
 

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

 

Inleiding en leeswijzer1  

Het NVP 2016-2019 is het strategische beleidsplan van de geïntegreerde politie. Elke politiedienst in België werkt volgens de vastgelegde taken en bevoegdheden mee aan de beleidsthema’s 

die in dit plan werden ontwikkeld. Het veiligheidsklimaat in België wordt steeds internationaler en veiligheidsmaatregelen worden meer en meer ‘glocal’ – een combinatie van global en local 

belangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van criminaliteit en van gewelddadig extremisme en terrorisme, en in zekere mate ook voor de veiligheid op grootschalige evenementen. De 

samenwerking tussen de lokale en de federale politie is van cruciaal belang onder andere om lokale maatregelen te verzoenen met een internationale aanpak.2  

Alle veiligheidsfenomenen en mogelijke misdrijven die gepleegd worden, verdienen een bijzondere aandacht én competente aanpak van de politie. Voor elk fenomeen dient steeds een 

kwaliteitsvolle dienstverlening in de reguliere politiewerking te worden verzekerd. Bovenop de kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking en haar overheden, zal de geïntegreerde politie, 

en de federale politie in het bijzonder, voor de prioritaire veiligheidsfenomenen ofwel (1) een programmawerking opzetten ofwel (2) verbeterprojecten uitwerken in haar reguliere werking. 

Ook op lokaal niveau gebeurt deze oefening verder via het zonaal veiligheidsplan.  3 Het NVP voorziet in deel 3 in een tussentijdse afstemming, aangezien de lopende ZVP’s verlengd zijn met 

een periode van twee jaar, en dus tot eind 2019 gelden:   

“Om de afstemming tussen de lopende ZVP’s en het nieuwe NVP te realiseren,  wordt een informatie- en afstemmingsronde gepland … in de zonale veiligheidsraden. Op basis van de informatie 

die hieruit wordt verkregen, kan de korpschef van elke politiezone een aanpassing van het lopende ZVP vragen of voorstellen. De zonale veiligheidsraad keurt de eventuele wijzigingen aan het 

lopende ZVP goed onder de vorm van een addendum. Dit addendum bevat de beschrijving van die activiteiten die door de zonale veiligheidsraad noodzakelijk worden geacht om, rekening 

houdende met de lokale context, bij te dragen aan de programmawerking van het NVP 2016 – 2019. Het addendum wordt overgemaakt aan de bevoegde instanties en voogdijoverheden, ten 

laatste in de maand december 2016.”4 

In onderhavig document vindt u een overzicht van de aanpassing van het lopende ZVP (2014-2017) aan het nieuwe NVP (2016-2019). Per prioritair veiligheidsfenomeen kan u invullen of het 

een plaats krijgt in de beleidsvoering van de eigen politiezone (als prioriteit, als aandachtspunt, of geen specifieke aandacht). Voorts kan u specifiëren op welke manier de aanpak wordt 

uitgerold (in een actieplan, in de reguliere werking, in een projectteam, … ) en wordt de gelegenheid gegeven de keuze voor het al dan niet opnemen van de prioriteit, te motiveren. Tot slot 

kunnen de belangrijkste doelstellingen bij de aanpak van het prioritaire fenomeen, geformuleerd worden. Als voorbeeld worden in het format de doelstellingen weergegeven die in het NVP 

worden opgenomen en ook van toepassing zijn op de lokale politie. Uiteraard dient deze kolom aangepast te worden aan de lokale situatie en de eigen doelstellingen. 

                                                           
1 De provincie Vlaams-Brabant reikte aan de politiezones een methode aan om het zonaal veiligheidsplan te verlengen, geformaliseerd in een addendum. We maakten hiervan dankbaar 
gebruik. De inleiding en leewijzer, de tabellen en voorbeelden werden standaard voorzien. De invulling van deze format gebeurde door de politiezone TARL. 
2 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, 16 
3 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, 19 
4 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, 77 



 

In het NVP worden naast prioritaire veiligheidsfenomenen ook enkele transversale thema’s uitgelicht. De bedoeling hiervan is om bij de aanpak van iedere beleidsprioriteit 

deze thema’s een plaats te geven, of ze minstens in overweging te nemen. Zie hiervoor de bijlage bij dit addendum: ‘Informatiefiche transversale thema’s toegepast op de 

lokale politie’, als hulpmiddel en mogelijke inspiratiebron voor de aanpak van de prioritaire fenomenen.  

De bijzondere toestand in de politiezone TARL 

Sinds verschillende jaren is de beschikbare capaciteit van de politiezone TARL net voldoende om de basisfuncties en de opdrachten van federale aard aan te kunnen. Er is 

onvoldoende instroom van nieuwe medewerkers, niettegenstaande onze inspanningen en de ter beschikking gestelde middelen door de lokale overheden. De meeste 

medewerkers zijn jong en hebben gebrek aan ervaring. De maatregelen die we namen om onze capaciteit te verhogen5 hebben een beperkte impact. Tegelijk is de financiering 

van onze politiezone door de federale overheid, in vergelijking met soortgelijke zones, ondermaats terwijl de financiële draagkracht van de gemeenten ook beperkt is. We 

mogen besluiten dat de huidige toestand standvastig is en niet zal wijzigen in de nabije toekomst. 

Het klassieke beleidsconcept van de politie, waarbij de beleidsvrije capaciteit wordt aangewend om prioriteiten en aandachtspunten aan te pakken (al dan niet op 

projectmatige wijze) met actieplannen, komt voor ons op de helling te staan. Dit klassieke concept zou ons immobiliseren.  

De zonale veiligheidsraad van 25-11-2015 besliste noodgedwongen om de doelstellingen uit het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 bij te stellen. Belangrijk was dat de invulling 

van het zonaal veiligheidsplan werd aangepast én dat de uitvoering werd afgestemd op de beschikbare capaciteit. De prioriteiten en aandachtspunten werden verlaten en 

de doelstellingen werden als volgt verwoord. 

“Op basis van een maandelijks op te stellen capaciteitsstatus zal de politiezone binnen haar reguliere werking trachten om aan de volgende punten te werken: 

 Gemeenschapsgerichte politiezorg ter preventie van radicalisering of COPPRA (cf. pt. 1 in de beleidsnota); 

 Handhaven van verkeersveiligheid (cf. pt. 5 in de beleidsnota); 

 Nachtelijke controles op verbindingswegen (cf. pt. 6 in de beleidsnota); 

 Toezien op het parkeerbeleid en transitverbod in Ternat en Liedekerke (cf. pt. 7 in de beleidsnota); 

 Gebruik van ANPR-technologie (cf. pt. 10 in de beleidsnota); 

 Toezien op de doorlooptijd en kwaliteit van gerechtelijke dossiers (cf. pt. 12 in de beleidsnota) 

                                                           
5 Een structurele samenwerking in associatie met twee aangrenzende zones, het stelselmatig uitbetalen van alle overuren en de overdrachten beëindigen, het digitaliseren van de 
snelheidscontroles, het informatiseren van bepaalde processen (Archipol en Archipol+), trachten mobiel ISLP en de geïnformatiseerde sturing van de politie te realiseren en het onderzoeken 
van het stop zetten van louter administratieve taken. 



 

Eens de politiezone over meer dan 75 FTE operationele medewerkers kan beschikken zal werk worden gemaakt van: 

 2016: projectmatige aanpak overlast Liedekerke (pt. 3); 

 2016: projectmatige aanpak overlast Ternat (pt. 4); 

 2017-2018: projectmatige aanpak diefstallen in gebouwen in Ternat (pt. 2); 

 2017-2018: competentiemanagement (pt. 9); 

 2017-2018: fietsdiefstallen stations NMBS (pt. 8;) 

 2017-2018: sociale media (pt. 12).” 

Tot op vandaag werd de capaciteit van 75 FTE aan operationele medewerkers evenmin bereikt. Op 07-09-2016 staan 15 vacatures open op een operationeel kader van 89 

FTE.  

Er is tot op vandaag onvoldoende capaciteit om te voorzien aan basispolitiezorg en opdrachten van federale aard. Er is dus geen beleidsvrije ruimte, waardoor o.m. sinds 

maanden geen snelheidscontroles meer kunnen plaatsvinden. We moeten ons noodgedwongen beperken tot een louter reactieve brandweerpolitie en zo goed als mogelijk 

omgaan met de bestaande risico’s.  

 

  



 

De aanpak van politiezone Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke (TARL) tot 2019 

Het is een uitdaging om op een creatieve en pragmatische wijze invulling te geven aan de vier succesbepalende factoren6 uit het zonaal veiligheidsplan, die als strategische 

leidraad behouden blijven. Daarom stellen we hierna een concept voor om, op basis van een dagelijkse evaluatie van het personeel dat ter beschikking is, te werken aan de 

uitdagingen binnen de “reguliere werking”. 

 

1. Het gemeentelijk veiligheidsoverleg (GVO) blijft de regie houden van alle opdrachten van bestuurlijke politie. De uitvoering van de opdrachten is afhankelijk van de 

beschikbare capaciteit, die dagelijks wordt geëvalueerd overwegende de beperkte capaciteit bij de politie. Om uitvoering te geven aan de opdrachten van het GVO 

beschikt de teamchef van de wijkpolitie over de leden van zijn wijkpolitie en ¼ van de leden van de interventieteams en het team verkeer/zonaal onthaal/interventie. 

De politieofficieren waken over de leiding en coördinatie, met als visie de teams maximaal zelfsturend te laten functioneren. 

2. De kwaliteit (inhoudelijk en respecteren van termijnen) van het gerechtelijk werk en het recherchemanagement staan centraal bij het monitoren van de opdrachten 

van gerechtelijke politie. De recherchecapaciteit moet geoptimaliseerd worden binnen het kader van de politieassociatie centrum (PACE). Een degelijk uitgebouwd 

operationeel secretariaat en lokale recherche zijn essentieel. 

3. De kwaliteit van het evenementenbeheer verbeteren door een betere risicoanalyse aan de basis te leggen van het advies van de politie, de politiezorg en de 

vergunningsvoorwaarden. 

4. Jaarlijks minstens 2 oefeningen te organiseren om het politieel interventieplan in te oefenen. 

5. De overlast enkel repressief door de politie laten aanpakken als de preventie en de zorg falen. Preventie en zorg kunnen door de gemeente worden aangepakt. Het 

GVO kan hier vorm aan geven. 

 

 

                                                           
6 De politiezone TARL is succesvol wanneer ze: 

 bijdraagt tot een veilige en leefbare omgeving, gedifferentieerd naar de behoeften van de vier gemeenten en rekening houdend met het gemeentelijk veiligheids- en 
leefbaarheidsbeleid; 

 de kost van de werking beperkt houdt; 
 een kwaliteitsvolle politiezorg aanbiedt; 
 betrokken medewerkers kan inzetten. 

 



 

6. De algemene aanpak van criminaliteit en verkeersonveiligheid zijn gebaseerd op volgende principes: 

a. Verhogen van de pakkans door: 

i. De bijstandsploeg gedurende elke shift, een half uur sampling alcoholcontrole te laten uitvoeren op de N-wegen waarbij eveneens een algemene 

controle wordt gedaan van personen en voertuigen; 

ii. In elke gemeente, uitgezonderd Liedekerke, wekelijks 4 manuren te spenderen aan digitaal flitsen (visie: laten renderen van de investering in 

apparatuur); 

iii. In elke gemeente, wekelijks 2 X 4 manuren te spenderen aan controles met het ANPR-voertuig (visie: laten renderen van de investering in apparatuur); 

iv. De nachtploeg gedurende elke shift sampling alcoholcontrole te laten uitvoeren op de N-wegen waarbij controle wordt gedaan van personen en 

voertuigen; 

v. In verband van de politieassociatie centrum (PACE), deel te nemen aan acties. 

b. Inspelen op oorzaken door: 

i. Maximaal te verbaliseren op snelheidsovertredingen (uitgezonderd te Liedekerke), GSM-gebruik door de bestuurder, alcohol en drugs in het verkeer 

en het negeren van de plicht tot gordeldracht; 

ii. De inspanningen ter preventie van diefstallen in woningen, in regie van het GVO, verder te laten zetten; 

c. Werken op indicaties door: 

i. Veelplegers, geseinde personen en potentieel radicaliserende personen op te volgen; 

ii. Actief te patrouilleren op plaatsen waar verdachte handelingen en feiten regelmatig voorkomen, met oog op de controle van aanwezige personen en 

voertuigen; 

iii. Oog te hebben voor domiciliefraude. 

 

 

 



 

Indien de politiezone over meer dan operationele medewerkers 75 FTE kan beschikken, dan zouden we werken aan: 

 Gebruik van sociale media door de politie; 

 Projectmatige aanpak van vandalisme, diefstallen in handelszaken (in Ternat), gewelddelicten en intrafamiliaal geweld; 

 Projectmatige aanpak van drugproblematiek, cybercrime en cybersecurity. 

Hierna schetsen we wat we, binnen onze mogelijkheden, haalbaar achten om te werken aan veiligheid met oog voor de prioriteiten uit het nationaal veiligheidsplan. 

Hierbij spreken we niet meer over “prioriteiten” en “aandachtspunten”, overwegende het gebrek aan beleidsvrije ruimte. We spreken eerder over van het consolideren van 

de basisfunctionaliteiten waarbij de invulling ervan richten op de lokale en nationaal gedetecteerde noden. 

  



 

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

Opm.: Dit fenomeen komt in geen enkele gemeente voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven. 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze?  Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                                
(voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van radicalisering, 
gewelddadig extremisme en 
terrorisme versterken 

 

  
 

De politiezone zette een 
structuur op om aan actief 
informatiebeheer te kunnen 
doen.  
 
Een “information officer” en 
een vervanger werden in 
plaats gesteld.  
 
Verschillende medewerkers 
kregen een 
veiligheidsmachtiging.  
 
Er werd intern een 
procedure uitgewerkt om 
verdachte gedragingen in 
het raam van radicalisme te 
melden en erover te waken 
dat de informatie-inspanning 
die erop volgt verloopt cf. de 
voorschriften in de MFO-3. 
 
De wijkagenten kregen allen 
de COPPRA-opleiding. 
 
De “information officer” 
neemt deel aan de 
operationele “local task 
force” (LTF) en brengt op 
actieve wijze informatie aan. 

 
 

De politiezone moet voorbereid zijn 
op de aanwezigheid van FTF op haar 
grondgebied. 
 
De politie moet de burgemeester 
ondersteunen in zijn opdracht ad 
hoc. 
 
Vandaag zijn er geen FTF op het 
grondgebied van de gemeenten. 
 
Overwegende de ligging van de 
politiezone is de kans aanwezig dat 
in de nabije toekomst FTFers op het 
grondgebied aanwezig zijn. 
 
Vandaag worden er al personen 
opgevolgd die volgens de 
regelgeving als “restcategorie” 
worden beschouwd (25-tal dossiers). 
 

 

 
Ondersteunen van lokale overheden en diensten (LTF, 
LIVC, informatiebriefings, individuele aanpak van 
jongeren) 
 
Vroegtijdig identificeren, binnen de lokale Task Forces, 
van radicale individuen en groepen met het oog op een 
mogelijke opname in de Joint Information Box en de 
dynamische database. 



 

 
Elke operationele LTF wordt 
minutieus voorbereid. 
 
De korpschef maakt deel uit 
van de strategische “local 
tast force” en brengt op 
actieve wijze informatie aan. 
 
Het is belangrijk om de 
hiervoor vermelde 
inspanningen aan te houden. 
 
In de toekomst zal de 
werking van het LIVC worden 
ondersteund indien de 
burgemeester dit wenst.  
-  

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

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

 

  
Zie supra 

 
Zie supra 

 
Zie supra 

 

 

 



 

2. Mensenhandel en mensensmokkel 

 

Opm.: Dit fenomeen komt in geen enkele gemeente voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven. 

 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?               
(voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van mensenhandel en 
mensensmokkel versterken 

 

  
Geen specifieke aanpak 
buiten de interventiefunctie, 
wanneer geconfronteerd 
met illegale vluchtelingen 
 

 
 

Geen probleem in onze gemeenten. 
 
Meestal gespecialiseerde politiezorg 
op bovenlokaal niveau. 

 

Geen  

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van mensenhandel en 
mensensmokkel verbeteren  

 

  
Geen specifieke actie. 

 
Zie supra 

 
Geen  

 

 

 

  



 

3. Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid 

Opm.: Dit fenomeen komt in geen enkele gemeente voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven. 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                
(voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
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 
 

 De aanpak hiervan kan 
kaderen binnen ons 
basisconcept.   
 
Bijkomende  
recherchecapaciteit werd 
geïnvesteerd in dit fenomeen 
(1 HINP en 1 INP houden zich 
hiermee in hoofdzaak bezig). 
De referentiemagistraat 
bepaalt de mate waarin 
wordt geïnvesteerd in een 
dossier (rechercheoverleg).  
 
Vertaald naar onze 
gemeenten zal in hoofdzaak 
gewerkt worden op 
druggebruikers en -
handelaars die ook overlast 
genereren op specifieke 
plaatsen. Eens een gebruiker 
geïdentificeerd trachten we 
de verkoper te identificeren 
met het oog op het 
identificeren van de meest 
primaire importeur of 
producent in de keten. 
 

De procureur des Konings van Halle-
Vilvoorde voert, in overleg met de 
politie (via het zonale 
rechercheoverleg) en het 
politiecollege (via de korpschef), een 
consequent en kordaat 
vervolgingsbeleid. In “eenvoudige” 
dossiers zal het openbaar ministerie 
een “korte klap” toebrengen aan de 
criminelen. In “zwaardere” dossiers 
zal het openbaar ministerie kiezen 
voor dossieropbouw en 
beeldvorming in een eerste fase, dit 
om georganiseerde criminaliteit te 
kunnen aanpakken.  
 
De “korte klap” zal worden 
toegediend via de onmiddellijke 
minnelijke schikking aan 
meerderjarigen die geen 
financieringsproblemen hebben voor 
hun druggebruik, die niet 
geregistreerd staan als veelpleger en 
die door hun druggebruik geen 
kinderen in een verontrustende 
situatie brengen.  
Ten aanzien van minderjarigen zal de 
aanpak vooral opvoedend 
georiënteerd zijn. De meerderjarigen 
die kinderen in gevaar brengen, in 
financiële problemen zitten door hun 
druggebruik en hierdoor andere 

 
Geen  



 

vormen van criminaliteit plegen 
alsook de veelplegers, zullen harder 
worden aangepakt.  
 
Op het vlak van bestuurlijke politie is 
drugpreventie aanwezig in opdracht 
van de gemeenten Ternat, Roosdaal 
en Liedekerke (preventieproject en 
Pissad). Dit staat buiten de politie. 
 
De dadergroep voor deze feiten, in 
het bijzonder wanneer het 
schoolplichtige minderjarigen 
betreft, verdient te worden 
opgevolgd. De dienst “jeugd en 
gezin” van de politie is hiermee 
belast. Naast het zorgaspect voor 
onze jeugd heeft dit tevens een 
invloed op vormen van overlast. 
 

 
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  

  
Zie supra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zie supra 

 

Geen  



 

 
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.  

 De aanpak hiervan kan 
kaderen binnen ons 
basisconcept.  
 
Het GVO screent de 
evenementen en de 
burgemeester initieert 
opdrachten van bestuurlijke 
politie in het raam van deze 
problematiek, indien aan de 
orde. 
 
Dadergericht onderzoek 
wordt door de lokale 
recherche uitgevoerd. 
 
Sociale onderzoeken in het 
raam van VOS gerelateerd 
aan drugproblematiek bij 
jongeren, hun ouders of hun 
omgeving wordt door de 
dienst Jeugd en gezin 
uitgevoerd. 
 
 

Gedetecteerde problemen: 
Druggebruik bij jeugd in 
jeugdvereniging te Ternat, in het 
jeugdhuis Ternat, tijdens fuiven in 
feestzaal Puls te Ternat, bij 
hangjongeren in Warandepark 
Liedekerke. 
 
Dealer betrapt aan station Ternat. 
Professionele cannabisplantage 
opgerold in Ternat. 
 
Besluit: 
Cannabisgebruik bij jeugd leidt tot 
overlast, verontrustende situaties 
(VOS), … 
Opm. 
Dikwijls vastgesteld in combinatie 
met alcoholmisbruik. 

 
 

 

  



 

4. Sociale en fiscale fraude 

Opm.: Dit fenomeen komt in geen enkele gemeente voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven. 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                   
(voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van sociale fraude 
versterken 

 

  
Onze wijkagenten worden 
bijgeschoold om 
domiciliefraude op te sporen 
en aan te pakken. 

 

Indicaties van domiciliefraude 
worden vandaag gedetecteerd door 
de wijkagenten. 
We vermoeden dat verschillende 
personen hierdoor op onregelmatige 
wijze steun krijgen van de OCMW’s. 
De maatschappelijke kost hiervan 
dreigt aanzienlijk te zijn.  
 

 

Geen  

 
2. De geïntegreerde politie zal de  

interne werking inzake de aanpak 
van sociale fraude verbeteren  

 

  
Zie supra 

 
Zie supra 

 

Binnen PACE wordt gewerkt aan 
competentiemanagement om voor gespecialiseerde 
materies de nodige kennis te vergaren. 

 

  



 

5. Cybercrime en cybersecurity 

Opm.: Dit fenomeen komt in geen enkele gemeente voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven. 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                  
(voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van cybercriminaliteit 
versterken 

 

 Geen  Geen  Geen  

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van cybercriminaliteit verbeteren  

 

  
Bijscholen van medewerkers 
die instaan voor interventie, 
onthaal en recherche. 
 
 

We stellen vast dat er meer 
aangiftes zijn door slachtoffers van 
vormen van oplichting via het 
internet.  
Vandaag ondersteunt de recherche 
de interventieagenten bij het 
navolgend onderzoek.  
Dit wijst erop dat de 
interventieagenten moeten worden 
bijgeschoold om deze vormen van 
criminaliteit, als eerstelijnspolitie, 
kwaliteitsvol te behandelen. 
 

Binnen PACE wordt gewerkt aan 
competentiemanagement om voor gespecialiseerde 
materies de nodige kennis te vergaren. 
 
 

6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie 

Opm.:  

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit buiten intrafamiliaal geweld (IFG) (b.v. slagen en verwondingen) komen in Roosdaal en Liedekerke voor in de top 4 van 

geregistreerde misdrijven, telkens op de derde plaats met een stijgende trend ten opzichte van vorige jaar maar met een beperkt aantal feiten, respectievelijk 32 en 55 

feiten in 2015.  

Intrafamiliaal geweld (IFG) komt in Roosdaal, Affligem en Liedekerke voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven, telkens op de vierde plaats met een dalende trend  ten 

opzichte van vorig jaar maar met een beperkt aantal feiten, respectievelijk 29, 32 en 50 feiten in 2015. 



 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                  
(voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
1. De geïntegreerde politie zal de 

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

  
Een referentiepersoon werd 
aangesteld. 
 
De wijkpolitie van Liedekerke 
moet trachten om een band 
te zoeken met de steeds 
groeiende Afrikaanse 
gemeenschap. 
 
Onze dienst jeugd en gezin 
verzorgt de nazorg nadat 
een vaststelling werd gedaan 
door de interventiedienst of 
het onthaal inzake IFG. 
Hierbij wordt doorverwezen 
naar professionele opvang 
van slachtoffers. 
 
 

 

 
 
 
In Liedekerke werden al 
gewelddelicten geregistreerd, 
duidelijk vanuit racistische 
motieven.  

 

Geen, doch onderstaande doelstellingen zijn inherent aan 
onze werking. Ze worden echter niet gemonitord via 
indicatoren.  
 

 Op vraag van het parket: 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 
indien het Parket hiertoe de opdracht geeft. 

 Verzekeren van een betere vorming en een goede sensibilisering van de 
politie. De lokale politiediensten dragen bij tot de ontwikkeling van de 
initiatieven van de deelstaten i.v.m. het juridisch kader voor ketenaanpak, 
de implementatie van Family Justice Centers (en de lessen die hieruit zijn te 
trekken), en eventuele protocolakkoorden met andere diensten voor betere 
samenwerking inzake crisissituaties  

 De geïntegreerde politie stimuleert alle medewerkers en in het bijzonder de 
referentiepersonen inzake discriminatie en haatmisdrijven, in het volgen 
van opleidingen. De opgedane kennis en vaardigheden laten toe om 
professioneel op te treden indien ze geconfronteerd worden met 
discriminatie of haatmisdrijven op grond van een wettelijk beschermd 
criterium.  

 Lokale politiekorpsen en eerstelijnsdiensten van de federale politie die nog 
geen referentieambtenaar hebben aangeduid, worden aangespoord om 
alsnog een referentiepersoon aan te duiden. Iedere referentieambtenaar zal 
de in dat verband door Unia georganiseerde opleiding volgen.  

 De geïntegreerde politie zal werk maken van een regelmatige 
communicatie en sensibilisatie over diversiteit in samenwerking met Unia. 
Medewerkers moeten immers op de hoogte worden gebracht van hun 
rechten en plichten én van de richtlijnen en omgangsvormen, met een 
totale nultolerantie voor discriminatie en uitsluiting. 
 

7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken 

Opm.:  

Woninginbraken komen in Roosdaal, Affligem en Ternat voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven, respectievelijk tweede en eerste plaats, telkens met een dalende 

trend ten opzichte van vorige jaar maar met een relatief hoog aantal feiten, respectievelijk 64, 86  en 138 feiten in 2015.  

 

 



 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                
(voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

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

 

 De aanpak hiervan kan deels 
kaderen binnen het hiervoor 
vermelde basisconcept. 
 
De politie tracht deze 
omzendbrief zo goed mogelijk 
na te leven en zal het 
opvolgingsinstrument, 
ontwikkeld door de 
politiezone Pajottenland, 
hiervoor overnemen.  
Steeds een goede kwalitatieve 
sporenopname blijft een 
uitdaging (problematiek labo 
voor technische en 
wetenschappelijke 
recherche).  
Ook de projecten rond het 
recherchemanagement en de 
veelplegers kunnen de 
repressieve aanpak gunstig 
beïnvloeden. 
 
Op vlak van bestuurlijke 
politie, i.c. preventie, voert de 
politie al volgende 
maatregelen uit: 
afwezigheidstoezicht, 
preventieadvies 
(gestructureerde aanpak met 
voorrang aan 
diefstalgevoelige plaatsen), 
zichtbare actieve 
aanwezigheid en acties 
(verkeerscontroles en 

 
 
 
 
Ook de procureur des Konings 
maakte van deze criminaliteitsvorm 
zijn prioriteit. Dit vertaalde hij in een 
omzendbrief die de kwaliteit van de 
onderzoeken sterk optimaliseert. 

 

Geen, doch onderstaande doelstellingen zijn inherent 
aan onze werking. Ze worden echter niet gemonitord via 
indicatoren.  
 

 Meer inzetten op de aanpak van de structuur van de dadergroepen en 
netwerken, door: in te zetten op het proactief detecteren van plaatsen 
van belang (schuil-, verblijf-, ontmoetings-, tref- en helingplaatsen) met 
betrekking tot rondtrekkende dadergroepen door  
o een doelgerichte beeldvorming (verblijf-, tref- en helingplaatsen); 
o gerichte controles op voornoemde plaatsen; 
o een beter nazicht van de werkelijke verblijfplaats bij inschrijving van 

nieuwe inwoners;  
 Ontradend werken door meer in te zetten op doelgerichte en ‘informatie 

gestuurde’ acties op routes, personen en goederen, hot times, hotspots, 
met het oog op detectie en aanpak van rondtrekkende dadergroepen 
door o.a. gebruik te maken van actuele (real time) intelligence, ANPR, 
vakantietoezicht en diefstalpreventieadviezen.  

 Bijdragen tot een gerichte bestuurlijke aanpak van rondtrekkende 
dadergroepen door  
o versterkt controleren van handelszaken waar vermoedelijk gestolen 

goederen worden opgekocht;  
o bijdragen tot de sluiting van panden waar regelmatig gestolen 

goederen worden geheeld; 
o (laten) intrekken van vergunningen; 
o  controle van voertuigen met het oog op inbeslagneming; 
o samenwerken met andere administraties zoals de Dienst 

Vreemdelingenzaken (vb. operatie gauwdiefstallen, de verwijdering 
van het grondgebied, inreisverbod …), de FOD Economie,...  

 Samen met Binnenlandse Zaken bijdragen tot de aanmoediging van 
burgerparticipatie en samenwerking met beroepsverenigingen: 
o aanmoedigen van de deelname aan activiteiten die de 

betrokkenheid van burgers bij de preventie verhogen (vb. nationale 
actie ‘1 dag niet’, technopreventiecomité, ...) ; 

o deelnemen aan overlegplatformen tussen politie en private partners 
(vb. het permanente overlegplatform bedrijfsbeveiliging, de infoflux 
zelfstandige ondernemers, buurtinformatienetwerken, 
winkelinformatienetwerken …); 

o bijdragen aan innovatief onderzoek (vb. het gebruik van sociale 
media of nieuwe toepassingen, deelname aan onderzoek naar 
SDNA-spray, track&trace, ...); 

o deelnemen aan een eventueel op te richten kennis- en 
expertisecentrum woninginbraken. 

 



 

deelname aan bovenzonale 
politieacties). Deze aanpak 
moet bewaard blijven.  
Daarnaast oriënteert de 
teamchef van de wijkpolitie 
de aan hem toegewezen 
interventie-inspecteurs voor 
toezichttaken. Recent werd 
de focus gelegd op meerdere 
kleine politiecontroles op de 
N-wegen, de op- en afritten 
van de E40 of in de directe 
omgeving ervan. 
De meeste van de hiervoor 
vermelde activiteiten worden 
vervuld binnen de reguliere 
werking (zie hiervoor: 
basisconcept), i.c. de 
capaciteit voor de wijkpolitie 
en de interventiepolitie. 
Indien de dienstplanning het 
toelaat, kan een extra 
activiteit worden gepland.  
 
Mogelijke (deels bijkomende) 
maatregelen kunnen we 
uitvoeren als onze capaciteit 
het toelaat: · 
1. Alle nieuwe inwoners en 
alle bestaande inwoners en 
handelaars zouden 
persoonlijk kunnen benaderd 
worden om: 

- diefstalpreventie 
advies te vragen 
(aanbod door de 
wijkpolitie); 



 

- Informatie te krijgen 
over de registratie en 
het merken van 
waardevolle 
voorwerpen of 
handelswaren; 

- Informatie te krijgen 
over de preventie van 
schade in geval van 
inbraak (bv slotvaste 
binnendeuren 
vermijden); 

- Informatie te krijgen 
over BIN en BIN-Z en 
deze te stimuleren; 

- Waakzaamheid te 
stimuleren en een 
verdachte toestand 
onmiddellijk te 
melden aan politie 
(veel meldingen maar 
dikwijls te laat); 

- Diefstalpreventief 
advies aanbieden aan 
personen die willen 
bouwen; 

Dit alles kan gepaard gaan 
met een doorgedreven 
communicatiecampagne om 
potentiële daders af te 
schrikken en het 
veiligheidsgevoel bij de 
inwoners te stimuleren. Hier 
kunnen bijhoren: 
uiteenzettingen door politie, 
externe diensten of 



 

gemeente, bij verenigingen en 
belangenorganisaties. 
 
2. De duidelijk zichtbare en 
actieve aanwezigheid van de 
politie politiecontroles op de 
N-wegen, de op- en afritten 
van de E40 of in de directe 
omgeving ervan 
 
3. De politiezone kocht een 
voertuig aan met ANPR-
technologie en camera’s. Het 
maximaal inzetten van dit 
voertuig kan bijdragen aan 
het beheersen van deze 
misdrijven. 
 



 

 
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 

 

  
Zie supra 

 
Zie supra 

Geen, doch onderstaande doelstellingen zijn inherent 
aan onze werking. Ze worden echter niet gemonitord via 
indicatoren.  
 

 Professionaliseren van de opsporing door:  
o versterken van de informatieflux door: 

 optimaliseren van de informatiestromen tussen alle betrokken 
actoren; 

 kwalitatief voeden en systematische raadplegen van de 
gegevensbanken (vb. ANG, internationale databanken, ...); 

 verzekeren van een snelle informatiedoorstroming, zowel 
nationaal als internationaal (vb. internationale seiningen); 

o Blijvend te investeren in kwalitatieve eerstelijnsvaststellingen en 
sporenopnames; 

o organiseren van een betere coördinatie van dossiers tussen de 
betrokken diensten onderling; 

o sensibiliseren voor systematische en snelle (internationale ) seining 
van gestolen goederen; 

o kwalitatief beheer van overtuigingsstukken (cf. project-PACOS m.b.t. 
de inbeslagnames); 

o systematisch financieel onderzoek voeren voor maximale 
terugwinning van wederrechtelijke vermogensvoordelen;  

 Bij het uitvoeren van bestuurlijke opdrachten (vb. controles inbreuken 
wegverkeer, preventieve acties, …) aandacht hebben voor 
signalen/indicatoren die wijzen op criminele feiten gepleegd door 
rondtrekkende dadergroepen.  

 Bijdragen tot het bepalen van de correcte identiteit van de dader door:  
o waarborgen van een kwaliteitsvolle identificatie door middel van de 

consequente en systematische toepassing van de vastgelegde 
richtlijnen (vb. triptiek conform MFO-3), regelgeving en verdragen; 

o optimaal benutten van nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden 
(vb. biometrie, stemherkenning; DNA-onderzoek, …);  

 Bijdragen tot de ontwikkeling van een aanpak voor minderjarigen door:  
o in onderzoeken aandacht hebben voor de constitutieve elementen 

van artikel 433 Sw. (inzetten van minderjarigen voor strafbare feiten 
door meerderjarigen); 

o informeren van het beleid over de manier waarop minderjarigen 
worden ingezet voor het plegen van criminele feiten.  

 Het versterken van de interne politiële samenwerking door: 
o ontwikkelen en onderhouden van actieve netwerken van 

referentiepersonen voor een optimale uitwisseling van informatie en 
expertise (vb. de vergadering projectmanagers rondtrekkende 
dadergroepen,...); 

o verzorgen van een opleiding en sensibilisering inzake de aanpak van 
eigendomscriminaliteit door rondtrekkende dadergroepen. 
 

 

 



 

8. Leefmilieu  

Opm.: Dit fenomeen komt in geen enkele gemeente voor in de top 4 van geregistreerde misdrijven. 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                  
(Voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
 
1. De geïntegreerde politie zal de 

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

  
Enkel reactief 

Op basis van onze opzoeking in ISLP 
stellen we vast dat in 2015 door 
onze politiezone amper  
aanvankelijke PV’s werden gemaakt 
voor dergelijke misdrijven. 
 
Dit is niet verwonderlijk omdat de 
milieuambtenaar en de GAS-
gemachtigde ambtenaar deze 
problematiek behandelen. 
 
Ook andere ambtenaren zijn in deze 
materie bevoegd. We hebben geen 
beeld op hun registraties. 
 
Deze criminaliteitsvorm is voor onze 
politiezone geen problematiek voor 
de lokale politie. 

 

Geen 

 
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 

 

 We hebben twee inspecteurs 
die gespecialiseerd zijn in de 
regelgeving over het welzijn 
van dieren. Zij treden in 
hoofdzaak op bij deze 
problemen. 
 
Tijdens de 
personeelsvergadering 
kwam de verantwoordelijke 
voor de boswachters een 
toelichting geven om beter 
samen te werken. 
 

  

Geen  



 

Jaarlijks hebben we 
aandacht voor het fenomeen 
sluikslachting tijdens het 
offerfeest. Een actie dit jaar 
leverde positief resultaat op.  
 

 

9. Verkeersveiligheid 

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                
(Voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 

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

 
 

 De aanpak hiervan kan 
kaderen binnen het hiervoor 
vermelde basisconcept. 
 
De duidelijk zichtbare 
aanwezigheid van de politie - 
op de N-wegen en andere 
grote wegen - die er 
verkeerscontroles uitvoert is 
een duidelijk signaal naar de 
weggebruikers en zet aan tot 
respect voor de 
verkeersregels. 
 
Snelheidscontroles 
(uitgezonderd in Liedekerke), 
controles op gordeldracht, 
controles op GSM gebruik 
aan het stuur, controles voor 
zwaar vervoer, 
alcoholcontroles, 

Verkeersveiligheid is ook een 
prioriteit voor de gouverneur van 
Vlaams-Brabant.  
 
In onze politiezone werden in 2014 
geen dodelijke ongevallen 
geregistreerd.  
 
Het is niet mogelijk om de relatieve 
ernst van de geregistreerde 
ongevallen te situeren, zoals bij 
criminaliteit wel het geval is 
(criminaliteitsgraad – kans op 
slachtofferschap).  
Het menselijk leed dat door 
verkeersonveiligheid kan worden 
berokkend is zeer groot, zeker in 
vergelijking met criminaliteit.  
 
Omdat in de gemeenten dagelijks 
zich zeer veel weggebruikers op het 

 

Geen, doch onderstaande doelstellingen zijn inherent aan 
onze werking. Ze worden echter niet gemonitord via 
indicatoren.  
 Het aantal controles gericht op de prioritaire fenomenen en doelgroepen 

uitvoeren conform de richtlijnen van de Staten-Generaal.  
 De kwaliteit van de controles en vaststellingen verbeteren. Dit is een 

blijvend streefdoel. De handhaving wordt ‘informatiegedreven’ 
georganiseerd– op de juiste plaats, op het juiste moment, met het juiste 
middel, bij de juiste weggebruiker.  

 De controles en vaststellingen uitvoeren door competente medewerkers 
die optimaal opgeleid (basisopleiding en voortgezette opleiding) en 
uitgerust worden voor de uitoefening van hun opdrachten op het terrein.  

 Optimaliseren van de kwaliteit van de ongevallenregistratie. Bij elk 
contact met een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig overgaan tot 
een standaardverkeerscontrole.  

 Handhaven van de verkeersregels die gelden voor zwakke weggebruikers 
met bijzondere aandacht voor het dragen van beschermingsuitrusting, de 
voorrangsregels, de plaats op de rijbaan en het belang van zichtbaarheid.  

 Maximaal inzetten op het automatiseren van de verkeerscontroles, de 
vaststellingen en de afhandeling met behulp van (nieuwe) technologie.  

 Bijdragen tot het uitwerken van een integraal verkeersveiligheidsbeleid. 
Versterken van de advies- en signaalfunctie van de politie. 

 
 

 



 

roodlichtnegatie en controles 
op drugs in het verkeer zijn 
belangrijk om de meest 
voorkomende oorzaken van 
verkeersongevallen met 
gekwetsten aan te pakken. 
 
Deze controles kunnen  
gepaard gaan met 
communicatie- en 
sensibiliseringscampagnes. 
 
Deze controles zijn te 
combineren met acties tegen 
diefstallen. 
 
Daarnaast is verkeerstoezicht 
aan scholen belangrijk om 
tijdens de korte tijdstippen 
dat vele weggebruikers zich 
naar de schoolpoort 
begeven, het verkeer in 
goede banen te leiden en 
ongevallen te voorkomen. 
 
Het GVO coördineert 
specifieke acties van de 
politie ingevolge punctuele 
problemen. 
 

wegennet (in het bijzonder de E40, 
N8, N9, N285, N207, N208 en 
sluikverkeer tijdens de spitsuren 
maar ook zwaar verkeer) begeven, is 
de kans op ongelukken en 
verkeersagressie aanwezig. 
 
De bewoners van verschillende 
wegen geven, al dan niet terecht, aan 
dat er te snel wordt gereden. 
Interventies op het gemeentelijk 
veiligheidsoverleg illustreren dit. 
 
De zwakke weggebruiker komt 
voornamelijk in beeld als leerling van 
enkele grote scholen met secundair 
onderwijs. Het handhaven van de 
verkeersregels is belangrijk aan elke 
school, overwegende het onveilige 
gedrag van (groot-) ouders die hun 
kinderen naar school brengen. 
 
De aanwezigheid van enkele 
succesvolle herbergen in de centra 
van de deelgemeenten maakt dat 
controle op strafbare 
alcoholintoxicatie en druggebruik in 
verkeer onontbeerlijk is. 
 
Het niet dragen van de gordel 
vergroot het risico op kwetsuren bij 
een ongeval.  
Het manipuleren van een GSM aan 
het stuur vergroot de kans op een 
ongeval aanzienlijk.  
Ook gevaarlijke 
verkeersovertredingen (niet verlenen 



 

van voorrang, negeren 
verkeerslichten, agressief gedrag, 
gevaarlijk parkeren) verhogen het 
risico op ongevallen. 
 
Verkeershandhaving blijft een 
permanente opdracht voor de lokale 
politie, vertaald in een 
“basisfunctionaliteit”. 
 
Opm. 
De burgemeester van Liedekerke 
verbiedt de politie om 
snelheidscontroles te doen op het 
grondgebied van zijn gemeente. 
 

 

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

Strategische doelstelling NVP  aanpak Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen politiezone?                
(Voorbeelden uit NVP - eventueel over te nemen) 

 
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 
 

 Het verzekeren van de 
openbare orde tijdens 
gebeurtenissen en 
evenementen is een 
belangrijke taak voor de 
lokale politie.  
 
De terroristische aanslagen 
in België hebben geleid tot 
het in plaats stellen van het 
dreigingsniveau 3, waarbij 
deelnemers aan grote 
bijeenkomsten als “soft 
target” worden benoemd. 
Hierdoor is de politiezorg 

Het handhaven van de openbare 
orde door toepassing van het 
genegotieerd beheer, in het 
bijzonder de strijd tegen overlast en 
illegale transmigratie is een prioriteit 
in het nationaal veiligheidsplan. 
 
De maatregelen die genomen 
worden in het raam van de 
terreurdreiging vergen bijkomende 
politiecapaciteit. 
 
Er werden geen problemen 
vastgesteld bij het politieel 

 

Geen, doch onderstaande doelstellingen zijn inherent aan 
onze werking. Ze worden echter niet gemonitord via 
indicatoren.  
  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). 



 

voor evenementen in het 
algemeen toegenomen.  
 
In deze context is een goede 
risicoanalyse voor elk 
evenement zeer belangrijk 
om de burgemeester in staat 
te stellen te oordelen over 
het al dan niet vergunnen 
van het evenement en het al 
dan niet opleggen van 
maatregelen aan de 
organisator. Het transparant 
maken van de verbanden 
tussen de analyse en de 
beveiligingsmaatregelen is 
een uitdaging. 
 
Tegelijk stellen we vast dat 
er nood is aan oefening in 
het kader van de nood en 
interventieplanning. De 
politie is onvoldoende 
voorbereid in personeel en 
middelen om professioneel 
en snel te reageren in geval 
van een acute noodsituatie. 
Hierop oefenen is 
onontbeerlijk. 
 

omkaderen van gebeurtenissen 
(evenementen).  
 
We verwijzen naar de 
evenementenkalender, zoals deze 
wordt opgesteld en behandeld op het 
gemeentelijk veiligheidsoverleg, voor 
een overzicht van de evenementen 
en de risicoanalyse en bijhorende 
maatregelen per evenement. 
 

 
2. Het informatiebeheer 

van bestuurlijke politie verbeteren 
 
 
 
 

    

Geen, doch onderstaande doelstellingen zijn inherent aan 
onze werking. Ze worden echter niet gemonitord via 
indicatoren.  
  De verdere ontwikkeling van BEPAD verzekeren.  
 De monitoring van de sociale media waarborgen. 

 

     



 

3. De kwaliteit van de dienstverlening 
van de geïntegreerde politie 
verbeteren 
 
 
 

Geen, doch onderstaande doelstellingen zijn inherent aan 
onze werking. Ze worden echter niet gemonitord via 
indicatoren.  
  Implementeren van de wet houdende gemeentelijke en regionale 

administratieve sancties. 

 
4. De geïntegreerde politie zal 

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

  Geen probleem in onze gemeenten. 
 
Meestal gespecialiseerde politiezorg 
op bovenlokaal niveau. 

 

 

11. Transversale thema’s 

Het nationaal veiligheidsplan maakt ook melding van 7 transversale thema’s. Deze worden hierna besproken. 

De 7 transversale thema’s Deze thema’s zijn toepasselijk in onze gemeenten zoals in geheel België. Hieronder 

vermelden we de wijze van aanpak en eventuele opmerkingen. 

intensief toepassen van de bestuurlijke handhaving in de aanpak van criminaliteit, 

met aandacht voor een performante informatie – uitwisseling tussen de 

verschillende actoren;  

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden in Ternat, Affligem en 

Roosdaal pragmatisch en effectief toegepast. In Liedekerke past men deze 

regelgeving niet toe. 

Het blijft te onderzoeken in welke mate de afhandeling van verkeersinbreuken 

hierbij kan worden geoptimaliseerd. 

aanscherpen van de politionele aanpak van de informaticacriminaliteit, daarbij 

rekening houdend met de ontwikkelingen van internet, innovatie en nieuwe 

technologieën; 

Via de politieassociatie, inzetten op de virtuele recherche en kennismanagement 

inzake recherchecompetenties. 

De eerstelijnspolitieambtenaren opleiden om hun taak kwaliteitsvol te kunnen 

vervullen.  

 



 

meer aandacht besteden aan de identiteitsfraude (voor alle schakels van de 

criminele keten) en domiciliefraude; 

Via de politieassociatie, inzetten op de virtuele recherche en kennismanagement 

inzake recherchecompetenties. Domiciliefraude aanpakken via de wijkpolitie. 

 

bevorderen van de buitgerichte aanpak, niet alleen bij de sociale en fiscale fraude 

maar ook bij alle andere vormen van criminaliteit die illegale winsten genereren; 

Via recherchemanagement te implementeren. 

gebruik maken van de diverse rechtsinstrumenten die de internationale politionele 

samenwerking toelaten, en daar waar nodig deze instrumenten verder 

operationaliseren; 

Via recherchemanagement te implementeren. 

uitbreiden van het concept van het recherchemanagement, onder meer naar de 

recherchediensten van de lokale politie en dit in synergie met de gerechtelijke 

overheid; 

Noodzakelijk voor een efficiëntere werking van politie en justitie. 

polycriminele dadergroepen maximaal destabiliseren door onder meer het verder 

verbeteren van de beeldvorming. 

Via recherchemanagement te implementeren. 

12. Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 

Uitgezonderd informatiegestuurde politiezorg (ILP of “Information Led Policing”) komen alle fenomenen en thema’s aan bod in het nieuwe NVP 2016-2019.  

Wat ILP betreft dienen we meer inspanningen te doen door:  

1. de werking van het operationeel coördinatie team (OCT) te optimaliseren; 

2. het optimaliseren van ons informatiebeheer en onze interne communicatie; 

3. de kwaliteitscontrole op het gerechtelijk bureel inzake kwaliteit en doorlooptijd van de operationele informatiedragers en controle op vatting niveau 2. 

  



 

Bijlagen: 

1. Informatiefiche transversale thema’s; 

2. Beleidsnota van de korpschef; 

3. Veiligheidsbeeld van de gemeente Ternat; 

4. Veiligheidsbeeld van de gemeente Affligem; 

5. Veiligheidsbeeld van de gemeente Roosdaal; 

6. Veiligheidsbeeld van de gemeente Liedekerke. 

  



 

 

BIJLAGE 1:  

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 
 

 
Doelstellingen voor de geïntegreerde politie: 

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

 Sensibiliseren, voorlichten en opleiden van het politiepersoneel met betrekking tot de mogelijkheden op het vlak van de bestuurlijke handhaving om 
de activiteiten van criminele organisaties te verhinderen; 

 Detecteren en melden van knelpunten op wetgevend vlak om de nodige wetgevende initiatieven uit te lokken vanuit de al opgebouwde expertise rond 
de bestuurlijke aanpak 

 Inventariseren van de concrete problemen waarmee men op het terrein wordt geconfronteerd bij de implementatie of de toepassing van bestuurlijke 
maatregelen, via de opvolging en begeleiding van verschillende projecten op lokaal vlak 

 Verlenen van steun aan overheden bij de implementatie van projecten inzake bestuurlijke aanpak. 
 
Doelstellingen voor de lokale politie:  

 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 activiteiten van criminele ondernemers te 
(kunnen) verstoren; 

 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  
 

 
Doelstellingen voor de geïntegreerde politie, (toepasbaar door de lokale politie): 

 Aandacht hebben voor preventie m.b.t. veilig internetgebruik. Inzetten op het beter online detecteren van misdrijven. 

 Opsporen van criminele feiten, met inbegrip van voorbereidende activiteiten en activiteiten die een gevaar inhouden voor de openbare orde, 
opsporen en identificeren van de daarbij betrokken personen, de bewijzen ervan verzamelen en veilig stellen en de toegang tot de geviseerde inhoud 
beletten, eventueel door deze te laten verwijderen. 

 Organiseren van voortgezette opleidingen en bijscholingen.  

 De medewerkers die actief zijn in het domein van de internetpatrouille en internetrecherche zullen bijkomende mogelijkheden krijgen om zich 
regelmatig bij te scholen en de nodige competenties te ontwikkelen alsook bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe opleidingen in samenwerking 
met binnen- en buitenlandse overheidsdiensten en private partners. 

 
 

 



 

 
 
Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 
 

 
Doelstellingen voor de geïntegreerde politie, (toepasbaar door de lokale politie): 

 Informatiepositie verbeteren inzake gevallen van identiteitsfraude en domiciliefraude door het verkrijgen van een ruimere geïnformatiseerde toegang 
tot het Rijksregister.  

 Reactieve en proactieve onderzoeken opstarten naar de vervaardiging en handel in valse en vervalste documenten om de dadergroepen die actief zijn 
in dit fenomeen te destabiliseren.  

 De invoering in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van verloren of gestolen identiteits- en reisdocumenten verbeteren en die informatie 
snel en volledig exporteren naar de internationale gegevensbanken om ervoor te zorgen dat die documenten worden onderschept in geval van een 
controle.  

 De bepalingen uitvoeren van de COL 17/2013 betreffende de strijd tegen de sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëring. 
 

 
Buitgerichte aanpak 
 

 
Doelstellingen voor de geïntegreerde politie, (toepasbaar door de lokale politie): 

 Door het gebruik van ‘datamining’ en nieuwe opsporingsmethoden de pakkans verhogen. De Bijzondere Belastinginspectie sinds 2000 en de Sociale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) sinds 2010, hebben samen met de federale gerechtelijke politie in de schoot van de tussen hen opgerichte 
gemengde ondersteuningscellen fiscale of sociale fraude, bestaande uit respectievelijk fiscale ambtenaren of sociale inspecteurs en uit 
politieambtenaren, een uitstekende ervaring met ‘datamining’. 

 De pakkans verhogen, zowel in de strijd tegen witwassen als in de strijd tegen de financiering van terrorisme, bijvoorbeeld via een verbeterde toegang 
tot financiële data. De geïntegreerde politie zal (via de gerechtelijke overheden) in real time toegang hebben tot de databank met de gegevens van 
bankrekeningen: het centraal aanspreekpunt, beheerd door de Nationale bank van België. 

 Systematisch nagaan van de mogelijkheden om bij misdrijfvormen met het oog op verrijking alsook in het kader van de financiering van terrorisme, 
een financieel onderzoek in te stellen naar het financiële vermogen van de dader.  

 Systematisch nagaan van de mogelijkheden om, eventueel via ‘plukteams’, bewarend beslag te leggen(desgevallend bij equivalent) op de roerende en 
onroerende vermogensvoordelen die illegaal werden verkregen, die werden witgewassen of die het gevolg zijn van de financiering van terrorisme, met 
het oog op de verbeurdverklaring ervan. 

 Intensifiëren van het gebruik van de gegevens die de CFI aan de verschillende componenten van de geïntegreerde politie bezorgt, dit in het kader van 
de strafrechtelijke onderzoeken, bij de uitvoering van de strafrechtelijke veroordelingen (verbeurdverklaringen) en in de strijd tegen de fiscale fraude, 
witwassen en de financiering van terrorisme. 

 Beter beheersen van doorlooptijden: op het vlak van het recherchemanagement bestaat de noodzaak om de doorlooptijden van de politionele 
onderzoeken beter te beheersen, teneinde binnen een redelijke termijn feiten van economische, financiële en fiscale criminaliteit, alsook van 
leefmilieucriminaliteit, met inbegrip van witwassen, omkoping met zowel nationale als internationale dimensie36 en financiering van terrorisme, te 
onderzoeken en voor de rechter te brengen. 

 Bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van de inningsprocedures voor zaken waarin de verbeurdverklaring werd uitgesproken door de hoven 
en rechtbanken. Effectieve inning van de opgelegde geldboetes, met toepassing van decompensatie op fiscale en andere tegoeden. 

 Uitvoeren van een strafuitvoeringsonderzoek in hoofde van de (schijnbaar) onvermogende veroordeelde alsook bij derden van wie wordt vermoed dat 
zij het wederrechtelijke vermogen hebben geheeld. 

 Waarborgen van de toegang tot de gegevens over de verboden, zoals beschreven in het KB nr. 22 van 24 oktober 1934, die in het Centraal Strafregister 
geregistreerd zijn, en deze aan de ANG koppelen om na te gaan of het verbod wordt nageleefd en de eventuele schending ervan vast te stellen. 

 

 
Internationale samenwerking tegen de 
veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en 
strafrechtelijk vlak 
 

 
Doelstellingen voor de geïntegreerde politie, (toepasbaar door de lokale politie): 

 Verderzetten van het sensibiliseren, voorlichten en opleiden van politiepersoneel met betrekking tot de instrumenten en mogelijkheden op het vlak 
van Europese en internationale politiesamenwerking via het verhogen van het huidige opleidingsaanbod, door:  



 

o Deelnemen van de Belgische politie aan gerenommeerde internationale opleidingen (Pearls, Columbus), waarbij ook voor de officieren van 
de lokale politie het belang van dergelijke opleidingen is toegenomen, teneinde de netwerking te verhogen en kennis te nemen van de 
nieuwste politiestrategieën;  

o Verstrekken van informatie over nieuwe instrumenten en mogelijkheden inzake internationale politiesamenwerking aan de leden van de 
geïntegreerde politie op een transparante en gebruiksvriendelijke manier via uitgaven, brochures en intranet- en internetsites.  

 Ter beschikking stellen van de internationale informatie op gedeconcentreerd en lokaal niveau, door: 
o verlenen van toegang tot de Interpol Nominals-database aan de gedeconcentreerde diensten en de lokale politie via de tweede fase van het 

project FIND-applicatie (Fixed Interpol Network Database); 

 
Recherchemanagement 
 
 

Doelstellingen voor de geïntegreerde politie, (toepasbaar door de lokale politie): 

 De federale gerechtelijke politie sensibiliseert en faciliteert de recherchediensten van de lokale politie om zich in te schrijven in dit concept, 
en waakt over het realiseren van de nodige synergiën met de gerechtelijke overheden. 

 
 
Dadergerichte aanpak als invalshoek 
van integrale politiezorg 
 
 

Doelstellingen voor de geïntegreerde politie, (toepasbaar door de lokale politie): 

 Expertise ontwikkelen rondom tactische beeldvorming zowel in een Belgische als in een Europese context. Ze verzamelt kennis over de landen van 
oorsprong van bepaalde criminele groeperingen en over de wijze waarop met deze landen kan worden samengewerkt. Ze weet hoe de cohesie binnen 
bepaalde milieus een rol speelt voor de onderzoeken en welke contrastrategieën kunnen worden gebruikt. Tot slot kent men de opportuniteiten voor 
een aangepaste bestuurlijke aanpak. 

 


