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Inleiding en leeswijzer 

 

Om een efficiënter lokaal veiligheidsbeleid mogelijk te maken heeft de wetgever beslist de looptijd van het 
huidige Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) te verlengen tot eind 2019.1  De nieuwe lokale besturen, die op 1 
januari 2019 in plaats zullen gesteld worden, krijgen een jaar de tijd voor de evaluatie en de opmaak van 
een nieuw zonaal veiligheidsplan. Dat zal ingaan op 1 januari 2020 en gelden tot 31 december 2026. Door 
de duur van de zonale veiligheidsplannen te koppelen aan de duur van de lokale bestuursperiode kunnen 
de lokale bestuurlijke en gerechtelijke overheden het plan gemakkelijker afstemmen op de lokale beleids- 
en beheerscyclus en kan er meteen rekening gehouden worden met de financiering ervan in de 
meerjarenbegroting van de gemeenten van de politiezone. 

Door middel van dit addendum wordt het bestaande ZVP afgestemd op het nieuwe Nationaal 
Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019, het strategische beleidsplan van de geïntegreerde politie. Zoals 
gebruikelijk werken alle Belgische politiediensten, zowel op federaal als lokaal niveau, volgens de 
vastgelegde taken en bevoegdheden, mee aan de realisatie van de beleidsthema’s, die in dit plan werden 
ontwikkeld.  Nieuw is de grotere betrokkenheid van de deelstaten in de totstandkoming van het plan en de 
verwijzing naar hun rol en deze van de lokale besturen, waardoor het NVP beter wordt afgestemd op de 
Kadernota Integrale Veiligheid en uitgroeit tot een integraal veiligheidsplan. 

De terreurdreiging en de toenemende Europese regelgeving hebben een grote impact op de Belgische 
politiewerking, zowel wat de werkprocessen betreft, die dienen te worden aangepast aan een nieuwe 
realiteit, als op de werklast, die aanzienlijk toeneemt. 

Het NVP staat ook in het teken van een multidisciplinaire dialoog op de verschillende beleidsniveaus en 
partnerschappen met de andere veiligheidsdiensten en alle betrokken actoren in de veiligheidsketen.  De 
titel van het NVP luidt dan ook “Samen, naar de kern van de zaak”. 

Deze slagzin willen wij in dit Zonaal Veiligheidsplan vertalen naar de werking van de politiezone 
Denderleeuw/Haaltert.  In het bijzonder zullen wij ernaar streven de lokale belangen inzake veiligheid zo 
goed mogelijk te verzoenen met de globale en nationale prioriteiten en aandachtpunten.  

Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van (georganiseerde) 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  

In de plaats van een artikelsgewijze aanpassing werd geopteerd voor een nieuw document waarbij de 10 
prioritaire criminaliteitsfenomenen en de 7 transversale thema’s uit het nationaal veiligheidsplan worden 
weergegeven.  

 

                                                           

1 Wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de veiligheidsplannen, BS 3 november 2016. 

2 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, 16. 
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Bij elk criminaliteitsfenomeen wordt in tabelvorm weergegeven: 

 de strategische doelstelling uit het NVP; 

 of dit een prioriteit of aandachtspunt was in het ZVP 2014-2017 of er nu één wordt in de verlenging 
tot 2019; 

 de motivering voor de keuze; 

 de doelstellingen die we daar binnen de eigen politiezone aan koppelen.                                              

Bij de transversale thema’s worden per thema eerst de doelstellingen uit het NVP van toepassing op de 
geïntegreerde politie weergegeven en vervolgens, indien het als thema wordt weerhouden, de 
doelstellingen voor de lokale politie in onze politiezone.  

  



 

 

7 

 

DEEL 1. PRIORITAIRE FENOMENEN        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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                                          

1.1 De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van radicalisering, 

gewelddadig extremisme en 

terrorisme versterken 

 

 Radicalisering, extremisme 

en terrorisme vormden geen 

prioriteit in het ZVP 2014-

2017maar zijn een 

BELANGRIJK 

AANDACHTSPUNT 

geworden, zowel 

projectmatig als in de 

reguliere werking.  Er werd 

voor de uitbreiding van de 

looptijd van het ZVP tot 2019 

dan ook reeds werk gemaakt 

van een efficiënte aanpak. 

Tot op heden zijn er geen concrete 

aanwijzingen dat er zich binnen de 

politiezone personen of 

organisaties bevinden die 

terroristische activiteiten(zouden 

kunnen) ontplooien.  

In het kader van de beheersing van 

de terreurdreiging is een preventieve 

en pro-actieve benadering van het 

fenomeen radisalisering evenwel een 

kritieke succesfactor. 

Aangezien radicalisering ook via het 

internet blijkt plaats te vinden 

bestaat het risico op het hele 

Belgische grondgebied.  

 

 Op initiatief en onder voorzitterschap van de 

burgemeester wordt een Lokale Integrale 

Veiligheidscel (LIVC) opgericht, bestaande uit 

vertegenwoordigers van het sociale 

middenveld, het lokaal bestuur en de lokale 

politie.  De LIVC volgt alle informatie over 

(mogelijk) geradicaliseerde individuen 

nauwgezet op, evalueert het veiligheidsrisico 

en stelt in voorkomend geval de veiligheids- 

en inlichtingendiensten hiervan in kennis via 

de lokale Task Force (LTF). Tevens worden in 

gemeen overleg zowel een preventieve 

aanpak als nazorgtrajecten  ontwikkeld. 

 Vroegtijdig identificeren, binnen de lokale 

Task Force, van radicale individuen en 

groepen met het oog op een mogelijke 

opname in de Joint Information Box en de 

dynamische database. Afstemmen van de 

lokale activiteiten en opvolgingstaken op 

deze van de partners.   

 Voorstellen en vastleggen van specifieke 

maatregelen ter beveiliging van evenementen 

(in coördinatie met de bestaande nood- en 

interventieplannen). 
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1.2 De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de 

aanpak van radicalisering, 

gewelddadig extremisme en 

terrorisme verbeteren  

    Via de LTF en efficiënte informatiedeling 

bijdragen tot de beeldvorming van 

radicalisering in ons land. 

 Verhoogde aandacht voor radicalisme bij de 

woonstcontroles in het kader van de 

wijkwerking.  In kaart brengen van 

leegstaande panden die zouden kunnen 

gebruikt worden als verblijfplaats. Er werd 

een praktische training uitgevoerd met de 

wijkinspecteurs. 

 Verhoogde aandacht voor het herkennen van 

(signalen van ) radicalisme.  Alle 

medewerkers genoten de voortgezette 

opleiding COPPRA.  
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2 Mensenhandel en mensensmokkel 

 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt 

in ZVP 2014-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de eigen politiezone                

2.1 De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van mensenhandel en 

mensensmokkel versterken 

 

 Dit was geen prioriteit in het 

lopende ZVP en zal in de 

resterende periode ook GEEN 

prioriteit worden.   

Mensensmokkel vormt wel 

een AANDACHTPUNT in de 

reguliere werking.   

 

 

De frequentie van vaststellingen 

verantwoordt geen prioritaire 

benadering en de 

personeelscapaciteit laat geen 

gerichte benadering toe. 

De aanpak van mensenhandel en -

smokkel is verankerd in de zone 

ingevolge reeds bestaande federale 

richtlijnen. Zo worden  jaarlijks 

meerdere controles uitgevoerd 

binnen kwetsbare sectoren die, naar 

gelang het geval, lokaal of  

provinciaal worden gecoördineerd. 

 Nauwgezet onderzoek naar mogelijke sporen 

die wijzen op georganiseerde mensensmokkel 

bij het aantreffen van illegale immigranten. 

 Aandacht voor informatiestromen naar de 

federale gerechtelijke politie in het kader van 

georganiseerde mensensmokkel. 

 Bijdragen tot de correcte doorverwijzing van 

de minderjarige slachtoffers. 

 

2.2 De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de 

aanpak van mensenhandel en 

mensensmokkel verbeteren  

 

    Verdere deelname aan opleidingen en 

studiedagen en werkgroepen (o.a. met 

betrekking tot de modus operandi) inzake 

mensensmokkel en mensenhandel. 
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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 was REEDS een prioriteit 

en wordt als dusdanig 

BEHOUDEN 

De aanwezigheid van een groot 

aantal onderwijsinstellingen, 

waaronder vier middelbare scholen 

op ons grondgebied. 

Reeds eerder vastgestelde feiten 

door een actieve opsporing. 

Het groot aantal gekende 

drugsgebruikers in de zone 

waaronder een hoog aantal 

heroïnegebruikers. 

 Ontwikkelen van een efficiënte aanpak 

gericht op de destabilisatie van de criminele 

organisaties door aandacht voor financiëel 

onderzoek en verbeurdverklaringen (PLUK) 

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  

    Nauwe samenwerking en 

informatieuitwisseling met de FGP. 

 Het volgen van voortgezette opleidingen en 

deelname aan studiedagen. 
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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.  

    Onderzoek verrichten naar de plaatsen waar 

verdovende middelen worden gebruikt en 

waar op kleine schaal wordt gedeald met het 

oog op het verwerven van inzicht in de 

oorsprong van drugslijnen; 

 Vanuit de nabijheidsfunctie initiatieven 

ontwikkelen voor de opsporing van plantages; 

 Via preventie op maat het juiste doelpubliek 

bereiken (gebruikers, ouders, onderwijs,…); 

 Bepaling van de juiste 

onderzoeksdoelstellingen met het oog op het 

beperken van onderzoeken om snel resultaat 

te boeken; 

 Verder investeren in hardware en software 

met het oog op een systematische analyse 

van smartphones  

 Verder zorgen voor een adequate 

doorverwijzing naar hulpverleningsssector 
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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 fraude 

versterken 

 

 Dit was GEEN prioriteit in het 

lopende zonaal 

veiligheidsplan en wordt dit 

OOK NIET IN HET HUIDIGE. 

 Bij de reguliere werking, bij de woonscontroles zal 

men steeds oog hebben voor mogelijke sociale of 

fiscale fraude. 

2. De geïntegreerde politie zal de  

interne werking inzake de 

aanpak van sociale fraude 

verbeteren  

 

   Bij interdisciplinaire controles zullen afspraken 

worden gemaakt met inspectiediensten. 
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5 Cybercrime en cybersecurity 

 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt 

in ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de eigen politiezone                 

1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van cybercriminaliteit 

versterken 

 

 Dit was geen prioriteit in het 

lopende zonaal 

veiligheidsplan en wordt in 

dit addendum niet als 

prioriteit opgenomen. 

  

2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de 

aanpak van cybercriminaliteit 

verbeteren  

 Het is wel een 

AANDACHTPUNT in de 

reguliere werking 

  De kwaliteit van de vaststellingen en de 

processen-verbaal verbeteren 
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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 

 Was geen prioriteit in het 

lopende zonaal 

veiligheidsplan. 

Maakt deel uit van de 

reguliere werking maar is 

een BIJZONDER 

AANDACHTSPUNT. 

  De gewelddaden tegen personen, zowel in de 

publieke ruimte als binnen het gezin 

structureel aanpakken. 

 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. 

 Medewerking aan het provinciaal actieplan 

van het arrondissement Oost-Vlaanderen. 

 De referentieambtenaar van de zone zal 

zorgen dat de  medewerkers het actiepan rond 

partnergeweld goed kennen en er tevens voor 

zorgen dat zij worden gesensibiliseerd voor 

het specifieke karakter van het partnergeweld 

en het belang van een gepaste reactie op en 

een nauwgezette opvolging van dergelijke 

situaties. 

 De refentieambtenaar haatmisdrijven zal de 

medewerkers sensibiliseren rond discriminatie 

door het organiseren van een interne training. 
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18 

 

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 was REEDS EEN 

PRIORITEIT en wordt als 

dusdanig BEHOUDEN 

  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  

 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 
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bedrijfsbeveiliging, de infoflux 

zelfstandige ondernemers, 

buurtinformatienetwerken, 

winkelinformatienetwerken …); 

o Het aanmoedigen en faciliteren van de 

oprichting van buurt informatienetwerken 

(BIN) en instaan voor een efficiënt 

activeringsbeleid in samenspraak met het 

CIC.  Tevens de BIN werking levend 

houden door geregeld initiatieven uit te 

werken inzake preventie. 

2. 0De 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 

 

    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 
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eerstelijnsvaststellingen 

o organiseren van een betere coördinatie 

van dossiers tussen de betrokken diensten 

onderling; 

o sensibiliseren voor systematische en snelle 

(internationale ) signalering 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 



 

 

21 

 

verdragen; 

o optimaal benutten van nieuwe 

wetenschappelijke mogelijkheden (vb. 

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. 
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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 

 De aanpak van 

milieucriminaliteit vormt 

geen prioriteit in het lopende 

zonaal veiligheidsplan. 

Toch zijn er 

AANDACHTSPUNTEN. 

  Afsluiten van protocol tussen gemeenten en 

politie (cfr. model VVSG) voor betere 

afspraken 

 Optimaal gebruik maken van de 

administratieve mogelijkheden om (kleine, 

individuele) overtreders aan te pakken door 

goede samenwerking met de vaststellend 

ambtenaar GAS.  

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 

 

    Bewerkstellingen van een taakverdeling 

tussen de bevoegde gemeentelijke, 

gewestelijke en federale overheden en de 

politie en dit gebaseerd op de principes van 

specialiteit en subsidiariteit voor de 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, alsook in lijn met het kerntaken 

politie. 

 Verder inspanningen realiseren in de aanpak 

van inbreuken tegen het dierenwelzijn 
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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 was REEDS EEN 

PRIORITEIT en wordt als 

dusdanig BEHOUDEN 

  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.  
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 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. 
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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 

 

 Is geen prioriteit in het 

lopende zonaal 

veiligheidsplan.  

Wordt wel PRIORITEIT voor 

de verdere duurtijd, voor wat 

betreft evenementenbeheer 

en rampenplanning. 

Ligt in het verlengde van de 

preventieve aanpak van 

terreurdreiging. 

Rekening houdende met het 

wetgevend initiatief ter zake wordt 

niet verder geïnvesteerd in de 

uitrusting voor genegotieerd beheer 

van de publieke ruimte. 

De aandacht verschuift naar een 

kwalitatieve en pro-actieve 

rampenplanning en een efficiënt 

evenementenbeheer 

 Verbeteren van de opleiding en de 

training inzake rampenplanning en 

evenementenbeheer. 

 Uitwerken van een efficiënt 

evenementenbeheer met 

personeelsinzet en maatregelen op 

basis van een objectieve risicoanalyse. 

2. Het informatiebeheer van 

bestuurlijke politie verbeteren 

 

    Het verdere gebruik van BEPAD 

verzekeren.  

 Monitoring van de sociale media 

nastreven. 

 Systematische informatiewinning bij 

partners voor ricisoevenementen (SIOP, 

OCAD, …) 
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3. De kwaliteit van de 

dienstverlening van de 

geïntegreerde politie 

verbeteren 

    Thematische aanpak van bepaalde 

problematieken m.b.t. overlast verder 

uitwerken vb. café’s, nachtwinkels, .. 

4. De geïntegreerde politie zal 

bijdragen aan de strijd tegen de 

illegale transmigratie (illegale 

doorreis & migratie) 

   Cfr. Supra inzake mensensmokkel. 
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DEEL 2. TRANSVERSALE THEMA’S 
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1 Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel van de 
integrale aanpak van georganiseerde misdaad  

Doelstellingen 

 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. 

 

 

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

GEEN eigenlijke doelstelling,  enkel wanneer dit nuttig en noodzakelijk blijkt te zijn: 

 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. 

 

 

3 Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude 

Doelstellingen: 

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

van fictieve domiciliëring. 
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4 Buitgerichte aanpak 

GEEN eigenlijke doelstelling,  enkel wanneer dit nuttig en noodzakelijk blijkt te zijn: 

 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’. 

 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. 

 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. 

 

5 Internationale samenwerking tegen de veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en 
strafrechtelijk vlak 

/ 

 

6 Recherchemanagement 

Doelstellingen: 

 De lokale politie van de politiezone Denderleeuw/Haaltert zal zich inschrijven in het concept van 

recherchemanagement. 

 

7 Dadergerichte aanpak als invalshoek van integrale politiezorg 

 / 
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Goedkeuring 
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Verspreidingslijst 

 

 

 

Algemene Directie Veiligheid en Preventie (AD VP) 

Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) 

Waterloolaan 76 - 1000 BRUSSEL 

 

De Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen 

Gouvernementstraat 1 

 9000 Gent 

 

Vast Comité van toezicht op de politiediensten 

Drukpersstraat 35/1 - 1000 Brussel 

 

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie 

Triomflaan 174 

1160 Brussel (Oudergem) 

 

Federale Politie Oost-Vlaanderen  

Bestuurlijk Directeur-Coördinator en Gerechtelijk Directeur 

Groendreef 191 

9000 Gent 

 

Mevrouw de Burgemeester te Haaltert 

Hoogstraat 41 

9450 Haaltert 

 

Mijnheer de Burgemeester te Denderleeuw 

A De Cockstraat 1 

9470 Denderleeuw 

 

De leden van de Politieraad 

 

Korpschef van lokale Politie 
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Verantwoordelijke uitgever  

Koenraad Tack, korpschef 
p.a. Vlamstraat 5 bus 6 – 9450 Haaltert 
T 053 840 800 
info@pz5439.be 
www.pz5439.be 
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