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Addendum Zonaal veiligheidsplan 2016 – 2019 

 
 
 
Addendum: Aanpassing ZVP 2016-2019 aan 
NVP 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 2016.”3 

In onderhavig document vindt u een overzicht van de aanpassing van het lopende ZVP (2016-2019) 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 dienen deze aangepast te worden aan de lokale situatie en 

de eigen doelstellingen. 

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.  

                                                           
1 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, 16 
2 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, 19 
3 Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, 77 
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1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme (incl. polarisering) 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze  Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei 
(voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
1. De geïntegreerde politie zal de 

aanpak van radicalisering, 
gewelddadig extremisme en 
terrorisme versterken. 

 

  
Dit was reeds een aandachtspunt in het 
lopende ZVP en zal behouden blijven als 
aandachtspunt.  

 
Aanpak: jaarlijks actieplan 
 
 

 
Zie besprekingen in de zonale veiligheidsraad naar 
aanleiding van de opmaak van het Zonaal 
veiligheidsplan 2016-2019. 
 
“In elke stad/gemeente van de politiezone is een 
Islamitisch cultuurcentrum of gebedsruimte 
gevestigd. De DirCo roept op en vraagt om de 
evolutie ervan van nabij worden op te volgen. De 
nodige aandacht voor radicalisering is zeer 
belangrijk. Het gaat er om maatschappelijk 
waakzaam te zijn en initiatieven te ontwikkelen 
door middel van een integrale en geïntegreerde 
aanpak. Radicalisering zal  wellicht ook 
weerhouden worden in het nieuwe nationaal 
veiligheidsplan. De zonale veiligheidsraad is 
akkoord om het fenomeen ‘radicalisering’ te 
weerhouden als aandachtspunt.” ZVP 2016-2017, 
blz. 126 

 
Strategische en operationele doelstelling ZVP 2016-2017: 

 Strategische doelstelling: door middel van een Zonale Task Force zorgt 
de PZ Zennevallei ervoor dat alle informatie met betrekking tot 
radicalisering op haar grondgebied op een degelijke manier wordt 
verzameld, gefilterd en verwerkt. De aanpak van radicalisering wordt 
op die manier ingebed in de structuren van de organisatie, zodat 
signalen niet verloren gaan, maar er actief mee gewerkt wordt.  

 

 Operationele doelstelling: de Zonale Task Force (ZTF van de PZ 
Zennevallei zal ervoor zorgen dat radicalisering een blijvend 
aandachtspunt vormt in onze organisatie. Het actieplan radicalisering, 
dat wordt uitgerold door dit ZTF, zorgt ervoor dat iedereen binnen de 
politiezone alert wordt en blijft voor signalen van radicalisering. 

 
Voorbeelden uit het actieplan radicalisme van de lokale politie Zennevallei: 

 Ondersteunen van lokale overheden en diensten (ZTF, LIVC, 
informatiebriefings, individuele aanpak van jongeren) 

 Vroegtijdig identificeren, binnen de Zonale Task Forces, van radicale 
individuen en groepen met het oog op een mogelijke opname in de Joint 
Information Box en de dynamische database. 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

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

 

  
Zie actieplan radicalisme van de lokale politie Zennevallei: 

 Realiseren van een accurate beeldvorming van radicalisering in onze 
politiezone op basis van een verbeterde informatiedoorstroming en -
uitwisseling met alle mogelijke partners. 
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2. Mensenhandel en mensensmokkel 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei 
(voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
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.  

 
 

 
Naar aanleiding van de besprekingen voor de 
opmaak van het Zonaal veiligheidsplan 2016-2019 
werd dit thema niet weerhouden.  
 
Statistieken 2011-2014: de enige vorm van 
voorkomende feiten in de top 10 van de zone is 
‘illegale immigratie’. Dit staat op de negende 
plaats. Op arrondissementeel niveau staat dit op de 
zevende plaats. Als we kijken naar specifieke cijfers 
voor onze zone, lezen we 2 feiten in de afgelopen 4 
jaar (2012, 1 feit en 2015, 1 feit) in kader van 
mensensmokkel en 2 feiten de afgelopen 3 jaar 
(2013, 1 feit en 2014, 1 feit) in kader van 
mensenhandel. .   
 
Er is reeds een goede samenwerking met de NMBS 
en De Lijn. Ook naast deze partners is er een goede 
samenwerking in kader van domiciliefraude met de 
OCMW’s, waarbij overleg en informatiedeling 
goede resultaten opleveren. Deze mogen worden 
beschouwd als verder te zetten reguliere werking 
van de zone Zennevallei.    
 

 
Reguliere en geïntegreerde werking van de lokale politie Zennevallei:  

 

 Controleacties en verbanden tussen het migratievraagstuk en 
mensensmokkel. Regelmatig worden door de geïntegreerde politie 
diverse controleacties gepland, o.a. met de sociale inspectie. Die acties 
zullen op regelmatige basis worden voortgezet.  

 Bijdragen tot de correcte doorverwijzing van de minderjarige 
slachtoffers.  

 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van mensenhandel en 
mensensmokkel verbeteren.  
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3. Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei 
(voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
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 in het 
lopende ZVP en zal behouden blijven als 
prioriteit.  
 
Aanpak: jaarlijks actieplan vanaf 2017 

 
Zie besprekingen in de zonale veiligheidsraad naar 
aanleiding van de opmaak van het Zonaal 
veiligheidsplan 2016-2019.  
 
“Het is in eerste instantie dhr. Procureur die om 
aandacht voor de drugsproblematiek in de brede 
zin van het woord vraagt, en hij stelt voor dit op te 
nemen als prioriteit. Hij verduidelijkt zich door te 
stellen dat drugs vaak de trigger is voor andere 
misdrijven. De prioriteit drugs moet dan ook breder 
gezien worden dan ‘het oppakken van dealers’ of 
‘het speuren naar plantages of in- en uitvoer’. Het 
brede spectrum van raadgeven tot nazorg moeten 
hierin opgenomen worden. Tot op heden werd dit 
item echter in weinig zonale veiligheidsplannen 
weerhouden. Nochtans fungeren drugs vaak als 
katalysator voor diverse misdrijven zoals diefstal 
en  overlast,…  zodat hierrond een ruime werking 
kan worden opgezet. De burgemeesters steunen 
dhr. Procureur in deze visie. Drugs hebben een 
enorme impact op de samenleving. Dit was 
eveneens de visie van een aantal commissarissen 
tijdens het voorafgaand overleg over de 
prioriteitsbepaling.” ZVP 2016-2019, blz. 125. 

 
Strategische doelstelling ZVP 2016-2017:  

 De lokale politie Zennevallei pakt samen met haar partners in de 
veiligheidsketen het fenomeen ‘drugs’ en de gevolgen die deze 
criminaliteitsvorm met zich meebrengt, aan. 

 
Wijze van uitwerking van deze strategische doelstelling  

 Jaarlijkse uitwerking van actieplan volgens de aangeraden lay-out 
van een inleiding, gedetailleerd verloop en meetplan.  

 Best practices uit politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw  
(eventueel uit het verleden, vroegere zonale veiligheidsplannen) 
worden in het actieplan weerhouden.  

 De bedoeling moet zijn het aantal diefstallen in gebouwen te 
verlagen door een combinatie van preventie, pro-actief werken, 
onderzoek en nazorg.  

 
Verdere acties zullen uitgerold worden in het actieplan drugs in 2017.  

 
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  

 

 
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.  
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4. Sociale en fiscale fraude 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2017 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei  
(voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
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. 

 
Naar aanleiding van de besprekingen voor de 
opmaak van het Zonaal veiligheidsplan 2016-2019 
werd dit thema  niet weerhouden.  
 
 
Statistieken 2011-2014: deze vorm van 
criminaliteit komt net op de tiende plaats in de lijst 
van meest voorkomende geregistreerde 
criminaliteit in PZ Zennevallei. Op 
arrondissementeel niveau staat dit eveneens op de 
tiende plaats. 
 
Ook hier willen we verwijzen naar de goede 
samenwerking met partners met name de OCMW’s 
van de politiezone om identiteitsfraude, 
domiciliefraude en sociale fraude tegen te gaan.  
 

 
De reguliere werking van de lokale politie Zennevallei: 

 Bijdragen aan de vervolging van sociale fraude, hetzij via de 
administratieve, hetzij via de strafrechtelijke weg (“una via”), met 
bijzondere aandacht voor de valsheden in het sociaal strafrecht. 
We streven de federale doelstellingen na door de aanpak van domicilie-, 
fiscale- en sociale fraude.  
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de  

interne werking inzake de aanpak 
van sociale fraude verbeteren.  
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5. Cybercrime en cybersecurity 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei  
(voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
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. 

 
Naar aanleiding van de besprekingen voor de 
opmaak van het Zonaal veiligheidsplan 2016-2019 
werd dit thema niet weerhouden.  
 
Statistieken 2011-2014: deze vorm van 
criminaliteit komt niet voor in de top 10 lijst van 
meest voorkomende geregistreerde criminaliteit in 
PZ Zennevallei. Op arrondissementeel niveau komt 
deze ook niet voor in de top 10 lijst, doch weten we 
dat deze vorm van criminaliteit opmars zal kennen. 
 
Voorlopige cijfers geven voor 2016 nu al een 
stijging aan van het aantal gevallen hacking, 
informaticabedrog, sabotage, valsheid in 
informatica. Totaal aantal feiten van de afgelopen 
jaren: 145 voor 2012, 114 voor 2013, 134 voor 
2014, 86 voor 2015 en nu al 82 feiten voor 2016 
(tot september 2016). Kaartfraude behoort ook tot 
deze vorm van criminaliteit. Hier kennen we 61 
gevallen voor 2012, 74 voor 2013, 96 voor 2014, 45 
voor 2015 en al 42 feiten voor 2016.  
 
Daarom stellen we nu al een referentiepersoon 
cybercrime aan en geven we deze personen 
krediet, tijd en gelegenheid tot verdieping in deze 
materie. De opgedane kennis en know how zal 
dienen om deze vormen van criminaliteit te 
doorgronden, op te sporen en te verbaliseren. 
 

Reguliere werking van de lokale politie Zennevallei:  

 Aanduiden van twee referentiepersonen cybercrime (een persoon binnen 
het operationeel kader en een persoon binnen het ondersteunend kader 
van de zone) en deze opleiden en professionaliseren. De PZ Zennevallei 
geeft deze personen krediet, tijd en gelegenheid tot verdieping in deze 
materie. De opgedane kennis en know how zal dienen om deze vormen van 
criminaliteit te doorgronden, op te sporen en te verbaliseren en door 
middel van een helpdeskfunctie hun expertise ter beschikking wordt 
gesteld van de gehele politiezone. 
 

 
2. De geïntegreerde politie zal de 

interne werking inzake de aanpak 
van cybercriminaliteit verbeteren. 
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6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei  
(voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
1. De geïntegreerde politie zal de 

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

  
Dit was geen prioriteit in het lopende 
ZVP en zal in de resterende periode ook 
geen prioriteit worden. 

 
Tijdens de besprekingen voor de opmaak van het 
Zonaal veiligheidsplan 2016-2019 werd dit thema 
eerst wel weerhouden, doch omwille van en 
rekening houdende met de capaciteitsproblemen 
van de zone, werd beslist ons te beperken tot drie 
prioritaire thema’s en een aandachtspunt.  
 
Op preventief vlak wordt evenwel gewerkt aan 
informerende artikels in gemeentelijke infobladen, 
website en sociale media. Als politiezone stellen 
wij ons open en bereikbaar voor dergelijke 
misdrijven. Het bestaan van de sociale dienst 
binnen de eigen zone is een meerwaarde zeker in 
het kader van intrafamiliaal geweld, seksueel 
geweld en discriminatie. We voorzien ook een 
uitbreiding van de sociale politie vanaf 2018. 
Daarnaast onderhouden we, zoals eerder vermeld, 
contacten met de sociale sector. CAW, OCMW, … 
We verwijzen ook gericht door in kader van 
slachtofferbejegening. Er is ook een 
samenwerkingsovereenkomst met PZ Pajot 
omtrent de dienstverlening slachtofferbejegening.  
Deze behoren tot de reguliere werking van de 
zone Zennevallei.  

 
Reguliere werking van de lokale politie Zennevallei: 

 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.  

 De lokale politie Zennevallei zal het protocol intra familiaal geweld tussen 
parket, de Provincie en de politiezone Zennevallei toepassen.   

 De lokale 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.  

 De lokale politie zal werk maken van een regelmatige communicatie en 
sensibilisatie over diversiteit. 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. 

  



8 
Addendum Zonaal veiligheidsplan 2016 – 2019 

7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei 
(voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
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 in het 
lopende ZVP en zal behouden blijven als 
prioriteit.  
 
Aanpak: jaarlijks actieplan vanaf 2017 

 
Zie besprekingen in de zonale veiligheidsraad naar 
aanleiding van de opmaak van het Zonaal 
veiligheidsplan 2016-2019.  
 
“De meeste bronnen schuiven diefstal in woningen 
als een prioriteit naar voren, hetzij om de hoge 
cijfers, hetzij om de impact van dit soort feiten op 
de bevolking. De hoge score voor dit fenomeen in 
de argumentatiematrix maakte dat alle 
aanwezigen op de zonale veiligheidsraad ervan 
overtuigd waren dat dit een prioriteit moet zijn 
voor de PZ Zennevallei.” ZVP 2016-2017, blz. 125. 

 
Strategische doelstelling ZVP 2016-2017:  
De lokale politie Zennevallei pakt samen met haar partners in de 
veiligheidsketen het fenomeen ‘diefstallen in gebouwen’ aan.  
 
Wijze van uitwerking van deze strategische doelstelling 

 Jaarlijkse uitwerking van actieplan volgens de aangeraden lay-out 
van een inleiding, gedetailleerd verloop en meetplan.  

 Best practices uit politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw 
worden in het actieplan weerhouden.  

 De bedoeling moet zijn het aantal diefstallen in gebouwen te 
verlagen door een combinatie van preventie, proactie, onderzoek en 
nazorg.  

 
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 
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8. Leefmilieu  

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei 
(Voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
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. 

 
Naar aanleiding van de besprekingen voor de 
opmaak van het Zonaal veiligheidsplan 2016-2019 
werd dit thema niet weerhouden.  
 
Statistieken 2011-2014: deze vorm van 
criminaliteit komt niet voor in de top 10 lijst van 
meest voorkomende geregistreerde criminaliteit in 
PZ Zennevallei. Op arrondissementeel niveau komt 
deze ook niet voor in de top 10 lijst.  
 
De enige specifieke cijfers die terug te vinden zijn in 
de criminaliteitsbarometer handelen over fraude 
inzake afvalbeheer, waar we een daling van het 
aantal feiten vaststellen sinds 2015. In 2014 
werden 66 feiten vastgesteld, in 2015 56 feiten en 
voor 2016 19 feiten (cijfers tot september 2016). 

 
Reguliere werking van de lokale politie Zennevallei:  

 De interne doelstelling van de politiezone Zennevallei is maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Binnen deze context is de pijler Planet een 
belangrijke pijler. Binnen deze acties ondernemen we en gaan we 
partnerschappen aan met het Agentschap Natuur en Bos en gemeenten.  

 
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 
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9. Verkeersveiligheid 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei 
(Voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
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 in het 
lopende ZVP en zal behouden blijven als 
prioriteit.  
 
Aanpak: jaarlijks actieplan vanaf 2017 

 
Zie besprekingen in de zonale veiligheidsraad naar 
aanleiding van de opmaak van het Zonaal 
veiligheidsplan 2016-2017  
 
“De specifieke items die hier weerhouden worden, 
moeten volgens de leden van de zonale 
veiligheidsraad in oorzakelijk verband staan tot het 
gebeuren van verkeersongevallen: rijden onder 
invloed van alcohol en drugs, overdreven snelheid, 
gordel en kinderzitje, speciale aandacht voor 
zwakke weggebruikers.  
 
Gelet de grote scholengemeenschap in Halle wordt 
aan de vergadering voorgesteld om ook het project 
‘veilige schoolomgeving’ te behouden binnen de PZ 
Zennevallei. De burgemeesters van de andere 
gemeenten vinden dit ook relevant. Daarop wordt 
besloten dat het project ‘Veilige schoolomgeving’ 
weerhouden wordt binnen de PZ Zennevallei.” ZVP 
2016-2017, blz. 125-126. 

 
Strategische doelstelling ZVP 2016-2017:  
De lokale politie Zennevallei verbetert samen met haar partners in de 
veiligheidsketen de objectieve verkeersveiligheid op het grondgebied van de 
politiezone.  
 
Wijze van uitwerking van deze strategische doelstelling:  

 Jaarlijkse uitwerking van actieplan volgens de aangeraden lay-out 
van een inleiding, gedetailleerd verloop en meetplan.  

 Enkele nieuwigheden: 
De lokale prioriteit ‘veilige schoolomgeving’ krijgt eveneens een 
belangrijke plaats in het actieplan. 
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10. Verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer en illegale transmigratie) 

Strategische doelstelling NVP  Prioriteit of aandachtspunt in 
ZVP 2016-2019 + aanpak 

Motivering van de keuze Doelstellingen binnen de politiezone Zennevallei  
(Voorbeelden uit NVP 2016-2019 – ZVP 2016-2017) 

 
1. Het beheer, de uitvoering en de 

operationaliteit van de federale en 
lokale capaciteit bij het beheer van 
de openbare ruimte verbeteren 
met inbegrip van de bescherming 
van personen en goederen en de 
rampenplanning 
 

  
Dit was reeds een prioriteit in het 
lopende ZVP en zal behouden blijven als 
prioriteit.  
 
Aanpak: jaarlijks actieplan vanaf 2017 

 
Zie besprekingen in de zonale veiligheidsraad naar 
aanleiding van de opmaak van het Zonaal 
veiligheidsplan 2016-2019.  
 
“De zonale veiligheidsraad is het erover eens dat 
overlast een belangrijke prioriteit is. Ook hier 
spreken de cijfers uit de argumentatiematrix voor 
zich. Zowel ‘overlast’ op zich, als ‘vandalisme en 
vernielingen’ (hetgeen volgens de typologie uit het 
NPVB onder overlast valt) scoren hoog als 
prioriteit. De overige partners in de zonale 
veiligheidsraad gaan akkoord met deze visie.” ZVP 
2016-2017, blz. 125. 

 
Strategische doelstelling ZVP 2016-2017:  
De lokale politie Zennevallei pakt samen met haar partners in de 
veiligheidsketen de overlastproblemen op het grondgebied van de politiezone 
aan. 
 
Wijze van uitwerking van deze strategische doelstelling: 

 Jaarlijkse uitwerking van actieplan volgens de aangeraden lay-out van een 
inleiding, gedetailleerd verloop en meetplan.  

 Enkele voorstellen die in het actieplan opgenomen zullen worden: 
o Uitwerking van een gemeentelijk overlastbeleid, in samenspraak met 

alle partners. Hierbij hoort ook de uitwerking van een GAS-beleid en 
een visie rond het inzetten van camera’s.  

o Het up-to-date houden van de lokale overlasttypologie, zodat de 
risicoplaatsen en feiten onmiddellijk duidelijk zijn.  

o Oprichting van een lokaal overlastplatform, bestaande uit de mensen 
die op het terrein met overlast in aanraking komen (politie, milieu, 
stadswachten, preventie, integrale veiligheid, buurtwerking,…). De 
bedoeling is praktijkgericht te werken, met duidelijke feedback aan 
alle partners, en kort op de bal te spelen in overlastsituaties.  

o In kaart brengen van overlast per evenement. 
o In kaart brengen van overlast rond horeca en herbergen. 
o Gerichte aanpak van storende overlastfenomenen. 

 
2. Het informatiebeheer 

van bestuurlijke politie verbeteren 
 

 

 
3. De kwaliteit van de dienstverlening 

van de geïntegreerde politie 
verbeteren 
 

 

 
4. De geïntegreerde politie zal 

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

Informatiefiche: Transversale thema’s toegepast op de lokale politie 

Transversaal thema Doelstellingen uit het NVP van toepassing op de lokale politie    
 

 
Bestuurlijke handhaving en informatie-
uitwisseling: 
een essentieel onderdeel van de 
integrale aanpak van georganiseerde 
misdaad 
 

 
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; 

 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; 

 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. 
 

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

 
Doelstellingen voor de lokale politie: 

 Organiseren van en deelnemen aan voortgezette opleidingen en bijscholingen.  

 
Identiteitsbepaling, identiteitsfraude 
en domiciliefraude 
 

 
Doelstellingen voor de lokale politie: 

 Informatiepositie verbeteren inzake gevallen van identiteitsfraude en domiciliefraude.  

 Reactieve 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. 
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Buitgerichte aanpak 
 

 
Doelstellingen voor de lokale politie: 

 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. 

 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 dimensie en financiering van terrorisme, te 
onderzoeken en voor de rechter te brengen. 

 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. Dit doen we op vraag, dus reactief.  

 

 
Internationale samenwerking tegen de 
veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en 
strafrechtelijk vlak 
 

 
Doelstellingen voor 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 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 
 

 

 


