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PZ GENT 

ZVP 2014-2019 
 

Addendum voor de werking 2017-2019 
 

 

 

 

Het politiebeleid voor de periode 2017-2019 - Inhoudsanalyse1 

 

 

1) Welke transversale thema’s uit het NVP 2016-2019 werden in het zonale veiligheidsplan opgenomen ? Gelieve aan 

te kruisen. 

 

 

Transversale thema’s 

 
X 
 

Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een 

essentieel onderdeel van de integrale aanpak van 

georganiseerde misdaad  
 

X 
 

Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, maar ook 

voor veiligheidshandhaving en opsporing  

 
X 
 

Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude  

 
 
 

Buitgerichte aanpak  

 
X 
 

Internationale samenwerking tegen de veiligheids-

fenomenen op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak  

 
X 
 

Recherchemanagement  

 
X 
 

Dadergroepen als invalshoek van integrale politiezorg  

                                           
1 Cf model: “fiche afstemming ZVP 2014-2019 op het nieuwe NVP 2016-2019” van FOD BIZA Algemene Directie Veiligheid en Preventie – 
Directie Lokale Integrale Veiligheid / FOD justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden - Directie 
Strafrecht - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid,  in functie van afstemming van het ZVP 2014-2019 op het nieuwe NVP 2016-2019 



 

Korpsbeleid 

 

PZ GENT – ZVP 2014-2019 

 

 

Dossierhouder: DKC/STD/BBO Versie goedgekeurd op ZVR 20180309 Laatst bijgewerkt op 09-03-2018 

© Politiezone Gent  Beschermingsgraad INTERN Pagina 3 / 18 
 

2) Hoe werden deze transversale thema’s in strategische doelstellingen vertaald?2  

 

Omschrijving van de strategische doelstelling per transversaal thema : 

Bestuurlijke handhaving - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot de integrale 
veiligheidszorg door het starten van een groeitraject gericht op het ontwikkelen en 
uitvoeren van de bestuurlijke handhaving. De focus komt daarbij te liggen op: 

 een optimale informatie-uitwisseling tussen de betrokken partners 

 het organiseren van strategisch en operationeel overleg 

 opbouw kennis en expertise 

Internet en ICT - Politiezone Gent zet prioritair in op de verdere optimalisering van haar 
organisatie en werking. De focus komt daarbij te liggen op: 

 de responsabilisering van diensthoofden bij beleidsvorming en –implementatie 
(kernafspraken) 

 het optimaliseren van de (interpolitionele) samenwerking  

 het participeren aan de BBC-cyclus op stedelijk niveau 

 het onderzoeken en implementeren van de principes van predictive profiling en 
outerviewing 

 het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het korpsbreed optimaliseren 
van de digitalisering en het mobiel werken 

 het optimaliseren van het gebruik van het recherchemanagement 

Internet en ICT - Politiezone Gent zet prioritair in op het verhogen van haar  
klantgerichtheid. De focus komt daarbij te liggen op: 

 een meldpunt voor niet-dringende behandeling van oproepen, meldingen of klachten 
(m.i.v. sociale media en monitoring) 

Fraude identiteiten - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen het fenomeen 
fraude met identiteiten en documenten in de stad Gent met nadruk op het versterken van 
de fenomeengerichte slagkracht door het introduceren van vernieuwing en verbetering.  
Focuspunten daarbij zijn:  

 aanpak (georganiseerde) fraude rond identiteiten, rijbewijzen, tewerkstelling  en andere 
essentiële elementen (cf. project Europa)  

 het ontwikkelen en implementeren van een beleid gericht op de aanpak van 
domiciliefraude  

Internationale samenwerking - Politiezone Gent zet prioritair in op de verdere 
optimalisering van haar organisatie en werking. De focus komt daarbij te liggen op: 

 de responsabilisering van diensthoofden bij beleidsvorming en –implementatie 
(kernafspraken) 

 het optimaliseren van de (interpolitionele) samenwerking  

 het participeren aan de BBC-cyclus op stedelijk niveau 

 het onderzoeken en implementeren van de principes van predictive profiling en 
outerviewing 

 het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het korpsbreed optimaliseren 
van de digitalisering en het mobiel werken 

 het optimaliseren van het gebruik van het recherchemanagement 

                                           
2 De voor dit item relevante passages van de doelstelling worden in het vet weergegeven. 
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Recherchemanagement - Politiezone Gent zet prioritair in op de verdere optimalisering van 
haar organisatie en werking. De focus komt daarbij te liggen op: 

 de responsabilisering van diensthoofden bij beleidsvorming en –implementatie 
(kernafspraken) 

 het optimaliseren van de (interpolitionele) samenwerking  

 het participeren aan de BBC-cyclus op stedelijk niveau 

 het onderzoeken en implementeren van de principes van predictive profiling en 
outerviewing 

 het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het korpsbreed optimaliseren 
van de digitalisering en het mobiel werken 

 het optimaliseren van het gebruik van het recherchemanagement 

Dadergrichte aanpak - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van de 
risiconetwerken in de stad Gent inzonderheid het taxigebeuren met nadruk op het 
versterken van de fenomeengerichte slagkracht door het introduceren van vernieuwing en 
verbetering.  Focuspunten daarbij zijn:  

 de  proactieve aanpak  

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 



 

Korpsbeleid 

 

PZ GENT – ZVP 2014-2019 

 

 

Dossierhouder: DKC/STD/BBO Versie goedgekeurd op ZVR 20180309 Laatst bijgewerkt op 09-03-2018 

© Politiezone Gent  Beschermingsgraad INTERN Pagina 5 / 18 
 

3) Welke fenomenen van het nationaal veiligheidsplan 2016-2019 werden in het zonaal veiligheidsplan opgenomen? 

Gelieve aan te kruisen of voeg toe. 

 

 

Fenomenen 

x 
RADICALISERING, GEWELDDADIG EXTREMISME EN 
TERRORISME 

x MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL 

x 
EEN GEACTUALISEERD INTEGRAAL EN GEÏNTEGREERD 
DRUGSBELEID 

x SOCIALE EN FISCALE FRAUDE 

 CYBERCRIME EN CYBERSECURITY 

x 

GEWELDSCRIMINALITEIT, AANTASTING VAN DE 
PERSOONLIJKE INTEGRITEIT EN DISCRIMINATIE 
(Intrafamiliaal geweld en seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen, 
seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen) 

x 
GEORGANISEERDE EIGENDOMSCRIMINALITEIT EN 
ILLEGALE HANDEL IN GOEDEREN (Rondtrekkende daders en 
illegale wapenhandel) 

 
 

LEEFMILIEU 

x 
 

VERKEERSVEILIGHEID 

x 
VERBETEREN VAN DE OPENBARE ORDE (OVERLAST, 
GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE EN 
ILLEGALE TRANSMIGRATIE) 

  
Andere 

fenomenen niet 
opgenomen in 
het NVP – zijn 
de volgende.  (omvat ook items ter verbetering van de interne werking) 

 Optimale organisatie – BBC en responsabilisering diensthoofden 

 Organisatiebeheersing – GPP en CP3 

 Nieuwbouw 

 Jeugd - Spijbelen 
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4) Hoe werden deze fenomenen in strategische doelstellingen vertaald? 3 

 

 

Omschrijving van de strategische doelstelling per fenomeen: 

Radicalisering - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van de fenomenen 
terrorisme en radicalisering in de stad Gent door het borgen en versterken van de 
fenomeengerichte werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen intern/extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners  

 inschrijven in COPPRA en realiseren van een operationele vertaling ervan naar het 
terrein 

 ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het optimaliseren van de 
politionele werking met betrekking tot ‘bewaking en beveiliging’ (met inbegrip van de 
eigen gebouwen) 

Mensenhandel en –smokkel - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van 
de fenomenen mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken  in de stad Gent door het 
borgen en versterken van de fenomeengerichte werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen intern/extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners met focus op polycriminelen 

Drugsbeleid - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van de 
drugproblematiek in de stad Gent door het borgen en versterken van de fenomeengerichte 
werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen  intern/extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners met focus op polycriminelen 

 lokaal Drugsbeleidsplan  

Fraude - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen overlast 
in de stad Gent met nadruk op het versterken van de fenomeengerichte slagkracht door het 
introduceren van vernieuwing en verbetering.  Focuspunten daarbij zijn:  

 geïntegreerde en integrale buurtgerichte aanpak 
o hardnekkige buurtgebonden overlastproblemen 
o aanpak van sluikstorten, lawaaihinder en andere vormen van buurtoverlast 
o Overpoort  
o Buurtgerichte aanpak illegale economie (in o.a. nacht- en belwinkels) 

 herwaardering wijkwerking 

                                           
3 De voor dit item relevante passages van de doelstelling worden in het vet weergegeven. 
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Geweld - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
intrafamiliaal geweld in de stad Gent door het borgen en versterken van de 
fenomeengerichte werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen intern/extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 

Geweld - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
straatcriminaliteit, met het accent op seksueel geïnspireerd geweld en gendercrime, in de 
stad Gent met nadruk op het versterken van de fenomeengerichte slagkracht door het 
introduceren van vernieuwing en verbetering.  Focuspunten daarbij zijn:  

 geïntegreerde en integrale aanpak 

 maximaal informatiegestuurd, startend van bij optimale vaststellingen 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners situatiegericht (politietechnieken ifv storen) 

 slachtoffergericht  

 dadergericht (informatiepositie) 

Geweld - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
verdwijningen in de stad Gent door het borgen en versterken van de fenomeengerichte 
werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen intern/extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 

Geweld - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
zedendelicten in de stad Gent door het borgen en versterken van de fenomeengerichte 
werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen intern/extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners  

 fungeren als co-piloot van het NVP-project ‘ZSG’ (‘Zorgcentrum Seksueel Geweld’), 
opbouw kennis en expertise 

Geweld - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het ondersteunen van het samenleven in 
een superdiverse context: 

 het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het versterken van de 
diversiteit, dit omvat o.a.: 

o een meer diverse personeelssamenstelling. 
o een meer diverse (interne) werking door kennis en inzichten in andere culturen 

te vergroten 
o een meer diverse (externe) werking door personeelsleden te begeleiden en te 

ondersteunen in het professioneel profileren en door meer te netwerken en in 
dialoog te gaan met verschillende gemeenschappen. 

Eigendom - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
inbraken in woningen in de stad Gent met nadruk op het versterken van de 
fenomeengerichte slagkracht door het introduceren van vernieuwing en verbetering.  
Focuspunten daarbij zijn:  

 geïntegreerde en integrale aanpak 
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 maximaal informatiegestuurd startend bij optimale vaststellingen 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners  

 situatiegericht werken (politietechnieken ifv storen) 

 slachtoffergericht werken (speedpreventie)  

 dadergericht werken (informatiepositie –aanpak  (illegale) veelplegers) 

Eigendom - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
fietsdiefstal in de stad Gent met nadruk op het versterken van de fenomeengerichte 
slagkracht door het introduceren van vernieuwing en verbetering.  Focuspunten daarbij 
zijn:  

 geïntegreerde en integrale aanpak 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 

Eigendom - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
kraken van onbewoonde en bewoonde panden in de stad Gent. 
Focuspunten daarbij zijn:  

 geïntegreerde en integrale aanpak 

 bijdragen tot een verfijnde beeldvorming op het niveau van de stad in overleg met de 
partners 

 bijdragen tot een omvattend draaiboek voor het geheel van de stedelijke aanpak in 
het geheel van een brede ketenbenadering 

 onderzoek naar het georganiseerd karakter van kraak-feiten 

Eigendom - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van de fenomenen 
gauw- en winkeldiefstallen in de stad Gent door het borgen en versterken van de 
fenomeengerichte werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen intern/extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 

 aandacht voor openbaar vervoer en uitgaansbuurten 

Eigendom - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen  
autocriminaliteit in de stad Gent door het borgen en versterken van de fenomeengerichte 
werking. De focus ligt daarbij op:  

 verbinden/optimaliseren van de resultaatgerichte samenwerking 

 stroomlijnen van het intern en extern informatiemanagement 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 

Verkeer - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen de verkeersproblematiek 
in de stad Gent met nadruk op het versterken van de fenomeengerichte slagkracht door het 
introduceren van vernieuwing en verbetering.  Focuspunten daarbij zijn:  

 verkeersveiligheid 
o ongevallenanalyse (prio verkeersongevallen met lichamelijk letsel) 
o geïntegreerde dader/slachtoffer/locatie-gerichte werking naar zwarte punten 

 verkeersleefbaarheid 
o parkeerdruk, snelheid, hinder, … 

 verkeersveiligheid voor fietsers 
o bijdragen tot een veilig en verantwoord fietsverkeer met focus op regelgeving 
o uitvoeren van toezicht en sensibilisering in het kader van een geïntegreerde 

en integrale aanpak 
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 verkeersmobiliteit  
o doorstroming grote assen 
o doorstroming openbaar vervoer 
o realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in 

overleg met de partners 

Openbare orde  - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
straatcriminaliteit, met het accent op het geweld op straat, in de stad Gent met nadruk op 
het versterken van de fenomeengerichte slagkracht door het introduceren van vernieuwing 
en verbetering.  Focuspunten daarbij zijn:  

 geïntegreerde en integrale aanpak 

 maximaal informatiegestuurd startend van bij optimale vaststellingen 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners  

 situatiegericht (politietechnieken ifv storen) (bvb ook op openbaar vervoer) 

 slachtoffergericht 

 dadergericht (informatiepositie –aanpak  (illegale) veelplegers) 

 aanpak wapenbezit op straat en bijdragen tot globale beeldvorming  vuurwapens 

Openbare orde - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van het fenomeen 
overlast in de stad Gent met nadruk op het versterken van de fenomeengerichte slagkracht 
door het introduceren van vernieuwing en verbetering.  Focuspunten daarbij zijn:  

 geïntegreerde en integrale buurtgerichte aanpak 
o hardnekkige buurtgebonden overlastproblemen 
o aanpak van sluikstorten, lawaaihinder en andere vormen van buurtoverlast 
o Overpoort 
o Buurtgerichte aanpak illegale economie (in o.a. nacht- en belwinkels) 

 herwaardering wijkwerking 

Openbare orde - Politiezone Gent zet prioritair in op de verdere optimalisering van haar 
organisatie en werking. De focus komt daarbij te liggen op: 

 de responsabilisering van diensthoofden bij beleidsvorming en –implementatie 
(kernafspraken) 

 het optimaliseren van de (interpolitionele) samenwerking  

 het participeren aan de BBC-cyclus op stedelijk niveau 

 het onderzoeken en implementeren van de principes van predictive profiling en 
outerviewing 

 het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het korpsbreed optimaliseren 
van de digitalisering en het mobiel werken 

 het optimaliseren van het gebruik van het recherchemanagement 

Openbare orde - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van 
jeugdproblematiek in de stad Gent met nadruk op het versterken van de fenomeengerichte 
slagkracht door het introduceren van vernieuwing en verbetering.  Focuspunten daarbij 
zijn:  

 first offenders 

 spijbelen 

 steaming 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 
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Andere fenomenen niet opgenomen in het NVP 

Spijbelen - Politiezone Gent draagt prioritair bij tot het beheersen van jeugdproblematiek 
in de stad Gent met nadruk op het versterken van de fenomeengerichte slagkracht door 
het introduceren van vernieuwing en verbetering.  Focuspunten daarbij zijn:  

 first offenders 

 spijbelen 

 steaming 

 realiseren van een verfijnde beeldvorming op het niveau van de zone in overleg met de 
partners 

BBC en responsabilisering diensthoofden - Politiezone Gent zet prioritair in op de verdere 
optimalisering van haar organisatie en werking. De focus komt daarbij te liggen op: 

 de responsabilisering van diensthoofden bij beleidsvorming en –implementatie 
(kernafspraken) 

 het optimaliseren van de (interpolitionele) samenwerking  

 het participeren aan de BBC-cyclus op stedelijk niveau 

 het onderzoeken en implementeren van de principes van predictive profiling en 
outerviewing 

 het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid gericht op het korpsbreed optimaliseren 
van de digitalisering en het mobiel werken 

 het optimaliseren van het gebruik van het recherchemanagement 

GPP en CP3 - Politiezone Gent zet prioritair in op optimale organisatiebeheersing. De focus 
komt daarbij te liggen op: 

 het globaal (arbeids)preventieplan  

 de implementatie van de richtlijn CP3 (rondzendbrief inzake organisatiebeheersing 
binnen de geïntegreerde politie). 

Nieuwbouw - Politiezone Gent zet prioritair in op de realisatie van een nieuwbouw voor 
politie, gekoppeld aan de uitvoering van diverse verbetertrajecten inzake 
organisatieontwikkeling onder de noemer ‘Blauw op dreef’. 

 

 

 

 



 

Korpsbeleid 

 

PZ GENT – ZVP 2014-2019 

 

 

Dossierhouder: DKC/STD/BBO Versie goedgekeurd op ZVR 20180309 Laatst bijgewerkt op 09-03-2018 

© Politiezone Gent  Beschermingsgraad INTERN Pagina 11 / 18 
 

5) Welke transversale thema’s en/of fenomenen/domeinen werden naar aanleiding van dit nieuwe NVP niet meer 

opgenomen ? 

 

 

Niet meer opgenomen transversale thema’s en/of fenomenen (projecten): 
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Annex 1 - Geactualiseerd overzicht fenomenen / domeinen en projecten ZVP met hun link naar het NVP 2016-2019 - 

structuur cf ZVP 2014-2017  

 

Fenomenen / domein ZVP Projecten ZVP Link met NVP 2016-2019 

Prioriteit Veiligheid - Innovatie Project NVP fenomeen of transversaal thema 

1.Overlast   

 hardnekkige buurtgebonden 
overlastproblemen 

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

 Herwaardering wijkwerking Verbeteren van de openbare orde 
(overlast, genegotieerd beheer en 
illegale transmigratie) 

 Illegale economie Sociale en fiscale fraude 

 inzet O-team in de Gentse buurten Verbeteren van de openbare orde 
(overlast, genegotieerd beheer en 
illegale transmigratie) 

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

2.Diefstallen in woningen   

 DIW Koepel en preventie Georganiseerde 
eigendomscriminaliteit en illegale 
goederentrafieken 

 DIW Inbraken Georganiseerde 
eigendomscriminaliteit en illegale 
goederentrafieken 

3.Straatcriminaliteit   

 Geweld op straat Verbeteren van de openbare orde 
(overlast, genegotieerd beheer en 
illegale transmigratie) 

 Gendercrime Geweldscriminaliteit, aantasting van 
de persoonlijke integriteit en 
discriminatie 

4.Risiconetwerken   

 Taxi’s Dadergerichte aanpak als invalshoek 
van integrale politiezorg 

5.Jeugd   

 First offenders Verbeteren van de openbare orde 
(overlast, genegotieerd beheer en 
illegale transmigratie) 

 Spijbelen --- 

 Steaming Verbeteren van de openbare orde 
(overlast, genegotieerd beheer en 
illegale transmigratie) 
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6.Fraude identiteiten   

 Boorddocumenten Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 

 Project Europa Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 

 Valse rijbewijzen Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 

 Domiciliefraude Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 

7.Fietsdiefstal   

 Fietsdiefstal Georganiseerde 
eigendomscriminaliteit en illegale 
goederentrafieken 

8.Verkeer   

 Verkeer algemeen Verkeersveiligheid 

 Parkeeroverlast Verkeersveiligheid 

 Verkeersveiligheid voor fietsers Verkeersveiligheid 

9.Bestuurlijke handhaving   

 Bestuurlijke handhaving Bestuurlijke aanpak en informatie-
uitwisseling 

10.Huisvestingsproblemen   

 Kraakproblematiek Georganiseerde 
eigendomscriminaliteit en illegale 
goederentrafieken 

 

 

 
Prioriteit Veiligheid - Borgen Project NVP fenomeen of transversaal thema 

11.Autocriminaliteit   

 Autocriminaliteit Georganiseerde 
eigendomscriminaliteit en illegale 
goederentrafieken 

12.Gauw- en winkeldiefstal   

 Gauw- en winkeldiefstal Georganiseerde 
eigendomscriminaliteit en illegale 
goederentrafieken 

13.Drugs   

 Drugs Een geactualiseerd integraal en 
geïntegreerd drugsbeleid 

14.Mensenhandel   

 Prostitutie Mensenhandel en mensensmokkel 

 Schijnrelaties Mensenhandel en mensensmokkel 

 Economische e.a. uitbuiting Mensenhandel en mensensmokkel 

15.Verdwijningen   

 Verdwijningen Geweldscriminaliteit, aantasting van 
de persoonlijke integriteit en 
discriminatie 

16.Zeden   

 Zeden Geweldscriminaliteit, aantasting van 
de persoonlijke integriteit en 
discriminatie 
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17.Intrafamiliaal geweld   

 IFG Geweldscriminaliteit, aantasting van 
de persoonlijke integriteit en 
discriminatie 

18.Terrorisme en radicalisering   

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

 Bewaking en beveiliging Radicalisering, gewelddadig 
extremisme en terrorisme (incl. 
polarisering) 

 

 

 

Prioriteit Interne werking Project NVP fenomeen of transversaal thema 

19.Klantgerichtheid   

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

20.Optimale organisatie   

 BBC --- 

 Interpolitionele samenwerking Internationale samenwerking tegen 
de veiligheidsfenomenen op 
bestuurlijk en strafrechtelijk vlak 

 Responsabilisering diensthoofden --- 

 Predictive profiling Verbeteren van de openbare orde 
(overlast, genegotieerd beheer en 
illegale transmigratie) 

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

 Recherchemanagement Recherchemanagement 

21.Organisatie-beheersing   

 GPP --- 

 CP3 --- 

22.Nieuwbouw   

 Nieuwbouw --- 

23.Diversiteit   

 Diversiteit Geweldscriminaliteit, aantasting van 
de persoonlijke integriteit en 
discriminatie 

 

 

 
Borgen in routine 

vanaf 2018 
NVP Motivatie stopzetting projectmatige 

aanpak 
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Annex 2 – Geactualiseerd overzicht van de fenomenen / domeinen en projecten ZVP gelinkt aan de transversale 

thema’s en fenomenen van het NVP 2016-2019 - structuur cf NVP 2016-2019 + link naar het AVP 2017-2019. 4 

 

 

 

Transversale thema’s NVP AVP 
Prioriteit 

met/zonder project 

ZVP fenomeen / 
domein 

ZVP project 

Bestuurlijke aanpak en informatie-
uitwisseling 

Prio met project 
Dirco + PK 

  

  Bestuurlijke 
handhaving 

Bestuurlijke handhaving 

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

Prio met project 
DirJud + PK 

  

  Optimale 
organisatie 

Digitalisering 

  Klantgerichtheid Meldpunt 

Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en 
domiciliefraude 

   

  Fraude 
identiteiten 

Boorddocumenten 

  Fraude 
identiteiten 

Project Europa 

  Fraude 
identiteiten 

Valse rijbewijzen 

  Fraude 
identiteiten 

Domiciliefraude 

Internationale samenwerking tegen de 
veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en 
strafrechtelijk vlak 

   

  Optimale 
organisatie 

Interpolitionele samenwerking 

Recherchemanagement Prio met project 
(voortzetting) 

  

  Optimale 
organisatie 

Recherchemanagement 

Dadergerichte aanpak als invalshoek 
van integrale politiezorg 

Prio zonder project   

  Risiconetwerken Taxi’s 

 

                                           
4 Voorlopige nota AVP cf schrijven PdK OVL 20/07/2017 
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Prioritaire fenomenen NVP AVP 
Prioriteit 

met/zonder project 

ZVP fenomeen 
/ domein 

ZVP project 

Radicalisering, gewelddadig 
extremisme en terrorisme (incl. 
polarisering) 

Prio met project Dirco   

  Terrorisme en 
radicalisering 

COPPRA 

  Terrorisme en 
radicalisering 

Bewaking en beveiliging 

Mensenhandel en mensensmokkel    

  Mensenhandel Prostitutie 

  Mensenhandel Schijnrelaties 

  Mensenhandel Economische e.a. uitbuiting 

Een geactualiseerd integraal en 
geïntegreerd drugsbeleid 

   

  Drugs project Drugs 

Sociale en fiscale fraude    

  Overlast Illegale economie 

Cybercrime en cybersecurity Prio zonder project   

  ---  

Geweldscriminaliteit, aantasting van de 
persoonlijke integriteit en discriminatie 

   

  Intrafamiliaal 
geweld 

project IFG 

  Straat 
criminaliteit 

Gendercrime 

  Verdwijningen project Verdwijningen 

  Zeden project Zeden 

  Diversiteit project Diversiteit  

Georganiseerde eigendomscriminaliteit 
en illegale goederentrafieken 

Prio zonder project   

  Diefstallen in 
woningen 

DIW Koepel en preventie 

  Diefstallen in 
woningen 

DIW Inbraken 

  Fietsdiefstal project Fietsdiefstal 

  Gauw- en 
winkeldiefstal 

project Gauw- en winkeldiefstal 

  Auto 
criminaliteit 

project Autocriminaliteit 

  Huisvestings 
problemen 

Project Kraakproblematiek 

Verkeersveiligheid    

  Verkeer Verkeer algemeen 

  Verkeer Parkeeroverlast 

  Verkeer Verkeersveiligheid voor fietsers 
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Verbeteren van de openbare orde 
(overlast, genegotieerd beheer en 
illegale transmigratie) 

   

  Straat 
criminaliteit 

Geweld op straat 

  Overlast Herwaardering wijkwerking 

  Overlast Hardnekkige buurtgebonden 
overlastproblemen 

  Overlast Inzet O-team in de Gentse buurten 

  Overlast Overpoortbuurt 

  Jeugd First offenders 

  Jeugd Steaming 

  Optimale 
organisatie 

Predictive profiling 

 

 

 

 

Aanvullende lokale prioriteiten ‘buiten 
NVP’ 

AVP 
Prioriteit 

met/zonder project 

ZVP fenomeen / 
domein 

ZVP project 

  Jeugd Spijbelen 

  Optimale 
organisatie 

BBC 

  Optimale 
organisatie 

Responsabilisering diensthoofden 

  Organisatie 
beheersing 

GPP 

  Organisatie 
beheersing 

CP3 

  Nieuwbouw project Nieuwbouw 

 Digitale 
werkprocessen in 
samenwerking 
parket / politie 

  

 

 


