioriteit, als 

aandachtspunt,...) en wordt beknopt gespecificeerd op welke manier de aanpak wordt uitgerold.  

Ook voor de transversale thema’s is aangegeven of lokale politie Lubbeek specifieke uitdagingen formuleert.  

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

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze?  Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                                              

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van radicalisering, 
gewelddadig extremisme en 
terrorisme versterken 

 

  
 

Dit is geen prioriteit in het 
lopende ZVP, maar het wordt 
wel als bijzonder 
aandachtspunt weerhouden 
binnen de dagelijkse werking.  

 
 

Het thema "radicalisering" is een hot 
item, waaraan we als lokale politie 
absoluut ons steentje moeten bijdragen. 
We zijn geen eiland op de wereld en 
mogen niet blind zijn voor de 
dagdagelijkse realiteit. Ook op ons 
grondgebied zijn verschillende 
nationaliteiten aanwezig (60-tal in onze 
politiezone). 
De beeldvorming en informatiegaring 
hieromtrent moet dan ook de nodige 
aandacht krijgen van elk operationeel 
personeelslid. Een bijzondere taak is hier 
weggelegd voor de wijkinspecteur. 
 
Het opvangcentrum in Lubbeek vormt 
een specifieke uitdaging voor onze zone. 
Hiervoor werd intern het korps een 
taakaccenthouder aangeduid die zorgt 
voor een correcte omkadering en 
opvolging (wijkinspecteur wijk Lubbeek). 

 
 

• Blijven deelnemen aan de overlegmomenten van de 
Local Task Force van het arrondissement.  

      De informatie en maatregelen die uit dit overleg  
      voortvloeien, integreren in de werking van de  
      politiezone.  
      Concreet zetelt de korpschef in de vergaderingen van het  
      LTF op beleidsniveau en de Information Officer in de  
       vergaderingen van het LTF op operationeel niveau. 

• Het opvangcentrum en zijn inwoners van kortbij blijven 
opvolgen, door oa: 

       - het up-to-date houden van de lijsten met identiteiten 
          van de bewoners en zicht houden op inschrijvingen en   
          afschrijvingen 
       - de arbeidskaarten te controleren en zo het risico op  
          zwartwerk te verkleinen 
       - maandelijks een vergadering te beleggen met de  
          directie van het opvangcentrum, de korpsleiding, de  
          wijkoverste van wijk Lubbeek en de taakaccenthouder.  
          De incidenten van de afgelopen maand worden  
          besproken, verbeterpunten worden naar voor  
          gebracht, maar er is uiteraard ook plaats voor ad hoc  
          agendapunten.  



• De opstart van de Lokale Integrale Veiligheidscellen 
binnen de gemeenten stimuleren en eraan participeren. 
Mogelijke leidraad: publicatie VVSG: "Handvatten voor 
een lokale aanpak van radicalisering". 

• KB 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan 
betreffende de aanpak van een terroristische 
gijzelneming of terroristische aanslag:  

      opvolgen, implementeren en toepassen 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van radicalisering, gewelddadig 
extremisme en terrorisme 
verbeteren  

 

  

Idem. 
 

Idem. 
 

Idem. 

2. Mensenhandel en mensensmokkel 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van mensenhandel en 
mensensmokkel versterken 

 

  
 

Dit is geen prioriteit in het 
lopende ZVP.  
 
Het wordt wel weerhouden 
als bijzonder aandachtspunt 
binnen de dagelijkse werking:  
een  lid  van  de  lokale 
recherche en een lid van de 
interventiedienst fungeren als 
taakaccenhouders.   

 
 

De keuze voor een extra 
taakaccenthouder (lid interventiedienst) 
komt er door de specifieke expertise die 
de inspecteur binnen de cel 
mensenhandel van pz Antwerpen heeft 
uitgebouwd. 
 
Beeldvorming  blijft belangrijk. 

 
 

• Deelname taakaccenthouders aan de arrondissementele 
overlegmomenten over dit thema. 

• Regelmatige controles van de bars op ons grondgebied 
aanzwengelen, samen met andere controlediensten (oa. 
arbeidsinspectie!) 

• Voorstel van de korpschef om een geïntegreerde 
samenwerking voor de bars op de N2 (Staatsbaan - 
Leuvensesteenweg) met Pz Hageland op te starten is een 
stille dood gestorven: nieuw leven trachten inblazen. 

• Problematiek reclamebedelers ketengericht aanpakken. 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van mensenhandel en 
mensensmokkel verbeteren  

 

  

Idem. 
 

Idem. 
 

Idem.  

 



3. Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                 

 
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 

d. Invoer en aanmaak van 
groeihormonen en steroïden 
 

  

Dit is geen prioriteit in het 
lopende ZVP, maar wordt 
weerhouden als bijzonder 
aandachtspunt binnen de 
dagelijkse werking. 

 

Gezien de beperkte capaciteit binnen de 
politiezone, is dit geen prioriteit.   
 
Binnen de lokale recherche is er wel een 
taakaccenthouder drugs die alle 
informatie rond (gekend) lokaal 
druggebruik kanaliseert. 
 
 

 
Nauw aansluiten bij parketbeleid terzake. 

 
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 

c. Invoer en uitvoer van cocaïne  

  
Idem. 

 
Idem. 

 

Geen specifieke doelstellingen. 
 
 

 
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.  

  
Idem. 

 
Idem. 

 

• Lokale dealers en gebruikers systematisch opvolgen. 
• Hotspots druggebruik in kaart brengen en controles door 

de interventieploegen/wijkinspecteurs/recherche 
voorzien.  

• Verder onderzoek door de recherche indien 
aangewezen. 

• Opvolgen van en aansluiten bij parketvisie op 
druggebruik en drugbezit. 

• Aandacht blijven houden voor drugs in verkeer. 
 
 
 



4. Sociale en fiscale fraude 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                    

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van sociale en fiscale fraude 
versterken 

 

  
 
Dit is geen prioriteit in het 
lopende ZVP, maar maakt (wat 
niet-complexe zaken betreft) 
deel uit van de reguliere 
werking. 

 
 

We beschikken niet over de nodige 
expertise en capaciteit inzake deze 
materie. 
 
Er is wel een taakaccenthouder 
aangeduid binnen de lokale recherche.  

 
 

• Deelname aan de arrondissementele overlegfora 

• Bijscholing volgen indien mogelijk en niet té 
gespecialiseerd 

• De financieel-economische strafonderzoeken zo 
kwalitatief en grondig mogelijk uitvoeren (we werken 
hiervoor vooral op kantschriften). 

 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de  

interne werking inzake de aanpak 
van sociale en fiscale fraude 
verbeteren  

 

  

Idem. 
 

Idem. 
 

Idem. 
 
 

5. Cybercrime en cybersecurity 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                   

 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van cybercriminaliteit 
versterken 

 

  
Dit is geen prioriteit in het 
lopende ZVP, wel aandacht 
hiervoor in de reguliere 
werking. 

 

Als kleinere zone ontbreekt het ons aan 
de nodige capaciteit en expertise om 
breed in te zetten op dit thema. 

 

• Sensibiliseren inzake veilig internetgebruik, waarschuwen 
voor frauduleuze mails, ... via artikels op de website, 
gemeentelijke infobladen en jaarverslag. 

• Volgen van opleidingen inzake bepaalde aspecten van 
cybercriminaliteit.  

 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van cybercriminaliteit verbeteren  

 

  

Idem. 
 
Cybercriminaliteit is een snel groeiend 
fenomeen en heeft ondanks de 
gespecialiseerde materie, toch een 
aanzienlijke impact op de bevolking. 

 

• Meegaan met de vigerende tendensen. 

• Blijvende aandacht en flexibele updating is noodzakelijk. 

• Volgen van opleidingen inzake veel voorkomende, 
belangrijke aspecten van cybercriminaliteit . 



6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                   

 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak versterken van: 
a. Intrafamiliaal geweld 
b. Seksueel geweld 
c. Discriminatie 

  

Intrafamiliaal geweld is 
opgenomen als prioriteit in het 
ZVP. 
 
Dit wordt verder uitgewerkt 
door middel van een jaarlijks 
actieplan met operationele 
doelstellingen. 
 
Seksueel geweld en 
discriminatie worden niet als 
dusdanig als prioriteit 
opgenomen in het ZVP, maar 
zijn zeker een aandachtspunt 
binnen de reguliere werking. 

 

Dit wordt uitgebreid toegelicht in het 
ZVP. 

 

Lokale politie Lubbeek wil het fenomeen "intrafamiliaal geweld" 
integraal en geïntegreerd aanpakken, meer bepaald door  

• het sensibiliseren van het personeel 

• een correcte registratie van IFG-gerelateerde meldingen 
en interventies 

• de uitwerking van een betere en meer gedetailleerde 
beeldvorming over dit fenomeen 

• deelname aan de arrondissementele overlegfora door 
taakaccenthouder (hoofdinspecteur wijk) 

• de opvolging van probleemgezinnen, door elke dinsdag 
tijdens het operationeel overleg in te zoomen op de 
interventies van de afgelopen week en feedback aan te 
leveren 

• actief in te stappen in het nieuwe project van parket 
Leuven: "ketenaanpak Vlaams-Brabant inzake IFG"  

• het opvolgen en implementeren van de verschillende 
omzendbrieven inzake IFG  

• het uitvoeren van een kwalitatieve nazorg 

• gecoördineerd samen te werken met onze partners in 
probleemdossiers (zoals bijvoorbeeld omschreven in 
het samenwerkingsprotocol partnergeweld Leuven 
betreffende een integraal en geïntegreerd beleid inzake 
partnergeweld) 

 
Dit alles in het licht van de filosofie van de 
gemeenschapsgerichte politiezorg.  
 
Binnen onze politiezone  werd een referentieambtenaar inzake 
discriminatie en haatmisdrijven aangeduid. Momenteel is dit de 
korpschef. Hij neemt hiervoor deel aan de overlegmomenten die 
georganiseerd worden. 

 

 



7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone? 

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van eigendomscriminaliteit,  
met bijzondere focus op inbraken 
in gebouwen gepleegd door 
rondtrekkende dadergroepen, 
versterken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Het fenomeen ‘Inbraken’ is als 
prioriteit opgenomen in het 
ZVP. 
 
Dit wordt verder uitgewerkt 
door middel van een jaarlijks 
actieplan met operationele 
doelstellingen. 
 
 
 

 
 
 

Dit wordt uitgebreid toegelicht in het 
ZVP. 

 
In het kader van het fenomeen ‘inbraken’ wil onze politiezone, 
zoals beschreven in het ZVP, aandacht besteden aan volgende 
aspecten: 
 

• burgers blijvend sensibiliseren om aandacht te hebben 
voor verdachte gedragingen, personen of voertuigen 
en dit ook "in real time" te melden via 101 

• burgers op de hoogte brengen van de mogelijkheid om 
gratis diefstalpreventieadvies aan te vragen, door een 
aantal gerichte briefcampagnes in inbraakgevoelige 
regio's.  

• inschakelen van vrijwilligers: concreet het opstellen 
van een vrijwilligerscontract met een gepensioneerde 
politie-inspecteur die in onze zone woonachtig is en 
diefstalpreventieadvies kan geven 

• organiseren van infoavonden op vraag van 
verenigingen, gemeenten of burgers. 

• verbeteren van de beeldvorming rond inbraken en 
deze beeldvorming op een visueel aantrekkelijke 
manier ter beschikking stellen van de medewerkers 
(dmv maandelijkse nieuwsbrief) 

• aandacht voor het opstellen van kwalitatieve RIR's 

• aandacht voor en opvolging van lokale veelplegers  

• het verhogen van toezicht (PRIOR-ploegen) in 
risicogebieden aangestuurd op basis van een  analyse  
van  gepleegde  feiten 

• deelname aan  grootschalige, gecoördineerde 
politieacties (zoals de Focus-acties) 

• investeren  in  kwaliteitsvolle  (eerste) vaststellingen 

• aandacht voor het correct opstellen en asap 
overmaken van VIEW-document aan het AIK 

• uitvoeren tijdig van een kwalitatief herbezoek, en de 
mogelijkheid tot bekomen van diefstalpreventieadvies 
vermelden 

• deelname aan de arrondissementele 
overlegmomenten door de taakaccenthouder 
(hoofdinspecteur lokale recherche) 



 
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 

 

  

Idem. 
 

Idem. 
 

Idem. 

8. Leefmilieu  

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                   

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van de georganiseerde 
leefmilieucriminaliteit (afvalfraude, 
zwendel in bedreigde dier- en 
plantensoorten, handhaving van 
dierenwelzijn en ECOfraude) 
versterken 
 

  
 
 

Dit is geen specifieke prioriteit 
in het ZVP 
 
Het onderdeel "overlast" is wel 
opgenomen als prioriteit, maar 
is ook ruimer opgevat dan 
leefmilieucriminaliteit  
(oa geluidsoverlast en 
vandalisme,...) 

 
 
 

Wegens de zeer specifieke materie is de 
georganiseerde leefmilieucriminaliteit in 
haar geheel geen prioriteit binnen onze 
politiezone. We beschikken ook niet 
langer over een specialist milieu. 
 
We geven wel dagelijks aandacht aan 
verschillende fenomenen van overlast, 
oa het sluikstorten. 

 
 
 

• Zorgen voor een nieuwe impuls om de GAS-reglementen 
van de 4 gemeenten op elkaar af te stemmen 

• Blijvend aandacht hebben voor het fenomeen sluikstorten 
en indien mogelijk GAS-pv opstellen 

• Blijvend investeren in de kennis van de taakaccenthouder 
dierenwelzijn 

• Deelname aan de provinciale werkgroep "dierenwelzijn" 
door de taakaccenthouder dierenwelzijn. 

 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking  inzake de aanpak 
van afvalfraude, zwendel in 
bedreigde dier- en plantensoorten, 
handhaving van dierenwelzijn en 
ECO-fraude verbeteren 

 

  
Idem. 

 
Idem. 

 

Idem. 

 

 



9. Verkeersveiligheid 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                

 
1. De geïntegreerde politie zal positief 

bijdragen tot het verhogen van de 
verkeersveiligheid om de 
doelstelling van maximaal 420 
verkeersdoden tegen 2020 te 
realiseren 
 

 
 

  

Verkeersveiligheid is als 
prioriteit opgenomen in het 
ZVP. 

 
Dit wordt uitgebreid toegelicht in het 
ZVP. 

 

In het ZVP staat dat we als actieve partner willen bijdragen tot 
het  verhogen van de objectieve verkeersveiligheid.   

 
We willen het aantal verkeersongevallen met doden en 
gewonden terugdringen alsook het aantal zwaar en licht 
gewonden door aanpak van de onaangepaste snelheid, alcohol 
achter het stuur, agressief rijgedrag,… 
 
Daarnaast  zijn  voor  de  periode  2014-2019 volgende 
aandachtspunten van belang: 

• verbeteren van de beeldvorming rond 
verkeersveiligheid en de resultaten op een visueel 
aantrekkelijke manier ter beschikking stellen van de 
medewerkers (dmv. maandelijkse nieuwsbrief) 

• deelname van de taakaccenthouder (hoofdinspecteur 
interventie) aan de arrondissementele 
overlegmomenten 

• ter kennis brengen van nieuwe/gewijzigde wetgeving 
aan de personeelsleden 

• blijvend aandacht hebben voor preventie 

• blijvend inzetten op snelheidscontroles, acties alcohol 
& drugs in verkeer 

• actieve aandacht houden en opstellen OI's voor 
overtredingen van GSM-gebruik achter het stuur en 
het niet dragen van de veiligheidsgordel 

 
Door de recente aanwerving van een hoofdinspecteur 
interventie, die een bijzondere interesse heeft voor het thema 
verkeer, beschikken we nu over een extra gespecialiseerde 
kracht.  
 

 

 



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

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                 

 
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 
 

  

Dit is geen prioriteit in het ZVP, 
maar maakt deel uit van de 
reguliere werking. 

 

Gezien het bovenlokale karakter van 
verschillende aspecten, is dit geen 
prioriteit.  

 

• KB 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan 
betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming 
of terroristische aanslag: opvolgen, implementeren en 
toepassen.  

• Zorgen voor een nieuwe impuls om de GAS-reglementen 
van de 4 gemeenten op elkaar af te stemmen. 

 

 
2. Het informatiebeheer 

van bestuurlijke politie verbeteren 
 
 
 
 

  

Idem. 
  

• Alle medewerkers die instaan voor de input in BEPAD zijn 
opgeleid om de nieuwe applicatie van BEPAD te hanteren 

 
 

 
3. De kwaliteit van de dienstverlening 

van de geïntegreerde politie 
verbeteren 
 
 
 

  
Idem. 

  

Geen specifieke doelstellingen. 

 
4. De geïntegreerde politie zal 

bijdragen aan de strijd tegen de 
illegale transmigratie (illegale 
doorreis & migratie) 
 
 

  
Dit is geen prioriteit in het ZVP, 
maar maakt deel uit van de 
reguliere werking. 

 

Gezien het bovenlokale karakter van dit 
thema is dit niet opgenomen als lokale 
prioriteit. 

 

• We willen de nodige informatie aanreiken via oa. het 
melden van opvallende bewegingen die we opmerken in 
het opvangcentrum of daarbuiten 

 

 

 

 

 



Informatiefiche: Transversale thema’s toegepast op de lokale politie  

Transversaal thema Doelstellingen uit het NVP van toepassing op de lokale politie    
 

 
Bestuurlijke handhaving en informatie-
uitwisseling: 
een essentieel onderdeel van de 
integrale aanpak van georganiseerde 
misdaad 
 

 

Dit maakt deel uit van de reguliere werking.  
 

 

 
Internet en ICT als facilitator voor 
criminaliteit, maar ook voor 
veiligheidshandhaving en opsporing  
 

 

We willen blijvend sensibiliseren inzake veilig internetgebruik en aandacht hebben voor verschillende vormen van frauduleuze mails. We 
verspreiden hiervoor preventieberichten via de website, jaarverslag,... 

 

 
Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 
 

 

We blijven ijveren voor een correcte opvolging van de inschrijvingen en volgen de richtlijnen van Binnenlandse Zaken over domiciliefraude. 
 
 

 
Buitgerichte aanpak 
 

 

Geen specifieke doelstellingen. 

 
Internationale samenwerking tegen de 
veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en 
strafrechtelijk vlak 
 

 
Indien gevraagd verlenen we graag onze medewerking (bvb. jarenlange participatie drugscontroles).  
We volgen ook de internationalisering van de bevolking op. 

 
Recherchemanagement 
 

 

Met de openstelling van een vacature voor een "officier interventie + recherche" willen we lokaal inzetten op het mee uitbouwen van een 
recherchemanagement. 

 
Dadergerichte aanpak als invalshoek 
van integrale politiezorg 
 

 

We blijven actief deelnemen aan het arrondissementeel project rond de "veelplegers".  
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