
 

Addendum bij  
het geactualiseerd en uitgebreid ZPP 2014 - (2017) - 2019 
van de PZ Demerdal - DSZ 
Aanpassing aan NVP 2016-2019 

Inleiding en leeswijzer 

Dit addendum is het resultaat van de toets van het geactualiseerd en uitgebreid Zonaal Politieplan 2014 – (2017) – 2019 van de politiezone Demerdal-DSZ aan het nationaal veiligheidsplan 

2016-2019.  

We bieden een overzicht van de manier waarop de strategische doelstellingen uit het Nationaal Veiligheidsplan al dan niet geïntegreerd worden in het zonaal politieplan. De ruimere context 

wordt weergegeven in het geactualiseerde en uitgebreide zonaal politieplan van onze zone.  

Wanneer wij met betrekking tot een fenomeen een strategische doelstelling weerhouden in ons ZPP dan houdt dit in dat wij bijzondere acties ontwikkelen op basis van een goede 

beeldvorming en dit zoveel mogelijk vanuit een geïntegreerde en integrale aanpak. Een aandachtspunt betekent dat wij bijzondere aandacht besteden aan het fenomeen en stappen 

ondernemen zodat wij voorbereid zijn om op een kwalitatieve manier te reageren. Als lokale politiedienst blijft onze grootste zorg uitgaan naar de kwaliteit van de reguliere werking waar 

we op elk moment met elk fenomeen geconfronteerd kunnen worden.  

In het NVP worden naast prioritaire veiligheidsfenomenen ook enkele transversale thema’s uitgelicht. In het laatste deel van dit addendum geven wij aan in welke mate wij binnen deze 

thema’s acties ondernemen.  

  



 

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 wordt weerhouden als strategische 
doelstelling.  

 
 

 
De gebeurtenissen in 2015 en 2016 en de 
onderrichtingen die hierin hun oorsprong vonden 
maakten het noodzakelijk om bijzondere aandacht 
te besteden aan dit fenomeen – ook al was hiervan 
geen sprake in het lopende ZPP 2014 -2017. 
Dit is een materie die op een geïntegreerde en 
integrale manier aangepakt moet worden.  
We bestendigen hiermee vooral die dingen die de 
voorbije jaren en maanden  een plaats kregen in 
onze werking.  
Gelet op het ontbreken van concrete aanwijzingen 
van radicalisering richten we ons in eerste 
instantie op de beeldvorming en het bespreekbaar 
maken.   

 

 Doelstelling: De beeldvorming. 
De PZ Demerdal-DSZ zal een substantiële bijdrage leveren bij de 
vorming van een accuraat beeld met betrekking tot de mogelijke 
radicalisering van individuen en of groepen.  
We doen dit door: 
Een consequente participatie aan de Local Task Force op 
supralokaal/arrondissementeel niveau 
Een deelname aan het LIVC te Diest en te Scherpenheuvel-Zichem 
De informatiestromen tussen de LIVC’s en de LTF te faciliteren en te 
stimuleren 
De bestuurlijke coördinator in de mogelijkheid te stellen zijn netwerk 
uit te breiden en regelmatig te consulteren. 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

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

 

  
Cf supra 

 
Cf supra 

 
Cf supra. 

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 

 

  
In ons ZPP is dit niet weerhouden als 
strategische doelstelling.  

 
Het is een rechtstreeks gevolg van de positieve 
keuze voor de fenomenen die we wel in 
strategische doelstellingen hebben vertaald.  

 

 We proberen deze problematiek vanuit de lokale recherche op te 
volgen en af en toe een specifieke actie te ondernemen. 

 Tijdens de veelvuldige verkeerscontroles in het algemeen en de 
specifieke controles inzake zwaar vervoer is dit een aandachtspunt.  

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van mensenhandel en 
mensensmokkel verbeteren  

    We nemen deel aan het arrondissementeel fenomeenoverleg. 

 Het is een aandachtspunt bij vestigingscontroles (domicilie, opening 
horeca) door de wijkinspecteurs. 

 We leveren ondersteuning bij de acties van allerlei controle organen en 
inspectiediensten.  

 Een AHINP voert in het kader van zijn stageopdracht een risicoanalyse 
voor wat betreft mensenhandel en doet een voorstel tot actie(s).  
 



 

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 aandachtspunt is een rechtstreeks 
gevolg van onze strategische 
doelstelling met betrekking tot het 
fenomeen drugs 
 

  

 Geen doelstellingen maar bij het operationaliseren van de strategische 
doelstelling (cf punt 3) leveren ook wij een bijdrage aan de 
geïntegreerde aanpak van deze strategische doelstellingen in het NVP 

 
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  

  
Dit aandachtspunt is een rechtstreeks 
gevolg van onze strategische 
doelstelling die we onder punt 3 
opnemen. 

  

 Geen specifieke doelen bepaald, maar bij het operationaliseren van de 
strategische doelstelling (cf punt 3) maken wij ook werk van de 
verbetering van de aanpak cf strategische doelstellingen in het NVP 

 
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.  

  
Dit wordt weerhouden als strategische 
doelstelling.  
 

 
Deze keuze werd eerder gemaakt op basis van een 
beslissingsmatrix en het actuele beeld van de 
lokale markt van de verdovende middelen. Dit 
beeld geeft aan dat het noodzakelijk is om deze 
voortdurend te verstoren willen we voorkomen 
dat we de controle verliezen over bepaalde 
sectoren van onze gemeenschap. 

 

 Doelstelling: De PZ Demerdal-DSZ zal een substantiële bijdrage leveren 
in het beheersen van het fenomeen drugs op lokaal niveau met 
bijzondere aandacht voor de druggerelateerde misdrijven. 
We doen dit door: 
- Een accurate beeldvorming op basis van de exploitatie van de 

beschikbare informatie 
- Actief op zoek te gaan naar informatie 
- Samen te werken met andere actoren die betrekking hebben op 

drugsproblematiek 
- Zo vroeg en zo veel mogelijk in te grijpen in de lokale handel 
- De veelplegers nauwgezet op te volgen 
- Onze informatie uitwisseling met de collega’s van de FGP in het 

bijzonder te verzorgen 
- Gerichte verkeerscontroles 
 



 

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 

 

  
In ons ZPP is dit niet weerhouden als 
strategische doelstelling. 

 
Het is een rechtstreeks gevolg van de positieve 
keuze voor de fenomenen die we wel in 
strategische doelstellingen hebben vertaald. 

 

 Niet als doel opgenomen in het ZPP maar wij leveren een  bijdrage in de 
strijd tegen de sociale fraude door tijdens onze reguliere werking:  

o politionele ondersteuning te geven aan controleacties door de 
diverse sociale inspectiediensten 

o tijdens wegcontroles bijzondere aandacht te besteden aan het 
vervoer van werknemers (witte bestelwagens) op de 
aanwezigheid van zwartwerkers, al dan niet in illegaal statuut. 

 

 Wij leveren een bijdrage in de strijd tegen de fiscale fraude door 
eenvoudige financieel-economische onderzoeken uit te voeren 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de  

interne werking inzake de aanpak 
van sociale en fiscale fraude 
verbeteren  
 

  
Cf supra 

 
Cf supra 

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 

 

  
In ons ZPP is dit niet weerhouden als 
strategische doelstelling. 

 
Het is een rechtstreeks gevolg van de positieve 
keuze voor de fenomenen die we wel in 
strategische doelstellingen hebben vertaald.  
We hebben er bovendien niet de nodige expertise 
voor in huis.  

 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van cybercriminaliteit verbeteren  

 

  
In het aangepaste ZPP werd een 
strategische doelstelling opgenomen. 

 
De regelgeving met betrekking tot de 
informatieveiligheid zette ons op het spoor om 
intern onze organisatie voldoende aandacht te 
besteden aan het voorkomen van 
cybercriminaliteit. 
 
Informatie-uitwisseling is een gebeuren waar we 
te weinig bij stilstaan. Het is één van onze 
voornaamste bedrijfsmiddelen. Een bescherming is 
pure noodzaak en moet ervoor zorgen dat deze 
bestand is tegen bedreigingen, die de continuïteit 
van de dienstverlening kunnen verstoren, schade 
veroorzaken en de goede werking kunnen 
verhinderen. 
 

 

 Doelstelling:  
Op basis van een inventarisatie van de problematiek en een risicoanalyse 
die begin 2017 afgerond wordt zullen we een veiligheidsplan opstellen. Op 
basis van dit plan zullen concrete acties ondernomen worden. Het 
sensibiliseren van onze medewerkers zal hier een belangrijke plaats in 
krijgen.  



 

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 

  
In ons ZPP is dit niet weerhouden als 
strategische doelstelling.  
Het is een aandachtspunt en staat dan 
ook als dusdanig vermeld: 
 
Bijzondere aandacht voor de 
aantastingen van de fysieke integriteit 
Feiten waarbij de fysieke integriteit van 
personen ernstig werd aangetast 
worden ook door onze diensten 
prioritair aangepakt. Door de jaren 
heen is de aandacht voor de bejegening 
van de slachtoffers door de PZ 
Demerdal-DSZ goed uitgebouwd.  
 

 
We beschouwen dit in eerste instantie een 
element van onze reguliere werking. Een reguliere 
werking (cf inleiding bij ZPP) waaraan we 
minstens evenveel aandacht willen besteden als 
aan het operationaliseren van strategische 
doelstellingen.  
 
We hebben momenteel niemand op 
middenkaderniveau ter beschikking die hier een 
voortrekkersrol kan in opnemen. Dit kan 
veranderen wanneer de vacatures ingevuld raken.  

 

 Geen doelstellingen maar vanzelfsprekendheden 
o Naleven van de verplichtingen uit de COL 4/2006 betreffende 

het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, met bijzondere 
aandacht voor de veiligheid van het slachtoffer, de situatie van 
de kinderen die deel uitmaken van het gezin, de (eventuele) 
bijkomende risicofactoren  

o Verzekeren van een goede vorming en sensibilisering van onze 
medewerkers. We besteden minstens één intern 
vormingsmoment (sensibiliseringsdag) aan het stimuleren van 
alle medewerkers inzake discriminatie en haatmisdrijven.  

 

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 
 
 
 

  
Dit wordt weerhouden als strategische 
doelstelling.  
 

 
Dit is een rechtstreeks gevolg van het gebruik van 
de beslissingsmatrix en van het feit dat we met 
onze zone binnen het arrondissement Leuven in de 
top 3 van de inbraken blijven.  
 

 

 Doelstelling: 
De PZ Demerdal-DSZ zal een substantiële bijdrage leveren in het 
beheersen van de diefstallen uit woningen en handelszaken met 
bijzondere aandacht voor rondtrekkende dadergroepen , door :  

o Sensibiliseringsacties van de bevolking ondersteunen in 
samenspraak met de preventieambtenaren van beide steden 
(1DAGNIET,….) 

o Ondersteuning bieden aan burgerinitiatieven (BIN,WIN,…) 
o Gerichte controleacties uitvoeren 
o Een dagelijkse opvolging en beeldvorming van het fenomeen 

om acties en patrouilles efficiënt aan te sturen  
o Preventieve patrouilles (o.a. met inzet ANPR, 

afwezigheidstoezicht) 
o Een doorgedreven opvolging van veelplegers 
o Kwaliteitsvolle vaststellingen met bijzondere aandacht voor 

sporenonderzoek 
o Kwalitatief beheer van overtuigingsstukken 
o Bijzondere zorg aan de informatie-uitwisseling met de FGP 

 

  



 

 
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 

 

  
Cf supra 

 
Cf supra 

 
Cf supra. 

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 
 

  
In ons ZPP is dit niet weerhouden als 
strategische doelstelling. 
Sluikstorten, zwerfvuil en dierenwelzijn 
hebben we wel als aandachtspunten 
opgenomen in een algemenere 
doelstelling inzake leefbaarheid 

 
Beide steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem 
hebben een milieudeskundige. Bij de vaststelling 
van milieumisdrijven leveren wij bijstand vanuit 
onze reguliere werking. 
Wat dierenwelzijn betreft tellen wij dusdanig veel 
interventies dat het logisch en noodzakelijk is dat 
we dit in het bijzonder opvolgen. 
Vanuit onze zorg voor het leefmilieu hebben wij de 
opdracht onze eigen medewerkers voortdurend te 
sensibiliseren voor de problematiek van het 
zwerfvuil en het sluikstort.   
 

 

 Doelstelling : De PZ Demerdal-DSZ zal een bijdrage leveren bij het 
verhogen van de leefbaarheid.   
We doen dit o.a. door  

o Onze medewerkers en de bevolking te sensibiliseren voor de 
problematiek van het sluikstorten en het zwerfvuil. In dit 
kader onderzoeken te voeren en daders te identificeren vanuit 
een goede samenwerking met de stadsdiensten.  

o Een gepaste opvolging te geven aan effectieve inbreuken op 
het dierenwelzijn met de ondersteuning van een 
taakaccenthouder.  

 

 
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 

 

  
Cf supra 

 
Cf supra 

 
Cf supra. 
 
 
 
 

 

 



 

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 
 

 
 

  
Dit wordt weerhouden als strategische 
doelstelling.  
 

 
Dit is een rechtstreeks gevolg van: 

 het gebruik van de beslissingsmatrix 

 van het feit dat verkeer één van onze 
basisfunctionaliteiten is 

 de dagelijkse realiteit 
 

 

 Doelstelling: De PZ Demerdal-DSZ zal een substantiële bijdrage leveren 
tot de realisatie van aanbevelingen van de Staten-Generaal 
Verkeersveiligheid. 
Alle operationele medewerkers zullen binnen de marges van hun 
specifieke opdrachten bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling: 
Dit doen we door.  

o In te werken op ongevalbepalende factoren : snelheid, alcohol 
& drugs, gsm-gebruik, naleving van de rusttijden 

o Bij te dragen aan een veiliger schoolomgeving 
o In te werken op agressief en asociaal rijgedrag 
o In te werken op de gevolgen van een ongeval: gordeldracht, 

verzekering 
 

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 wordt weerhouden als strategische 
doelstelling.  
 

  

 Doelstelling: De PZ Demerdal-DSZ zal een bijdrage leveren aan het 
beheersen van de overlast naar aanleiding van de verschillende 
evenementen op het grondgebied. 
We doen dit naar aanleiding van: 

o de voorbereiding van het evenement 
o het evenement zelf 
o de evaluatie van de evenementen  

We doen dit door: 
o De stedelijke diensten te ondersteunen en te responsabiliseren 

bij het evenementenbeheer 
o De organisatoren, via de stedelijke diensten, op hun 

verantwoordelijkheden te wijzen en preventieve maatregelen 
op te leggen en veiligheidsplannen op te stellen 

o Controles uit te voeren tijdens evenementen 
o Aanwezig te zijn tijdens bepaalde evenementen om conflicten 

in de kiem te smoren en kordaat op te treden bij verstoringen 
van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en –
doorstroming en beperken van geluidsoverlast 

o De evaluaties van de gebeurtenissen op te nemen bij de 
adviesverlening naar volgende evenementen toe 
 

  



 

 
2. Het informatiebeheer 

van bestuurlijke politie verbeteren 
 
 
 
 

  
Dit wordt een noodzakelijk 
aandachtspunt binnen twee andere 
strategische doelstellingen 
 

 
Die verbetering is ingezet zonder dat hiervoor 
doelstellingen bepaald werden en/of actieplannen 
geschreven worden.  
Vanuit onze visie en de noodwendigheden hebben 
we gebruik gemaakt van opportuniteiten.  
 
De creatie van en manier waarop de functie van  
bestuurlijk coördinator wordt ingevuld is de 
directe aanleiding tot die voortdurende  
verbetering.  

 
 Doelstelling: De PZ Demerdal-DSZ zal een bijdrage leveren bij het 

verhogen van de leefbaarheid.  
We doen dit o.a. door  

o De bestuurlijke handhaving in het algemeen en de 
bevoegdheden van de burgemeesters op basis van de nieuwe 
gemeentewet verder te implementeren bij het aanpakken van 
de overlast die veroorzaakt wordt door de horeca en de 
organisatie van evenementen.  

 Doelstelling: De beeldvorming. 
De PZ Demerdal-DSZ zal een substantiële bijdrage leveren bij de vorming 
van een accuraat beeld met betrekking tot de mogelijke radicalisering van 
individuen en of groepen.  

o Een optimalisatie van de bestuurlijke informatiestroom is 
hiertoe noodzakelijk 

 Vanuit onze reguliere werking volgen wij de ontwikkelingen inzake BEPAD 
en maken wij gebruik van dit systeem. 
 

 
3. De kwaliteit van de dienstverlening 

van de geïntegreerde politie 
verbeteren 
 

  
Dit wordt niet weerhouden als 
strategische doelstelling maar zit 
verweven in onze huidige werking.  
 

  

 Wij leveren inspanningen om de GAS daadwerkelijk te gebruiken als 
instrument in het beheer van de openbare orde. 

 Wij ondersteunen beide steden in het optimalisatieproces van de 
politieverordeningen waar een GAS aan gekoppeld is. 

 Wij onderzoeken samen met de steden de mogelijkheden om 
parkeerovertredingen via GAS af te handelen. 
 

 
4. De geïntegreerde politie zal 

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

  
Dit wordt niet weerhouden als 
strategische doelstelling.  
 

 
Het is een rechtstreeks gevolg van de positieve 
keuze voor de fenomenen die we wel in 
strategische doelstellingen hebben vertaald.  
We worden er bovendien zelden mee 
geconfronteerd. 
Bij middel van de acties die ontplooid worden in 
het kader van de weerhouden strategische 
doelstellingen kunnen we ook bij dit fenomeen 
een bijdrage leveren. 
 

 

 De talrijke wegcontroles 

 Cf onze intenties mbt mensenhandel 
 

 

 

 

  



 

BIJLAGE:  

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 
 

 
Elementen van het NVP die in onze werking terug te vinden zijn maar die wij in eerste instantie vertalen naar het beheersen van de overlast, voor we de 
opstap maken naar de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.  

 Verwerven van meer inzicht en het verder uitbouwen van expertise met betrekking tot de bestuurlijke aanpak van overlast en dit aan de hand van 
concrete casussen; 

 Sensibiliseren, voorlichten en opleiden van het politiepersoneel met betrekking tot de mogelijkheden op het vlak van de bestuurlijke handhaving om 
overlast beheersbaar te houden; 

 Overleg plegen met de stedelijke administraties om de bestuurlijke aanpak van de overlast in het proces in te bedden vanaf het moment van de 
aanvraag tot het bekomen van een vergunning of het organiseren van een evenement.  

 Ontplooien van de nabijheidspolitie en de daarmee gepaard gaande informatiecyclus; 

 Creëren van nieuwe vormen van synergie met andere diensten die bevoegdheden uitoefenen (zoals de inspectiediensten Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, de regionale sociale inspectiediensten, …), om zo de capaciteit van de lokale politie op een verantwoorde manier 
in te zetten en samen met haar partners maatregelen treffen om de overlast te beheersen en eventueel een aanzet te geven tot een bestuurlijke 
aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit.  

 Plegen van overleg met de gerechtelijke overheden en waken over een goede afstemming van de respectievelijk getroffen maatregelen. 
 

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

 
Ruimer dan internet en ICT wordt de informatieveiligheid weerhouden als strategische doelstelling die transversaal doorheen onze werking verweven 
moet worden.  
 
Motivering 
Een politiedienst is een informatieverwerkend en informatiegestuurd bedrijf. De informatie moet verzameld, geëxploiteerd, ter beschikking gesteld en 
bewaard worden. Dit slaat zowel op de interne werking als op de externe. 
De informatieuitwisseling tussen personen en informatiesystemen is een dagdagelijks gebeuren. Informatie is één van onze belangrijkste bedrijfsmiddelen 
waarvan we verwachten dat het te allen tijde beschikbaar, actueel en correct is en bovendien ook alleen maar toegankelijk voor die personen die er 
werkelijk toegangsrecht op hebben.  
Een degelijke bescherming is pure noodzaak en moet ervoor zorgen dat deze bestand is tegen bedreigingen, die de continuïteit van de dienstverlening 
kunnen verstoren, schade veroorzaken en de goede werking kunnen verhinderen.  
Bovendien is de opmaak van een veiligheidsbeleid en veiligheidsplan inzake informatieveiligheid ook voor ons een verplichting geworden 
 
Doelstelling: De PZ Demerdal-DSZ zal werk maken van een verhoogde beveiliging van de informatie. 

We zullen dit doen door: 
o een inventarisatie van de problematiek 
o een risicoanalyse  
o het opstellen van een veiligheidsplan  
o concrete acties te ondernemen waarbij het sensibiliseren van onze medewerkers een belangrijk item wordt. 

 



 

 
Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 
 

 
Wij willen werk maken van een verdere uitbouw van onze wijkwerking zodat onder andere de adrescontroles als belangrijke bron van informatie 
aangewend worden in de bestrijding van allerlei vormen van fraude.   
 

 
Buitgerichte aanpak 
 

 
Een onderzoek naar het wederrechtelijk vermogen maakt integraal deel uit van elk onderzoek en in het bijzonder van die onderzoeken uit hoofde van 
drugshandel.  
 

 
Internationale samenwerking tegen de 
veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en 
strafrechtelijk vlak 
 

 
/ 

 
Recherchemanagement 
 

 
Hierover werd geen strategische doelstelling geformuleerd. 
De realiteit dwingt ons echter om voortdurend overwegingen te maken en beslissingen te nemen met betrekking tot de inzet van de beschikbare capaciteit. 
Recherchemanagement maakt daar deel vanuit.  
Recherchemanagement  beperkt zich niet tot het beheer van de recherchedienst maar slaat op  het managen van de functionaliteit recherche als onderdeel 
van de basispolitiezorg. Een functionaliteit die transversaal door onze organisatie, door alle diensten heen loopt.  
Het is dus niet het management van de wettelijk verplichte capaciteit die samengebald zit in de recherchedienst. De capaciteit is ook niet te meten omdat 
het verweven zit doorheen alle diensten.  
 
Het strategisch niveau van het recherchemanagement zit vervat in ons ZPP. Hier wordt bepaald waar onze politiedienst op inzet.  
 
We investeren in de beeldvorming in het kader van de strategische keuzes. Uit die beeldvorming resulteren de onderzoekswaardige items.  
De grote meerderheid van de onderzoekswaardige items komen in eerste instantie uit een dagelijkse analyse van verschillende bronnen : de interventies, 
de aangiften, de klachten en de RIR’s.  
Nog voor veel van deze zaken in een pv gevat zijn maken ze het voorwerp uit van de overwegingen: Wat moet hier verder nog in gebeuren? Wie is hiervoor 
het best geplaatst? Wie is er beschikbaar?  
Het bepalen van onderzoekswaardige items doen we  ook op tactisch niveau op basis van de eigen bronnen en de gegevens die beschikbaar zijn op het AIK. 
Wij maken de overweging of we bijkomende onderzoeken kunnen doen wanneer we in een relatief korte periode met feiten te maken krijgen die we 
zouden kunnen clusteren. Ook hier stellen we ons de vragen: Wat moet hier verder nog in gebeuren? Wie is hiervoor het best geplaatst? Wie is er 
beschikbaar? Ook op tactisch niveau is het antwoord niet steeds en zeker niet uitsluitend te vinden bij onze recherchedienst. 
 
Uiteraard managen we ook de onderzoeken die door de recherchedienst gevoerd worden. Onze rechercheurs gaan regelmatig in overleg met de 
procureurs en de onderzoeksrechters om te bepalen wat er nog verder kan/moet gebeuren.  
In dit segment van het recherchemanagement is het moeilijk om de beleidsvisie, die samengebald zit in het ZPP, te laten meespelen. Dit is een domein 
waarin nog verbetering kan komen.  
 

 
Dadergerichte aanpak als invalshoek 
van integrale politiezorg 
 

In onze dagelijkse werking is de opvolging van veelplegers geïntegreerd. In overleg met Parket Leuven wordt de lijst bepaald. Wijkinspecteurs en 
rechercheurs krijgen deze veelplegers individueel ter opvolging toegewezen. Zij voeren ‘intake gesprekken’ en zorgen voor de opmaak en aanvulling van 
een dynamisch moraliteitsverslag. Dit verslag is ter beschikking van elke medewerker en wordt toegevoegd bij elk nieuw aanvankelijk proces-verbaal 
lastens betrokkene.  

 


