
Addendum: Aanpassing Zonaal Veiligheidsplan 2015-2019 Waasland-Noord aan het 

Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 

 

Inleiding en leeswijzer 

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.1  

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. 2 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 2017.”3 

In onderhavig document vindt u een overzicht van de aanpassing van het lopende ZVP (2015-2017) van de politiezone Waasland-Noord aan het 

nieuwe NVP (2016-2019). In het 1ste luik wordt per prioritair veiligheidsfenomeen aangegeven of het een plaats krijgt in de beleidsvoering van de 

                                                           
1 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, p. 16 
2 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, p. 19 
3 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, p. 77 



eigen politiezone (als prioriteit, als aandachtspunt, of geen specifieke aandacht). Voorts wordt gespecifieerd op welke manier de aanpak wordt 

uitgerold (in een actieplan, in de reguliere werking, in een projectteam, …) en wordt de keuze voor het al dan niet opnemen van de prioriteit, 

gemotiveerd. Tot slot worden de belangrijkste doelstellingen bij de aanpak van het prioritaire fenomeen geformuleerd. 

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. De geselecteerde transversale thema’s, 

vertaald in een strategische doelstelling, werden in het 2de luik van dit document toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PRIORITAIRE VEILIGHEIDSFENOMENEN 

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

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 

ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze?  Doelstellingen binnen de eigen 

politiezone?                       

 

1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van radicalisering, 

gewelddadig extremisme en 

terrorisme versterken. 

 

  

Dit was geen prioriteit in het 

lopende ZVP en zal in de 

resterende periode ook geen 

prioriteit worden. Wel was 

dit in de politiezone reeds 

een aandachtspunt en werd 

conform diverse 

omzendbrieven een plan van 

aanpak voor de politiezone 

opgesteld. Dit plan van 

aanpak zal voor de komende 

jaren wel worden 

bijgestuurd, meer bepaald in 

de samenstelling van de 

LIVC. 

 

Aanpak: plan van aanpak 

 

Noch vanuit de lokale context, noch 

vanuit de verschillende bevraagde 

belanghebbenden, komt dit 

onderwerp als prioritair aan te 

pakken naar voor. 

Toch zal gezien de toename van het 

aantal inbreuken in het 

arrondissement Oost-Vlaanderen. 

(cf. Beeldvorming prioritaire 

fenomenen NVP 2015-2019 – CSD 

Oost-Vlaanderen – cel Beleid), dit 

fenomeen in de politiezone van nabij 

worden opgevolgd. 

 

In het plan van aanpak ‘Foreign Terrorist 

Fighters’ wordt volgende vermeld:  

 Ondersteunen van lokale en 
deelstatelijke 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. 

 De samenstelling van de LIVC zal 
worden uitgebreid met 
vertegenwoordiging vanuit de andere 
partners (OCMW’s, scholen, e.d.).  



 

2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 

van radicalisering, gewelddadig 

extremisme en terrorisme 

verbeteren. 

  

supra 

 

supra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mensenhandel en mensensmokkel 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 

ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen 

politiezone? 

 

1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van mensenhandel en 

mensensmokkel versterken. 

 

  

Dit was geen prioriteit in het 

lopende ZVP en zal in de 

resterende periode ook geen 

prioriteit worden.  

Het fenomeen wordt vanuit 

de reguliere werking 

aangepakt. 

 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(criminaliteitsgegevens + 

verwachtingen van 

belanghebbenden) in de aanloop van 

het huidige ZVP kwam dit onderwerp 

niet als prioritair aan te pakken naar 

voor.  

Ook de aangereikte analyse 

‘Beeldvorming prioritaire fenomenen 

NVP 2015-2019’ van de cel Beleid 

van het CSD Oost-Vlaanderen bracht 

hier geen verandering in. 

 

 

 

2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 

van mensenhandel en 

mensensmokkel verbeteren. 

  

supra 

 

supra 

 

 

 

 



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 een prioriteit in het 

lopende ZVP en zal in de 

resterende periode een 

prioriteit blijven. 

Aanpak: Jaarlijks actieplan 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(criminaliteitsgegevens + 

verwachtingen van 

belanghebbenden) in de aanloop van 

het huidige ZVP kwam dit onderwerp 

als prioritair aan te pakken naar 

voor. 

 

 Maandelijks gerichte acties op 
drugsbezit en –smokkel in de 
penitentiaire inrichting ‘Poort van 
Beveren’. 

 Bij een duidelijke meerwaarde 
participeren aan de acties drugs van 
de federale politie. 

 

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  

  

supra 

 

supra 

 

 Minimum tweemaal per jaar een 
interne projectvergadering Drugs 
organiseren. 
 

     



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.  

supra supra  De lagere scholen die in Beveren 
reeds participeren aan het MEGA-
project bestendigen voor het 
volgende schooljaar en de lagere 
scholen in Sint-Gillis-Waas en Stekene 
het aanbod doen. 

 Aan elke vraag om informatie vanuit 
de bevolking (verenigingen, scholen, 
beroepsfederaties, werkgevers, …) 
positief gevolg geven door onder 
meer preventieopdrachten. 

 Gedurende de schoolperiode op 
vraag van de scholen acties uitvoeren 
tegenover druggebruik en –dealing in 
scholen. 

 In het Actieplan Overlast worden 
jaarlijks 6 acties drugs / overlast 
georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ZVP en zal in de 

resterende periode ook geen 

prioriteit worden.  

Het fenomeen wordt vanuit 

de reguliere werking 

aangepakt. 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(criminaliteitsgegevens + 

verwachtingen van 

belanghebbenden) in de aanloop van 

het huidige ZVP kwam dit onderwerp 

niet als prioritair aan te pakken naar 

voor.  

Ook de aangereikte analyse 

‘Beeldvorming prioritaire 

fenomenen NVP 2015-2019’ van de 

cel Beleid van het CSD Oost-

Vlaanderen bracht hier geen 

verandering in. 

 

Ref. COL 17/2013 (uitwerken plan van 

aanpak in de nabije toekomst). 

 

2. De geïntegreerde politie zal de  

interne werking inzake de aanpak 

van sociale fraude verbeteren. 

  

supra 

 

supra 

 

 

 

 

 



5. Cybercrime en cybersecurity 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 

ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen 

politiezone? 

 

1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van cybercriminaliteit 

versterken. 

 

  

Dit was geen prioriteit in het 

lopende ZVP en zal in de 

resterende periode ook geen 

prioriteit worden.  

Het fenomeen wordt vanuit 

de reguliere werking 

aangepakt. 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(criminaliteitsgegevens + 

verwachtingen van 

belanghebbenden) in de aanloop van 

het huidige ZVP kwam dit onderwerp 

niet als prioritair aan te pakken naar 

voor.  

Ook de aangereikte analyse 

‘Beeldvorming prioritaire 

fenomenen NVP 2015-2019’ van de 

cel Beleid van het CSD Oost-

Vlaanderen bracht hier geen 

verandering in. 

 

 

2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 

van cybercriminaliteit verbeteren.  

  

supra 

 

supra 

 
 

 

 

 



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 

  

Het fenomeen geweld (i.c. 

intrafamiliaal geweld, 

seksueel geweld en 

opzettelijke slagen en 

verwondingen) was een 

prioriteit in het lopende ZVP 

en zal in de resterende 

periode een prioriteit 

blijven. 

De subcategorie 

discriminatie wordt niet 

opgenomen. 

Aanpak: Jaarlijks actieplan 

 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(criminaliteitsgegevens + 

verwachtingen van 

belanghebbenden) in de aanloop 

van het huidige ZVP kwam het 

onderwerp geweld als prioritair aan 

te pakken naar voor. 

De subcategorie discriminatie werd 

toen niet weerhouden en ook uit de 

aangereikte analyse ‘Beeldvorming 

prioritaire fenomenen NVP 2015-

2019’ van de cel Beleid van het CSD 

Oost-Vlaanderen blijkt geen nood. 

 

 Aan slachtoffers van geweld en andere 
belanghebbenden een bestaand 
politioneel hulp- en 
beschermingsaanbod kenbaar maken 
en aanbieden: 
o Aandacht besteden aan het 

fenomeen geweld in de externe 
communicatie. 

o De dienst Sociale Politie van de 
PZ en haar aanbod kenbaar 
maken. 

o Ieder slachtoffer van geweld 
aanschrijven met een modelbrief 
met hulp- en informatieaanbod. 

 Inzetten op een correcte 
fenomeenkwalificatie en registratie 
van dossiers IFG en extrafamiliale 
kindermishandeling. 

 Binnen de integrale aanpak van het 
fenomeen geweld de functie als 
slachtofferbejegenaar en 
doorverwijzer maximaal invulling 
geven: 
o Desgevallend doorverwijzen naar 

het project Partnergeweld 
o Bij contactname bijzondere 

aandacht hebben voor 
minderjarige kinderen in het 



gezin en desgevallend een VOS 
per kind opstellen. 

 Deelname en vertegenwoordiging van 
de politiezone op overlegplatformen 
rond geweld. 

 Minimum tweemaal per jaar een 
interne projectvergadering rond 
geweld organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 

ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen 

politiezone?                 

 

1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van 

eigendomscriminaliteit,  met 

bijzondere focus op inbraken in 

gebouwen gepleegd door 

rondtrekkende dadergroepen, 

versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het fenomeen diefstallen 

(i.c. inbraken in gebouwen, 

diefstallen van en aan/in 

voertuigen en 

fietsdiefstallen) was een 

prioriteit in het lopende ZVP 

en zal in de resterende 

periode een prioriteit 

blijven. 

Aanpak: Jaarlijks actieplan 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(criminaliteitsgegevens + 

verwachtingen van 

belanghebbenden) in de aanloop van 

het huidige ZVP kwamen de 

fenomenen inbraken in gebouwen, 

diefstallen van en aan/in voertuigen 

en fietsdiefstallen als prioritair aan 

te pakken naar voor. 

 

 

 Diefstalpreventieadvies voorzien voor 
inwoners van de politiezone. 

 Afwezigheidstoezicht voorzien voor 
inwoners van de politiezone. 

 Deelnemen aan de GOLIATH-acties 
met min. 12 personeelsleden.  

 Een sensibiliserende blocnote 
verspreiden gedurende de diverse 
anti-diefstalacties, in het bijzonder op 
de anti-woninginbrakenactie ‘1dag 
niet’. 

 10 lokale DAVID-acties organiseren. 

 Deelnemen aan de maandelijkse 
acties BORDERS (interzonale 
samenwerking). 

 Anti-diefstalpatrouilles uitvoeren 
gebaseerd op de actuele 
diefstalgegevens. 

 Beroep doen op de lokale pers in het 
kader van het beheersen van het 
fenomeen diefstallen. 

 Hercontactname en herbezoeken 
organiseren voor de slachtoffers van 
effectieve woninginbraken. 

 Blijvend inzetten op de registratie van 
fietsen en het gebruik van fietssloten. 



  Gevonden fietsen maximaal mogelijk 
terugbezorgen aan de rechtmatige 
eigenaar. 

 Sensibiliseren rond diefstal van en 
aan/in voertuigen. 

 

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. 

 

 
 

  

supra 

 
 
 
 
 
 

 

supra 

 

 Toezien op de termijn en kwaliteit van 
het aanvankelijk dossier. 

 Viermaandelijks overleg tussen de 
dienst Sociale Politie en CHS tijdens 
regioteam. 

 Tweewekelijks wordt een 
fenomeenanalyse aangereikt aan de 
projectbeheerders binnen de dienst 
Interventie, aan de dienst Recherche 
– sectie diefstallen, en aan het 
managementteam. 

 Eenmaal per kwartaal een intern 
overleg organiseren, aangaande 
fenomenen ‘inbraken in gebouwen’, 
‘diefstal van en aan/in voertuigen’ en 
‘fietsdiefstal’. 

 

 

 

 

 

 



8. Leefmilieu  

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 

ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen 

politiezone? 

 

1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van de georganiseerde 

leefmilieucriminaliteit 

(afvalfraude, zwendel in 

bedreigde dier- en 

plantensoorten, handhaving van 

dierenwelzijn en ECOfraude) 

versterken. 

 

  

Dit was geen prioriteit in het 

lopende ZVP en zal in de 

resterende periode ook geen 

prioriteit worden.  

Het fenomeen wordt vanuit 

de reguliere werking 

aangepakt. 

 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(criminaliteitsgegevens + 

verwachtingen van 

belanghebbenden) in de aanloop van 

het huidige ZVP kwam dit onderwerp 

niet als prioritair aan te pakken naar 

voor.  

Ook de aangereikte analyse 

‘Beeldvorming prioritaire 

fenomenen NVP 2015-2019’ van de 

cel Beleid van het CSD Oost-

Vlaanderen bracht hier geen 

verandering in. 

 

 

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. 

  

supra 

 

supra 

 

 



9. Verkeersveiligheid 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 

ZVP 2014-2019? + aanpak 

Motivering van de keuze? Doelstellingen binnen de eigen 

politiezone? 

 

1. De geïntegreerde politie zal 

positief bijdragen tot het 

verhogen van de 

verkeersveiligheid om de 

doelstelling van maximaal 420 

verkeersdoden tegen 2020 te 

realiseren. 

 

 

 

  

Verkeersveiligheid was een 

prioriteit in het lopende ZVP 

en zal in de resterende 

periode een prioriteit 

blijven. 

Aanpak: Jaarlijks actieplan 

 

 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen 

(verkeersongevallen / 

verkeersinbreuken + verwachtingen 

van belanghebbenden) in de aanloop 

van het huidige ZVP kwam 

verkeersonveiligheid als prioritair 

aan te pakken naar voor. 

 

 Het aantal verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel, evenals het aantal 
gewonden, doen verminderen t.o.v. 
het voorgaande jaar (zie actieplan 
voor verdere subdoelstellingen). 

 Het aandeel van 
snelheidsovertredingen waarbij de 
snelheidslimiet (+ de tolerantiemarge 
bij controles in de vlucht) met meer 
dan 10 km/u wordt overschreden, 
doen dalen t.o.v. het voorgaande jaar 
(zie actieplan voor verdere 
subdoelstellingen). 

 Het aandeel geïntoxiceerde 
bestuurders doen dalen t.o.v. het 
voorgaande jaar, door de objectieve 
en subjectieve pakkans te 
maximaliseren (zie actieplan voor 
verdere subdoelstellingen). 

 Het aantal gewonde 
verkeersslachtoffers bij de zwakke 
weggebruikers doen dalen t.o.v. het 
voorgaande jaar (zie actieplan voor 
verdere subdoelstellingen). 

 De overlast veroorzaakt door zwaar 
vervoer in de dorpskernen 
minimaliseren (zie actieplan voor 
verdere subdoelstellingen). 



 De bestaande korpsrichtlijnen m.b.t. 
verkeerstoezicht en –handhaving te 
actualiseren. 

 Jaarlijks min. driemaal een interne 
projectvergadering Verkeer 
organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

  

Overlast was een prioriteit in 

het lopende ZVP en zal in de 

resterende periode een 

prioriteit blijven. 

Aanpak: Jaarlijks actieplan 

 

Uit de scanning en analyse van de 

verschillende objectieve en 

subjectieve bronnen (meldingen / 

inbreuken overlast + verwachtingen 

van belanghebbenden) in de aanloop 

van het huidige ZVP kwam overlast 

als prioritair aan te pakken naar 

voor. 

 

 Elke vrijdag- en zaterdagnacht 2 
overlastpatrouilles inzetten. 

 Jaarlijks 6 acties drugs / overlast 
organiseren. 

 Min. 1 extra overlastploeg inzetten bij 
risicofuiven of bij hoof aanbod op 
fuiven. 

 Op schooldagen elke middagpauze 
een ploeg van 2 geüniformeerde 
politieambtenaren zichtbaar toezicht 
laten uitvoeren. 

 Jaarlijks min. tweemaal een interne 
projectvergadering Overlast 
organiseren. 

 

2. Het informatiebeheer van 

bestuurlijke politie verbeteren. 

  

supra 

 

supra 

 

 

 

3. De kwaliteit van de 

dienstverlening van de 

geïntegreerde politie verbeteren. 

  

supra 

 

supra 

 

 



 

4. De geïntegreerde politie zal 

bijdragen aan de strijd tegen de 

illegale transmigratie (illegale 

doorreis & migratie). 

  

supra 

 

supra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TRANSVERSALE THEMA’S 


