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Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) is het strategische beleidsplan van de 
geïntegreerde politie, de leidraad. Het geeft de uitdagingen weer van de ge-
integreerde politie voor de periode 2016-2019 om bij te dragen aan een meer 
veilige en leefbare samenleving. Elke politiedienst in België werkt volgens de 
vastgelegde taken en bevoegdheden mee aan de beleidsthema’s die in dit 
plan werden ontwikkeld.

Het NVP staat niet op zichzelf, maar wordt omgeven door een kader van re-
gels, richtlijnen, verwachtingen en een dwingend economisch klimaat. Want 
politiediensten zijn verbonden met de samenleving. Reden te meer waarom 
het NVP voortvloeit uit de Kadernota Integrale Veiligheid.

De opdrachten van de politie zijn bij wet bepaald. De grondslagen zijn terug 
te vinden in de Wet op het Politieambt (WPA) en de Wet op de Geïntegreer-
de Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP). Die bepalen de be-
voegdheden van de politie, haar organisatie, taken en uitvoeringsmodalitei-
ten. Tel daarbij het Strafwetboek en de brede waaier van wetten, besluiten en 
bepalingen én hun wijzigingen.
Naast het wettelijke kader is er een beleidsmatig kader. Zonder limitatief te 
zijn, tellen we een achttal beleidsmatige inspiratiebronnen: 

1. Beleidsverklaringen van de (deel)regeringen 2014-2019
2. Kadernota Integrale Veiligheid 2016
3. Richtlijnen van de nationale veiligheidsorganen
4. Europese en internationale richtlijnen
5. Controle-instanties van de politie en de aanbevelingen van de federale 

politieraad
6. Lokale veiligheidscontext
7. Visie voor de politie in 2025
8. De objectieve en de subjectieve veiligheidscontext.

Het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 heeft drie grote ambities:

1.  De geïntegreerde politie zorgt met al haar diensten samen en op alle 
niveaus voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking. Alle 
burgers hebben recht op een correcte en kwalitatieve behandeling van 
hun dossier of vraag en kunnen rekenen op de beste zorg voor hun vei-
ligheid en voor alle veiligheidsfenomenen. 

2.  De geïntegreerde politie pakt de veiligheidsfenomenen aan via (1) trans-
versale thema’s, (2) de programmawerking en (3) de verbeterprojecten in 
de reguliere werking.

3.  De geïntegreerde politie organiseert haar interne organisatiebeheersing 
via haar beleids- en ondersteunende processen. Op die manier kan ze 
haar personeel krachtdadig en professioneel inzetten om criminaliteit en 
onveiligheid effi ciënt en effectief te bestrijden op het terrein.

Hoofdstuk 1: 
Inleiding

1	 Voor	meer	details	verwijzen	we	naar	de	bijlage	‘overzichtstabel	met	per	thema/fenomeen	een	oplijsting	van	de	doelstellingen	en	de	betrokken	actoren’.	

Dit zevende politieplan 2016-2019 is in menig opzicht uniek/ver-
nieuwend. Het sluit naadloos aan bij de Kadernota Integrale Vei-
ligheid (KIV) die het referentiekader vormt. Ook het advies van de 
deelstaten werd ingewonnen. Het plan voorziet tevens in bijko-
mende mechanismen om het NVP te vertalen op arrondissemen-
teel niveau en op lokaal niveau in de Zonale Veiligheidsplannen. 
Deze mechanismen zijn o.a. het veiligheidsbeeld op arrondisse-
menteel en lokaal niveau, het gewestelijk veiligheidsplan voor 
Brussel en bijkomende activiteiten op arrondissementeel niveau.

De KIV en het NVP zijn ‘parallel’ en ‘samen’ ontwikkeld. Hierbij 
werden de nodige bruggen geslagen tussen de beide beleidsdocu-
menten. Samen met de directeurs-generaal van de gerechtelijke 
politie (DGJ), de bestuurlijke politie (DGA) en het middelenbeheer 
en de informatie (DGR), heeft de commissaris-generaal een even-
wichtig plan voorbereid. De geïntegreerde politiewerking indach-
tig, zijn ook de lokale politionele invalshoeken belicht door de 
Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP). Tenslotte kwamen 
ook de lokale, deelstatelijke, federale, Europese én internationale 
dimensies hierbij aan bod. Het geheel werd telkens bekeken van-
uit perspectief van het slachtoffer, de dader, de samenleving, de 
overheden en de partners in de veiligheidsketen.

De KIV bepaalt de veiligheidsthema’s en het conceptuele kader 
waaraan de veiligheidspartners de komende jaren zullen bijdra-
gen1. Het NVP is een vertaling van de KIV voor wat betreft het 
politionele beleid en is dus een weergave van de bijdrage van 
de geïntegreerde politie aan het veiligheidsbeleid. Van de politie 
wordt verwacht dat zij niet alleen een actieve en loyale partner 
is in dit veiligheidsgebeuren, maar ook dat zij voor bepaalde 
veiligheidsfenomenen het voortouw neemt in een regierol. Bij de 
meeste thema’s is de inbreng van de ganse geïntegreerde politie 
van essentieel belang. De geïntegreerde aanpak van veiligheids-
fenomenen vereist dat de diverse actoren hun aanpak op elkaar 
afstemmen.

Vanuit het KIV-perspectief vormt het NVP dus een concreet ‘doe-
plan’. Het NVP omschrijft voor alle veiligheidsfenomenen ‘wat’ de 
bijdrage van de politie ‘concreet’ zal zijn. Ze doet dit ofwel onder 
de vorm van verbeterprojecten van de reguliere werking en/of via 
programmawerking. 
Programmawerking wordt toegepast voor fenomenen die on-
voldoende gekend zijn en bijgevolg een vernieuwende aanpak 
vereisen. Een verbeterproject bestaat uit het in vraag stellen en 
verbeteren van de bestaande processen. 

De KIV spreekt zich uit over 15 thema’s, waarvan 10 veiligheids-
clusters en 5 transversale thema’s die alle veiligheidsfenomenen 
doorkruisen. Voor het NVP zijn nog twee transversale thema’s 
namelijk recherchemanagement en dadergroepen toegevoegd. 
Alle fenomenen zijn gelijkwaardig zowel voor de overheden 
als voor de politie. Ook het fenomeen-overschrijdende karakter 
dient onderstreept te worden.

Het schema op de volgende pagina geeft de relatie tussen de clus-
ters en fenomenen van de KIV en de inbreng van de geïntegreerde 
politie weer. Het NVP 2016-2019 houdt niet alleen rekening met de 
veiligheidscluster van de KIV, het bouwt eveneens verder op het 
voorgaande NVP 2012-2015.

De titel van het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 Samen, naar 
de kern van de zaak focust op de integrale en geïntegreerde samen-
werking: de ‘geïntegreerde’ samenwerking tussen de lokale en 
federale politie enerzijds, en de ‘integrale’ samenwerking tussen 
de geïntegreerde politie en haar partners in de veiligheidsketen 
anderzijds. 

Klik voor meer informatie over...
Voorwoord

Algemene context
KIV & NVP

http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-1.pdf
http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-2.pdf
http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-3.pdf
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DEEL 1: Inleiding

 
DEEL 1: Inleiding

FENOMEEN KIV (CLUSTERS) PROGRAMMA VERBETERPROJECTEN  
REGULIERE WERKING

TRANSVERSALE THEMA’S21

1 Radicalisering, gewelddadig extremisme en 
terrorisme (m.i.v. polarisering)*

Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme

1. 
Bestuurlijke aanpak en inform

atie-uitw
isseling: : een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van 

georganiseerde m
isdaad

2. 
Internet en ICT als facilitator voor crim

inaliteit, m
aar ook voor veiligheidshandhaving en opsporing

3. 
Identiteitsbepaling, identiteitsfraude, dom

iciliefraude

4. 
Buitgerichte aanpak

5. 
Internationale sam

enw
erking tegen de veiligheidsfenom

enen op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak

6. 
Recherchem

anagem
ent

7. 
Dadergerichte aanpak als invalshoek van politieopdrachten

2 Mensenhandel en mensensmokkel* Mensenhandel (economische en seksuele uitbuiting)

Mensensmokkel

3 Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd 
drugsbeleid*

Professionele en commerciële productie van cannabis

Productie en markt van synthetische drugs

Import en export van cocaïne

Hormonen

Markten

4 Sociale en fiscale fraude* Sociale fraude

Fiscale fraude

5 Cybercrime en cybersecurity* Cybercrime en cybersecurity

6 Geweldscriminaliteit, aantasting van de  
persoonlijke integriteit en discriminatie*

Intrafamiliaal geweld
Seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen
Seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen
Discriminatie

W
itw

assen, om
koping, 

financiering van terrorism
e, corruptie, …

7 Georganiseerde eigendomscriminaliteit en 
illegale goederentrafieken*

Georganiseerde eigendomscriminaliteit door  
rondtrekkende daders

Illegale wapenhandel

8 Leefmilieu (fraudegerelateerd)* Afvalfraude

Biodiversiteit

Dierenwelzijn

Energiefraude

9 Verkeersveiligheid* Verkeersveiligheid

10 Overlast* Verbetering van de openbare orde (overlast, genegotieerd  
beheer van de publieke ruimte en illegale transmigratie)

2	 	De	transversale	thema’s	lopen	doorheen	ieder	programma	en	verbeterproject	in	de	reguliere	werking.
*	Maakte	het	voorwerp	uit	van	een	programma-aanpak	in	het	NVP	2012-2015.
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In onderstaand gedeelte worden de zeven transversale thema’s en de tien 
clusters van veiligheidsfenomenen behandeld. 

Voor elk thema en veiligheidsfenomeen worden de speerpunten en de doel-
stellingen op een beknopte manier weergegeven. We specifi ceren hier niet 
of het om een doelstelling voor de geïntegreerde, de federale of de lokale 
politie gaat. Voor een overzicht van de doelstellingen en de bijdrage van de 
betrokken actoren verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de thema’s en fenomenen kan 
men de ‘full’ versie van het NVP raadplegen.

Hoofdstuk 2: 
Veiligheidsfenomenen van 

het NVP 2016-2019 

2. INTERNET EN ICT ALS FACILITATOR VOOR CRIMI-
NALITEIT, VEILIGHEIDSHANDHAVING EN OPSPORING

Intensifi ëren van de politionele aanpak van de infor-
maticacriminaliteit, daarbij rekening houdend met de 
ontwikkelingen van internet, innovatie en nieuwe tech-
nologieën.

1.  Aandacht hebben voor preventie m.b.t. veilig internetgebruik. 
2.  Ontwikkelen van een permanent strategisch beeld.
3.  Inzetten op het beter online detecteren van misdrijven. 
4. Investeren in de virtuele toegankelijkheid van de burger ten 

aanzien van de politie.
5.  Permanent evalueren van het wettelijk kader en technische 

procedures.
6.  Organiseren van opleiding en bijscholing.

A. Transversale veiligheidsthema’s NVP

1. BESTUURLIJKE HANDHAVING EN INFORMATIE-UITWISSELING

Intensief toepassen van de bestuurlijke handhaving in de aanpak 
van criminaliteit, met aandacht voor een optimale informatie – uit-
wisseling tussen de verschillende actoren.

1.  Verder ontwikkelen van het inzicht en expertise met betrekking tot de  
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

2. Sensibiliseren, voorlichten en opleiden van het politiepersoneel.
3. Detecteren en melden van de knelpunten op wetgevend vlak.
4.  Inventariseren van de concrete problemen bij de uitvoering op het terrein.
5.  De overheden ondersteunen bij de implementatie van projecten inzake 

bestuurlijke aanpak.
6.  Vanuit haar expertise bijdragen aan een integraal beeld van de criminele 

(deel)processen.
7. Een signaalfunctie vervullen met betrekking tot de kwetsbaarheid van 

legale sectoren die door polycriminele dadergroepen worden gebruikt.
8. Maatregelen nemen om te voorkomen dat bepaalde sectoren gebruikt/mis-

bruikt worden voor het plegen/vergemakkelijken van criminele activiteiten.
9. Ontplooien van de nabijheidspolitie en de daarmee gepaard gaande in-

formatiecyclus.
10. Creëren van nieuwe vormen van samenwerking met het oog op het ver-

antwoord inzetten van de capaciteit en het treffen van maatregelen om 
de activiteiten van criminele ondernemers te (kunnen) verstoren.

11. Overleggen met de gerechtelijke overheden en waken over een goede 
afstemming van de getroffen maatregelen.

3. IDENTITEITSBEPALING, IDENTITEITSFRAUDE EN 
DOMICILIEFRAUDE

Meer aandacht besteden aan de identiteitsfraude (voor 
alle schakels van de criminele keten) en domiciliefraude.

1.  Identiteitsbepaling en identiteitsfraude

1.  Aannemen van een eenvormige politionele defi nitie van 
identiteitsfraude en op basis daarvan bepalen van de verga-
ring van kwalitatieve en kwantitatieve politionele gegevens. 

2.  Voltooien van de ontwikkeling van Braingate II, de gespecia-
liseerde gegevensbank van valse en vervalste documenten.

3.  Bijdragen aan de veiligheid van de identiteits- en reisdocu-
menten en van de afgifteprocedures.

4.  Eenvormig maken van de politieopleiding inzake identiteitsfrau-
de in het algemeen en documentaire fraude in het bijzonder.

5.  Meewerken aan informatiesessies voor externe publieke en 
private partners. 

6.  Verbeteren van de informatiepositie door het verkrijgen van 
een ruimere geïnformatiseerde toegang tot het Rijksregister. 

7.  Zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de niet-
operationele informatie in verband met identiteitsfraude.

8.  Onderzoeken opstarten naar de vervaardiging en handel in 
valse en vervalste documenten. 

9.  Verbeteren van de invoering in de Algemene Nationale 
Gegevensbank (ANG) van verloren of gestolen identiteits- en 
reisdocumenten en snel en volledig exporteren van die infor-
matie naar de internationale gegevensbanken.

10. Verbeteren van de operationele informatiestroom tussen de 
geïntegreerde politie, de parketten en de betrokken admi-
nistraties.

2. Domiciliefraude

1.  Uitvoeren van de wettelijke bepalingen betreffende de strijd 
tegen de sociale fraude ten gevolge van fi ctieve domicilië-
ringen.

Klik voor meer informatie

Klik voor meer informatie Klik voor meer informatie

Klik voor meer informatie

http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-4-5.pdf
http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-4-5.pdf
http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-6.pdf
http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-7.pdf
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5. INTERNATIONALE SAMENWERKING

Gebruik maken van de diverse rechtsinstrumenten die de internationale politionele samenwerking  
toelaten, en daar waar nodig deze instrumenten verder operationaliseren.

1. Op Belgisch niveau

1.  Sensibiliseren, voorlichten en opleiden van het politieperso-
neel met betrekking tot de instrumenten en mogelijkheden op 
het vlak van Europese en internationale politiesamenwerking.

2.  Actualiseren van de regels en het gebruik van de kanalen voor 
de internationale uitwisseling van informatie door de politie 
(“kanaalkeuzemodel”).

3.  Ter beschikking stellen van de internationale informatie op 
gedeconcentreerd en lokaal niveau.

2. Op het niveau van de buurlanden

4. Optimaliseren van de concrete operationele grensoverschrij-
dende samenwerking met de buurlanden.

5.  Optimaliseren van de informatie-uitwisseling met de buur-
landen.

3. Op het niveau van de Europese Unie en de Schengen-
ruimte

6. Verder ontwikkelen, onderhouden, organiseren en beheren 
van de relaties met de Europese agentschappen (Europol, 
Eurojust, Frontex), de Europese raadswerkgroepen en andere 
Europese fora actief in het raam van de politionele en justi-
tiële samenwerking.

7.  Verder implementeren op nationaal niveau van de “Prüm 
Raadsbesluiten” inzake wederzijdse geautomatiseerde toe-
gang op EU-niveau tot elkaars gegevensbanken (inzake DNA, 
vingerafdrukken en kentekengegevens) en het in praktijk 
brengen ervan met de resterende lidstaten.

8.  Bijdragen tot de externe dimensie van het Europese veilig-
heidsbeleid via het inzetten van Belgische expertise in pro-
jecten civiel crisisbeheer, security sector reform en border 
control aan de buitengrenzen vanuit een informatiegestuur-
de benadering.

4. Op het niveau van de derde landen

9.  Evalueren van het netwerk van verbindingsofficieren.
10. Voorrang geven aan de projecten van Interpol gericht op return 

on investment en het uitwisselen van kennis en expertise met 
deze internationale politieorganisatie.

5. Inbedding van internationale samenwerking in de 
dagdagelijkse politiepraktijk

De drie meest zichtbare en tevens belangrijkste domeinen waarin 
de internationale operationele samenwerking zich dient te ver-
uitwendigen zijn ongetwijfeld de internationale samenwerking 
op het vlak van gemeenschappelijke operaties en gemeenschap-
pelijk optreden, de internationale uitwisseling van informatie en 
tenslotte het gebruik van de mogelijkheden tot de internationale 
signalering van personen en objecten.

 
DEEL 2: De nationale veiligheidsthema’s 2016-2019

 
DEEL 2: De nationale veiligheidsthema’s 2016-2019

4. BUITGERICHTE AANPAK

Bevorderen van de buitgerichte aanpak, niet alleen bij de sociale en fiscale fraude maar ook bij alle andere vormen 
van criminaliteit die illegale winsten genereren.

1.  Implementeren van een informatieprocedure betreffende 
het register van de echte economische begunstigden van de 
vennootschapsstructuren en juridische entiteiten. 

2.  Moderniseren van de beschikbare instrumenten op het vlak 
van informatica en statistieken van de geïntegreerde poli-
tie, met inbegrip van de instrumenten van de internationa-
le samenwerking.

3.  Actief zijn in de bestrijding van nationale en internationale 
corruptie. 

4.  Verbeteren van de beeldvorming omtrent het fenomeen 
corruptie.

5.   Opnemen in de opleiding van de gerechtelijke politie van het 
wettelijke mechanisme dat de geïntegreerde politie toelaat 
om spontaan nuttige informatie aan de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking (CFI) over te maken, alsook de inter-
ventiegids terrein in die zin updaten. 

6.  Verhogen van de pakkans door het gebruik van ‘datamining’ 
en nieuwe opsporingsmethoden.

7.  Verhogen van de pakkans, zowel in de strijd tegen witwas-
sen als in de strijd tegen de financiering van terrorisme, 
bijvoorbeeld via een verbeterde toegang tot financiële data.

8.  Ontwikkelen van een dynamische, proactieve en transversa-
le aanpak van het fenomeen corruptie.

9.  Systematisch nagaan van de mogelijkheden om een financi-
eel onderzoek in te stellen naar het financiële vermogen van 
de dader.

10. Systematisch nagaan van de mogelijkheden om bewarend 
beslag te leggen op de roerende en onroerende vermogens-
voordelen die illegaal werden verkregen, die werden witge-
wassen of die het gevolg zijn van de financiering van terro-
risme, met het oog op de verbeurdverklaring ervan.

11. Bestendigen en uitbreiden van vormen van actuele samen-
werking en informatie-uitwisseling met zowel de federale als 
gewestelijke administraties en dit met het oog op o.a. een 
integrale en geïntegreerde aanpak van fraude, witwassen en 
financiering van terrorisme. 

12. Intensifiëren van het gebruik van de gegevens die de CFI aan 
de geïntegreerde politie bezorgt. 

13. Beter beheersen van doorlooptijden van de politionele onder-
zoeken, om binnen een redelijke termijn feiten van economi-
sche, financiële en fiscale criminaliteit, alsook van leefmilieu- 
criminaliteit, met inbegrip van witwassen, omkoping met zo-
wel nationale als internationale dimensie en financiering van 
terrorisme, te onderzoeken en voor de rechter te brengen. 

14. Bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van de innings-
procedures voor zaken waarin de verbeurdverklaring werd uit-
gesproken door de hoven en rechtbanken. 

15. Uitvoeren van een strafuitvoeringsonderzoeknaar daders (en 
de mensen die hun hierbij bijstaan) die ogenschijnlijk geen 
middelen hebben waarop de verbeurdverklaring kan worden 
toegepast.

16. Waarborgen van de toegang tot de gegevens over de rechter-
lijke verboden die in het Centraal Strafregister geregistreerd 
zijn, en deze aan de ANG koppelen.

17. Deelnemen aan het overleg om een verantwoordelijke over-
heid aan te wijzen voor de opvolging van de specifieke finan-
ciële sancties verbonden aan het terrorisme en de financie-
ring van terrorisme (bevriezing van tegoeden).

Klik voor meer informatie Klik voor meer informatie

http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-8.pdf
http://www.politie.be/administrator/files/fed/files/ORG/INT/frag_pnsnvp_2016-2019/NVP2016-2019-link-9.pdf
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DEEL 2: De nationale veiligheidsthema’s 2016-2019 DEEL 2: De nationale veiligheidsthema’s 2016-2019

B.  Veiligheidsfenomenen *

6. RECHERCHEMANAGEMENT

Uitbreiden van het concept van het recherchemanagement, onder meer naar de recherchediensten van 
de lokale politie en dit in samenwerking met de gerechtelijke overheid.

1.  Bevorderen van de invoering van het begrip recherchema-
nagement. Het recherchemanagement dient zich op drie 
niveaus (beleidsmatig, beheersmatig en zaakgebonden) te 
ontwikkelen.

2.  Sensibiliseren en faciliteren van de recherchediensten van 
de lokale politie om zich in te schrijven in dit concept, en 
waken over het realiseren van de nodige samenwerking met 
de gerechtelijke overheden.

7. DADERGROEPEN ALS INVALSHOEK VAN INTEGRALE POLITIEZORG

Polycriminele dadergroepen maximaal destabiliseren door onder meer het verder verbeteren van de 
beeldvorming.

1.  Verder analyseren van de gegevens van het Nationaal Politio-
neel Veiligheidsbeeld (NPVB) 2015 i.v.m. de actieve polycrimi-
nele groepen om te komen tot een overzicht van de polycri-
minele dadergroepen.

2.  Expertise ontwikkelen rondom tactische beeldvorming zowel 
in een Belgische als in een Europese context. 

3.  Bijdrage leveren aan het jaarrapport georganiseerde criminali-
teit in België en aan het Europese dreigingsbeeld over georga-
niseerde criminaliteit in Europa.

1. RADICALISERING, GEWELDDADIG EXTREMISME EN TERRORISME

Investeren in de strijd tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, met bijzondere 
aandacht voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende betrokken partijen.

1. Waarborgen van een uitwisseling van expertise en informatie.
2. Ondersteunen van lokale en deelstatelijke overheden en 

diensten.
3. Meewerken aan het uitwerken van een strategische com-

municatie.
4. Vroegtijdig identifi ceren van radicale individuen en groepen.
5. Voorstellen en vastleggen van beveiligingsmaatregelen.
6. Inventariseren, opvolgen en evalueren van bestaande 

maatregelen en nieuw te nemen maatregelen, met de part-
ners binnen de nationale taskforce en het plan radicalisme, 
met het oog op het reduceren van de impact van radicale 
individuen en groepen.

7. Overbruggen van de verglijding tussen radicalisme en terro-
risme met de partners binnen de nationale taskforce en het 
plan radicalisme.

8. Verbeteren van de effectiviteit van de mechanismen ter be-
strijding van de fi nanciering van terrorisme en de samen-
werking tussen de verschillende dienaangaande bevoegde 
diensten. 

9. Evalueren van de gerechtelijke aanpak inzake de Foreign 
Terrorist Fighters (COL 10/2015) en de informatie-uitwisse-
ling rond en de opvolging van de Foreign Terrorist Fighters 
afkomstig uit België (ministeriële omzendbrief van 21 au-
gustus 2015).

10. Beter opvolgen van individuen die in een disengagement-
proces zitten.

11. Uitwerken van een performante samenwerking met de soci-
ale sector inzake de preventieve aanpak.

12. Realiseren van een accurate beeldvorming van radicalise-
ring in ons land.

13. Bestrijden van de verschijningsvormen die gebruikmaken 
van het internet en/of van identiteitsfraude, ontnemen van 
de geldelijke en logistieke middelen die het proces van ra-
dicalisering tot en met terrorisme vergemakkelijken en op 
internationaal niveau afstemming en samenwerking zoeken 
met betrekking tot de aanpak van deze fenomenen.

Rol van de lokale politie, overheden, veiligheids-
diensten en internationale partner

Het lokale niveau is belangrijk voor de opvolging en de 
preventieve benadering van radicaliserende personen.
Naast de lokale samenwerking (onder andere met de 
lokale overheden en het sociale middenveld) is uiteraard 
de internationale samenwerking tussen de bevoegde 
diensten van groot belang.

*	De	kleuren	maken	een	onderscheid		in	de	doelstellingen:	zij	die	de	interne	werking	versterken,	staan	in	het	groen-grijs	en	zij	die	de	fenomeenaanpak	willen	versterken,	
staan	in	het	zwart.
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2. MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

Destabilisering van de criminele organisaties die zich inlaten met mensenhandel en het ontnemen van 
hun vermogensvoordeel, verstoring van de mensensmokkel en opsporing van mensensmokkelnetwerken.

Mensenhandel

1. Ontwikkelen, specifiek voor de problematiek van de ‘tiener-
pooiers’, van een geïntegreerde aanpak tussen de geïnte-
greerde politie, Justitie en welzijn met het oog op de bescher-
ming van de slachtoffers en de vervolging van de daders.

2. Bijdragen tot het opstellen van de brochure over de indicato-
ren betreffende mensenhandel.

3. Op vraag van het openbaar ministerie de richtlijn betreffende 
het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel 
evalueren.

4. Op vraag van het openbaar ministerie, bijdragen tot het op-
stellen van een specifieke richtlijn betreffende het opspo-
rings- en vervolgingsbeleid ter bestrijding van de uitbuiting 
van bedelarij.

5. De federale gerechtelijke politie voert, voor zover het in 
overeenstemming is met de richtlijnen van de magistraat, 
een financieel onderzoek in zoveel mogelijk dossiers van 
mensenhandel.

6. Voor elk arrondissement en op een gecentraliseerde manier 
een beeld van het fenomeen mensenhandel maken.

7. Bijdragen aan de uitwerking van een opleidingscyclus van 
het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

8. Consolideren van structurele platformen voor informatie-uit-
wisseling en het zorgen voor het borgen of overdragen van 
kennis en knowhow.

Mensensmokkel

1. Bijdragen aan de realisatie van een addendum ‘mensen-
smokkel’ binnen het actieplan mensenhandel.

2. Zo veel mogelijk gebruikmaken van het financiële onderzoek.
3. Controleacties opzetten en verbanden leggen tussen het  

migratievraagstuk en mensensmokkel. Bijdragen aan het 
operationele actieplan EMPACT (European Multidisciplinary 
Platform against Criminal Threats) Facilitated Illegal Migration 
d.m.v. mensensmokkel. 

4. Deelnemen aan de werkgroep ‘transmigratie’, opgericht door 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

5. Bijdragen tot de correcte doorverwijzing van de minderjarige 
slachtoffers.

6. De aanpak van de transnationale illegalemobiliteit van perso-
nen en daders in het kader van mensensmokkelactiviteiten, 
de aangewende transportmogelijkheden maximaal verstoren 
door middel van een gemeenschappelijke gerechtelijke en 
bestuurlijke aanpak. 

7. Versterken van de samenwerking met publieke en private 
partners.

8. Gebruikmaken van de beschikbare internationale kanalen 
voor informatie-uitwisseling en de internationale samen-
werkingsmechanismen (Joint Investigation Teams, Common 
Operations en Joint Action Days) gericht op de aanpak van 
mensensmokkel.

9. Voor elk arrondissement en op een gecentraliseerde manier 
een beeld van het fenomeen opstellen.

10. Bijdragen aan de uitwerking van een opleidingscyclus van 
het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

11. Als federale politie bijdragen aan het ontwikkelen en uitwis-
selen van expertise en knowhow d.m.v. operationele, tacti-
sche en strategische analyses. 

3. EEN GEACTUALISEERD INTEGRAAL EN  
GEÏNTEGREERD DRUGSBELEID 

Bijdragen aan een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid in al zijn vormen (cannabis, 
synthetische drugs, cocaïne enz.).

Cannabis

1. De opsporing van de professionele en commerciële cannabis-
teelt versterken.

2. De informatie-uitwisseling en de samenwerking met nationale 
en internationale partners uitbouwen, consolideren en/of ver-
sterken.

3. Een efficiënte aanpak ontwikkelen die gericht is op de  
destabilisatie van de criminele organisaties, met name door de 
dadergroepen en het financiële gedeelte aan te pakken.

4. Een performante internetrecherche implementeren met bij-
zondere aandacht voor het stimuleren van opzoekingen op 
forums, websites en/of Darknet die worden gebruikt om de 
professionele en commerciële productie van cannabis te ver-
gemakkelijken, te organiseren en door te voeren.

5. Deelnemen aan de permanente en performante monitoring 
van de illegale Belgische en internationale drugsmarkten.

6. Een team dat gespecialiseerd is in de ontmanteling van sites 
voor de professionele en commerciële productie van cannabis 
organiseren.

7. Een eenvormige politionele methodologie voor de lokale en 
federale politiediensten over de ontmanteling van de illegale 
cannabisplantages actualiseren en implementeren.

Synthetische drugs

1. De mogelijkheden opdrijven om de sites voor de productie 
van en de handel in synthetische drugs op te sporen.

2. De aanpak van de ‘nieuwe psychoactieve stoffen’ versterken. 
3. Alle mogelijkheden die het wetenschappelijke onderzoek biedt 

in de gerechtelijke onderzoeken integreren en toepassen.
4. De informatie-uitwisseling en de samenwerking met na-

tio-nale en internationale partners uitbouwen, consolideren 
en/of versterken.

5. Een efficiënte aanpak ontwikkelen die gericht is op de  
destabilisatie van de criminele organisaties, met name door 
de dadergroepen en het financiële gedeelte aan te pakken.

6. Een performante internetrecherche implementeren met bij-
zondere aandacht voor forums, websites en/of Darknet die 
worden gebruikt om de productie van en de handel in syn-
thetische drugs te vergemakkelijken, te organiseren en door 
te voeren.

7. Deelnemen aan de permanente en performante monitoring 
van de illegale Belgische en internationale drugsmarkten.

8. Een team dat gespecialiseerd is in de ontmanteling van  
synthetische drugslaboratoria organiseren. 

9. Het nationale netwerk ‘Synthetische drugs’ in stand houden 
en ontwikkelen.

Cocaïne

1. De opsporingsmogelijkheden van de invoer/uitvoer van  
cocaïne in en via België verhogen.

2. De informatie-uitwisseling en de samenwerking met nationa-
le en internationale partners uitbouwen en/of versterken.

3. Een aanpak ontwikkelen die gericht is op de destabilisatie 
van de criminele organisaties, met name door de dadergroe-
pen en het financiële gedeelte aan te pakken.

4. Een performante internetrecherche implementeren met bij-
zondere aandacht voor forums, websites en/of Darknet die 
worden gebruikt om de invoer/uitvoer vancocaïne te verge-
makkelijken, te organiseren en door te voeren.

5. Deelnemen aan de permanente en performante monitoring 
van de illegale Belgische en internationale drugsmarkten.
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Groeihormonen en steroïden

1. De aanpak van de invoer en aanmaak van groeihormonen en 
steroïden versterken.

De lokale markt van de verdovende middelen

1. Onderzoeken verrichten naar de plaatsen waar verdovende 
middelen worden gebruikt en waar op kleine schaal wordt 
gedeald om een beter beeld te krijgen van de oorsprong van 
de drugslijnen.

2. Opsporing van drugplantages door de nabijheidspolitie.
3. Het doelpubliek bereiken via preventie.
4. Smartphones systematisch analyseren via eenvoudige en  

gestandaardiseerde softwareprogramma’s.
5. Een follow-up verzekeren in samenwerking met en de steun 

van de gespecialiseerde diensten van de federale politie en 
de douane.

4. SOCIALE EN FISCALE FRAUDE

Bijdragen aan de inbeslagneming van de opbrengsten van de illegale activiteiten van de criminelen door 
de aanpak van de sociale en fiscale fraude en alle andere vormen van criminaliteit die illegale winsten 
genereren.

Sociale fraude

1. De sleutelactoren inlichten.
2. Het verloop van sociale fraude belemmeren door bestuurlijke 

maatregelen te nemen, met name controles per sector en 
per arrondissementscel afgebakend in het actieplan van de 
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, en het uitvoeren 
van de plannen voor eerlijke concurrentie in de bouw- en de 
transportsectoren.

3. De onderzoeksmethoden en -technieken verfijnen.
4. Een betere samenwerking met de partners verzekeren (op 

nationaal eninternationaal niveau).
5. Bijzondere aandacht besteden aan de recuperatie van ver-

mogens.
6. De bestuurlijke aanpak ondersteunen.
7. De analyse van het fenomeen formaliseren en delen.
8. De informatie-uitwisseling optimaliseren.
9. De expertise verfijnen en communiceren.

Fiscale fraude

1. Een beeld vormen van de georganiseerde btw-fraude, de fis-
cale fraude op het gebied van inkomstenbelastingen, met 
aandacht voor de impact van de digitale economie.

2. De expertise van de federale gerechtelijke politie delen met 
het Belgian Internet Service Center.

3. Beter voorkomen van georganiseerde btw-fraude door ‘da-
tamining’ met het oog op het tijdig ingrijpen om verdere 
schade te vermijden.

4. Snel reageren met het oog op de optimale inbeslagname van 
de illegale vermogensvoordelen in de onderzoeken inzake 
georganiseerde btw-fraude (toepassing una via).  

5. Toepassen van het recherchemanagement wat de repres-
sie van fiscale misdrijven betreft met bijzondere aandacht 
voor valsheden alsook de rol van mededaders en zijdelings  
betrokkenen. 

6. Aandacht hebben voor de internationale samenwerking door 
deelname aan het EMPACT-project (European Multidisciplinary 
Platform against Criminal Threats)  of door operationele samen- 
werking.

7. Implementeren van de geoptimaliseerde structuur van de 
federale politie met bijzondere aandacht voor de rol van de 
federale gerechtelijke politie.

8. Rekruteren van financiële speurders om de uitstroom van 
financiële onderzoekers op te vangen en werken aan een car-
rièrepad dat beter op de noden van het terrein is afgestemd.

5. CYBERCRIME EN CYBERSECURITY

Gecoördineerde maatregelen organiseren voor de aanpak van cybercrime en cybersecurity en de exper-
tise en kennis van de politiediensten op dit vlak versterken.

1. Preventief optreden om criminaliteit beter te voorkomen.
2. Gezamenlijk met partners de criminele cyberinfrastructuur 

ontwrichten en de werking ervan destabiliseren.
3. Kwaliteitsvolle onderzoeken verzekeren.
4. Samenwerken met partners door het opvolgen van de mate 

van bereidheid van de verschillende actoren m.b.t. de aan-
pak van cybersecurity en cybercrime. Dit betreft zowel de 
beschikbare capaciteit, de aanwezige expertise als de eigen-
lijke reactie op en afhandeling van incidenten. 

5. Meer financiële onderzoeken voeren met het oog op een 
maximale terugwinning van wederrechtelijke vermogensvoor-
delen en het ontmantelen of destabiliseren van (inter)natio-
nale high value cyber targets.

6. Een performante beeldvorming van het fenomeen verwezen-
lijken.

7. Verzekeren van goede informatie-uitwisseling met politie-
partners op basis van performante beeldvorming en de eigen 
onderzoeksactiviteiten.

8. Een goede versterking van de capaciteit voorstellen opdat de 
betrokken partijen voldoende gewapend zijn om cybercrimi-
naliteit te bestrijden.

9. Verzekeren van opleiding en expertiseoverdracht.
10. De werking van de verschillende diensten die actief zijn in dit 

domein harmoniseren en zorgen voor een maximale comple-
mentariteit en doeltreffendheid door een duidelijke strategi-
sche visie te ontwikkelen die op alle niveaus wordt gedeeld.
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6. GEWELDSCRIMINALITEIT, AANTASTING VAN DE PERSOONLIJKE INTEGRITEIT EN DISCRIMINATIE

Aanpakken van geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie. Een 
bijzondere aandacht dient hierbij uit te gaan naar de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

Intrafamiliaal geweld

1. De statistische gegevens rond intrafamiliaal geweld verbete-
ren door een specifieke analyse te maken van de evolutie 
van het aantal klachten dat door de politiediensten wordt 
geregistreerd als geweldsfeiten tussen partners. Een speci-
fieke genderanalyse maken van de evolutie van het aantal 
klachten dat door de politiediensten wordt geregistreerd als 
geweldsfeiten tussen partners. 

2. Een betere vorming (basis- en specifieke opleiding) en een 
goede sensibilisering van de politie verzekeren.

3. Bijdragen aan de ontwikkeling van instrumenten voor risico-
beoordeling, risicobeheer en het beter herkennen van signa-
len van intrafamiliaal geweld.

4. Bijzondere aandacht besteden aan de veiligheid van het 
slachtoffer, de situatie van de kinderen die deel uitmaken 
van het gezin en de bijkomende risicofactoren (COL 4/2006).

5. Bijdragen tot de ontwikkeling van de initiatieven van de 
deelstaten i.v.m. het juridisch kader voor ketenaanpak, de 
implementatie van Family Justice Centers en eventuele pro-
tocolakkoorden met andere diensten voor betere samenwer-
king inzake crisissituaties.

Seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen

1. Opstellen van profielen van onbekende daders van seksueel 
geweld en het verwerken van de vragen die binnenkomen 
rond het opstellen van een daderprofiel van onbekende da-
ders van seksueel misbruik (gedragsanalisten en analisten 
van zeden).

2. Bijdragen tot het uitwerken van een instrument voor risico-
beoordeling teneinde situaties van seksueel geweld zo snel 
mogelijk te detecteren.

3. De kennis en expertise van de geïntegreerde politie inzake 
seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen versterken.

4. Doorgaan met het versterken van de doeltreffendheid van 
ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System), het sensibi-
liseren en het opleiden van de politiediensten.

5. De Set Seksuele Agressie optimaliseren door in de betref-
fende werkgroep de magistraten te sensibiliseren voor het 
gebruik van de set.

6. Verbeteren van het afnemen van een audiovisueel verhoor 
van het slachtoffer.

7. Bijdragen tot de ontwikkeling van de initiatieven van de 
deelstaten i.v.m. het juridische kader voor ketenaanpak, de 
implementatie van Family Justice Centers en eventuele pro-
tocolakkoorden met andere diensten voor betere samenwer-
king inzake crisissituaties.

8. Bijdragen aan een haalbaarheidsstudie naar het opstarten van 
sexual assault referral centers in België en aan de (piloot)pro-
jecten die daaruit voortvloeien.

Seksueel geweld t.a.v. minderjarigen

1. Opzetten van een samenwerking met de providers voor het 
afsluiten van de toegang tot sites of fora die de verspreiding 
van kinderpornografisch materiaal faciliteren door procedu-
res met alle actoren (Justitie, providers en Child Focus) af te 
spreken.

2. Opzetten van een samenwerking met de webhosters ge-
vestigd op Belgisch grondgebied voor het verwijderen van  
kinderpornografische inhoud door procedures met alle acto-
ren (Justitie, webhosters en Child Focus) af te spreken.

3. Aansturen van de inspanningen van de internetrecherche 
door de informatiestromen uitgaande van Europol, Interpol 
en Child Focus aan te wenden.

4. Opstarten en ondersteunen van onderzoeken ter identificatie 
van slachtoffers en daders.

5. Oriënteren van de onderzoeksinspanningen met verschillen-
de middelen (Europol-databanken, risicoanalyses, financiële 
analyses, technologische middelen, internet, synergieën en 
samenwerkingen).

6. De internationale informatiestromen optimaliseren.
7. Bijdragen tot de aanpassing en evaluatie van wetsartikels 

met betrekking tot IT-gerelatieerd seksueel misbruik van 
minderjarigen door expertise betreffende IT-gerelateerde ma-
terie (politionele ervaring en aanpak) aan te reiken.

8. Bijdragen tot de ontwikkeling van de initiatieven van de 
deelstaten i.v.m. het juridische kader voor ketenaanpak, de 
implementatie van Family Justice Centers en eventuele pro-
tocolakkoorden met andere diensten voor betere samenwer-
king inzake crisissituaties.

Discriminatie

1. Alle medewerkers stimuleren, en in het bijzonder de refe-
rentiepersonen inzake discriminatie en haatmisdrijven, om 
opleidingen te volgen.

2. Referentieambtenaren van de politie in elke politiezone en 
eerstelijnseenheden van de federale politie aanwijzen die de 
in dat verband door Unia (Interfederale Gelijkekansencen-
trum) georganiseerde opleiding zullen volgen. (COL 13/2013).

3. Werk maken van een regelmatige communicatie en sensibili-
satie over diversiteit in samenwerking met Unia.

4. Een actief diversiteitsbeleid voeren.
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7. GEORGANISEERDE EIGENDOMSCRIMINALITEIT EN ILLEGALE HANDEL IN GOEDEREN

Voeren van een sterk ontradend beleid in het domein van eigendomscriminaliteit, met de focus op 
woninginbraken gepleegd door rondtrekkende daders en het identificeren van wapens waarmee crimi-
nele feiten worden gepleegd.

Georganiseerde eigendomscriminaliteit door rondtrekken-
de daders

1. Meer inzetten op de aanpak van de structuur van de dader-
groepen en netwerken.

2. Intensifiëren van de internationale aanpak door mee te wer-
ken aan een Europese gecoördineerde aanpak.

3. Ontradend werken door meer in te zetten op doelgerichte en 
‘informatiegestuurde’ acties op routes, personen en goede-
ren, hot timeshotspots, met het oog op detectie en aanpak 
van rondtrekkende dadergroepen.

4. Bijdragen tot een geïntegreerde aanpak van heling.
5. Bijdragen tot een gerichte bestuurlijke aanpak van rondtrek-

kende dadergroepen.
6. Bijdragen tot de aanmoediging van gerichte controles en de 

samenwerking met beroepsverenigingen.
7. Zorgen voor accurate en actuele beeldvorming.
8. De opsporing professionaliseren.
9. Bij het uitvoeren van bestuurlijke opdrachten aandacht heb-

ben voor signalen/indicatoren die wijzen op criminele feiten 
gepleegd door rondtrekkende dadergroepen.

10. Versterken van de samenwerking met private en publieke 
partners.

11. Bijdragen tot het bepalen van de correcte identiteit van de 
daders.

12. Bijdragen tot de ontwikkeling van een aanpak voor minder-
jarigen.

13. Versterken van de interne politiële samenwerking.

Illegale wapenhandel

1. Bijdragen aan het verbeteren van de aangifte en de regi-
stratie in het Centraal Wapenregister van wapens die in het 
bezit van hun eigenaar zijn, zonder dat dit aanleiding geeft 
tot vervolging.

2. Eigenaars van vuurwapens informeren en sensibiliseren aan-
gaande de verplichting om een ontvreemding door diefstal of 
verlies van een geregistreerd vuurwapen te melden.

3. Bijdragen aan een versterkt opsporingsbeleid naar het bezit 
van illegale vuurwapens.

4. Versterken van de gecoördineerde aanpak van de illegale 
wapenhandel in België door een betere informatie-uitwisse-
ling en beleidsoverleg tussen alle administratieve en gerech-
telijke diensten te organiseren.

5. Effectief opsporen van de trafiek en handel in illegale vuur-
wapens via het Internet (Darknet, deepweb ...).

6. Doorgedreven opsporen van de illegale wapenhandel om de 
bevoorrading van het criminele milieu te stoppen, door het 
verlenen van een kwaliteitsvolle steun.

7. Verbeteren van de samenwerking en informatie-uitwisseling 
met de nationale partners zoals de gewesten, de provincies, de 
douane, FOD justitie, de Proefbank van Luik en de privésector …

8. De politionele aanpak aanpassen voor een meer uniforme regle-
mentering (herziening van de Europese richtlijn 91/477/EEG).

9. De internationale samenwerking versterken.
10. Naast de inbeslagname, bijdragen tot een maximale verbeurd-

verklaring van de bij criminele feiten betrokken wapens en de 
verbeurdverklaring van de illegaal verkregen vermogensvoor-
delen uit de verkoop van deze wapens.

11. De beeldvorming inzake illegale wapentrafiek en inbeslag-
names van illegale vuurwapens verbeteren op het stuk van 
registratie en expertise.

12. Meewerken aan de monitoring en evaluatie van de illegale 
vuurwapenmarkt.

13. De expertise van de sleutelactoren in de strijd tegen illegale 
wapenhandel vergroten, onder meer via specifieke opleidin-
gen en een uitwisseling van goede praktijken in het exper-
tennetwerk Wapens van de geïntegreerde politie. 

8. LEEFMILIEU

In het brede spectrum van leefmilieu (afvalfraude, dierenwelzijn, ecofraude, bedreigde dier- en planten-
soorten), het verder organiseren – samen met de partners – van een geïntegreerde en multidisciplinaire 
aanpak.

1. Het leefmilieu en de volksgezondheid beschermen tegen de 
schadelijke gevolgen van afvalfraude via een geïntegreerde 
en multidisciplinaire aanpak.

2. De aanpak van zwendel in bedreigde dier- en plantensoorten 
versterken.

3. De handhaving van het dierenwelzijn versterken.

4. De aanpak van ECOfraude versterken door het verbeteren 
van de kwaliteit van de gerechtelijke vaststellingen. 

5. De interne werking ter zake verbeteren (kennisbeheer, informa-
tiebeheer, synergie/samenwerking en informatie-uitwisseling).

9. VERKEERSVEILIGHEID

Voorzien in een voldoende en kwaliteitsvolle verkeershandhaving met goed opgeleide en uitgeruste 
collega’s teneinde de dodelijke verkeerstol op onze wegen sterk te doen afnemen in samenwerking met 
onze partners en overheden.

1. Het aantal controles gericht op de prioritaire fenomenen en 
doelgroepen uitvoeren conform de richtlijnen van de Staten-
Generaal. 

2. De kwaliteit van de controles en vaststellingen verbeteren. 
3. De controles en vaststellingen laten uitvoeren door compe-

tente medewerkers die optimaal opgeleid en uitgerust wor-
den voor de uitoefening van hun opdrachten op het terrein. 

4. Optimaliseren van de kwaliteit van de ongevallenregistratie. 
5. Bij elk contact met een bestuurder van een gemotoriseerd 

voertuig overgaan tot een standaardverkeerscontrole.
6. 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.

7. Maximaal inzetten op het automatiseren van de verkeers-
controles, de vaststellingen en de afhandeling met behulp 
van (nieuwe) technologie. 

8. Performant maken van de databanken verkeer voor de con-
troles en vaststellingen op het terrein en voor analyses en 
het verrijken van/linken met andere databanken intern en 
extern aan de politie. 

9. Bijdragen tot het uitwerken van een integraal verkeersveilig-
heidsbeleid. 

10. Versterken van de advies- en signaalfunctie van de politie. 
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10. VERBETEREN VAN DE OPENBARE ORDE (OVERLAST, GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE 
EN ILLEGALE TRANSMIGRATIE)

Verbeteren van de openbare orde door inspanningen te blijven leveren op het vlak van de strijd tegen 
overlast, het toepassen van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte en het voortzetten van 
de strijd tegen illegale transmigratie.

Beheer van de publieke ruimte

1. Bijdragen tot het herschrijven van wettelijke en reglementaire 
teksten.

2. Verbeteren van de uitrusting voor het genegotieerd beheer 
van de publieke ruimte.

3. Verbeteren van de opleiding en de training (basisopleiding, 
voortgezette opleiding, oefenplaatsen). 

Beheer van de informatie van bestuurlijke politie  

1. De verdere ontwikkeling van BEPAD verzekeren.
2. De monitoring van de sociale media verzekeren.
3. Vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie en 

goede praktijken met internationale partners.

Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van 
de geïntegreerde politie 

1. Implementeren van de wet houdende gemeentelijke en regi-
onale administratieve sancties.

2. Zorgen voor de oprichting, de implementatie en de ontwik-
keling van het Centrex bestuurlijke politie dat zijn kennis 
en expertise gestructureerd en proactief ter beschikking zal 
stellen van de geïntegreerde politie.

Strijd tegen de illegale transmigratie (illegale doorreis en 
migratie) 

1. Oprichten van een formeel platform ‘smart borders’.
2. Verbeteren van de basisscreening (vaardigheid profi ling en 

kennis valse reis- en identiteitsdocumenten) door de eerste-
lijnsdiensten van alle grensposten.

3. Vereenvoudigen en vergemakkelijken van de afhandeling 
van grote groepen onderschepte transmigranten door ter-
reinploegen.

DEEL 2: De nationale veiligheidsthema’s 2016-2019

3	Bestuurlijke	directeur-coördinator	van	de	gedeconcentreerde	coördinatie-	en	steundirectie.
4	Gerechtelijk	directeur	van	de	gedeconcentreerde	gerechtelijke	directie.
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Drie thema’s vergemakkelijken de afstemming tussen het federale en het 
lokale niveau via het arrondissementele niveau.

- Een veelzijdiger veiligheidsbeeld op nationaal, arrondissementeel en 
lokaal niveau.

 Een eventuele bijsturing van de fenomenen op lokaal niveau moet 
gepland worden voor nieuwe of minder goed beheerste veiligheidspro-
blemen die niet in alle ZVP’s werden opgenomen. Het NVP zal conti-
nu worden geactualiseerd in de vorm van de zogenaamde permanente 
beeldvorming. Daarna wordt ook een uitbreiding voorzien tot op het 
niveau van de arrondissementen. 

- De afstemming van de ZVP’s op het NVP en de KIV, met het arrondisse-
mentele niveau als ‘facilitator’.

 De regering overweegt om de huidige ZVP’s met twee jaar te verlengen, 
d.w.z. tot eind 2019. Om beter met het NVP overeen te stemmen, zullen 
ze kunnen worden aangepast via een addendum. In de toekomst zullen 
de nieuwe ZVP’s betrekking hebben op de periode 2020-2025.

 De nationale thema’s worden ook via het arrondissementele niveau ver-
fi jnd om aan te sluiten bij de lokale problemen waarmee de politiezones 
worden geconfronteerd. Dit niveau is dus een overleg-/coördinatieplat-
form om de top-down en bottom-upcoördinatie te vergemakkelijken. Om 
ertoe te komen, speelt de DirCo3 een faciliterende en coördinerende rol 
bij de vertaalslag van het NVP en de realisatie en de opvolging van de 
ZVP’s. Zo communiceert hij/zij met de lokale politiezones over het NVP 
en geeft samen met de DirJud4 de nodige aandachtspunten weer op het 
niveau van het arrondissement. De procureur des Konings heeft zijn 
eigen strafrechtelijke beleidslijnen op het niveau van zijn gerechtelijk 
arrondissement. Hij wordt bijgestaan door de DirJud, in het bijzonder wat 
de toepassing van het recherchemanagement betreft.

- De afstemming van het gewestelijk veiligheidsplan voor Brussel op de 
KIV en het NVP

 Ingevolge de laatste staatshervorming moet voor het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad een gewestelijk veiligheidsplan wor-
den opgesteld om een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid te verze-
keren door middel van een suprazonaal politieplan. De zes zones moeten 
niet alleen in hun eigen veiligheidsbehoeften voorzien, maar bovendien 
een globaal beleid en een globale visie ontwikkelen. Dit globale beleid 
zal tot doel hebben hun respectieve zonale plannen op harmonieuze 
wijze in het gewestelijke en het nationale veiligheidsplan te integreren.
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Hoofdstuk 4: 
Middelen en randvoorwaarden

Hoofdstuk 5: 
Opvolging en evaluatie

Nationaal veiligheidsplan 2016-2019                 

De uitvoering van het NVP 2016-2019 is gekoppeld aan de beschikbare middelen en aan een 
aantal randvoorwaarden. De uitvoering van het plan kan en zal slagen door enerzijds de 
interne bedrijfsvoering verder te professionaliseren en anderzijds een programmawerking 
en verbeterprojecten in de reguliere werking op te zetten. 

Het NVP is zeer ambitieus. Dit roept de vraag op naar de middelen van én voor de politie. 
De voogdijoverheden van de politie dienen dan ook de nodige middelen voor de politie te 
voorzien, en te onderzoeken. Elke gezonde organisatie streeft naar meer effectiviteit en 
effi ciëntie. Dit draagt niet alleen bij tot een gezond sociaal-economisch klimaat. Het is ook 
een uitdaging om met de toegewezen middelen de kerntaken uit te voeren, een proactief 
beleid te voorzien, en in het geval van politie, bijkomende opdrachten te krijgen ingevolge 
veiligheids- en noodsituaties. 

De politie blijft in beweging en werkt resultaatgericht met een optimale inzet van de toe-
gekende middelen en capaciteit. De optimalisatie van de federale politie, het (kern)taken-
plan en de randvoorwaarden voor de lokale politiediensten zijn hierbij essentiële factoren. 
Samenwerking tussen de lokale politiezones en de federale politie enerzijds en tussen de 
geïntegreerde politie en andere partners anderzijds dringt zich meer dan ooit op.
De optimalisatie beoogt het vereenvoudigen van de organisatiestructuur, het verminde-
ren van de overhead en het verhogen van de operationele capaciteit op het terrein. Wat 
het kerntakenplan5 betreft wordt nagegaan welke taken kunnen worden geschrapt of aan 
andere publieke of privaté partners worden overgedragen.

De politie blijft de ingeslagen weg van de interne organisatiebeheersing en de modernisering 
van de bedrijfsvoering volgen en dit zeker op het vlak van de innovatie,  ICT, van adequate 
logistieke en fi nanciële middelen en last but not least, van een performante personeelsinzet.
De bedrijfsvoering van de federale politie staat volledig in het teken van meer professiona-
lisering (dienstenaanbod op vraag, proactief, maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
klantgericht), van meer effi ciëntie (optimalisatie ondersteunende processen, kwaliteit, sa-
menwerking) en van meer innovatie (op vlak van technologie en/of informatiesystemen bv. 
mobiel werken, i-police; alsook binnen humanresourcesbeleid bv. visie op politieonderwijs). 

De lokale politie speelt, naast de uitvoering van de zeven basisfunctionaliteiten, een steeds 
grotere rol als partner van de federale politie in het bestrijden van specifi eke veiligheids-
problemen. Hierdoor wordt steeds meer vorm gegeven aan een geïntegreerde werking. Een 
doeltreffende ondersteuning door de federale politie inzake ICT vormt steeds een kritieke 
succesfactor ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Over het algemeen dient gestreefd te 
worden naar een maximale verspreiding van knowhow en goede praktijken binnen de geïnte-
greerde politie en dient operationele transparantie te worden verzekerd. Bijkomend heeft de 
regering zijn akkoord gegeven om de nodige middelen voor de ontwikkeling van i-police en 
van het Enterprise Communication System (ECS) vrij te maken. Ten slotte moedigt de regering 
schaalvergroting – de samenwerking tussen en het samensmelten van politiezones – aan.

Dit alles vraagt om een globale benadering die grenzen doorbreekt. De federale politie, de 
lokale politie én hun partners moeten toekomstgericht denken en fl exibel handelen.

5	Het	kerntakenplan	is	een	voorbeeld	van	bijsturing	en	fl	exibiliteit	dat	inherent	is	aan	het	beleidsmatig	kader	
dat	mee	de	strategie	van	de	politie	bepaalt.	In	overeenstemming	met	het	federale	regeerakkoord	werd,	vooral	
in	2015,	nagedacht	over	de	kerntaken	die	aan	de	politiediensten	worden	toevertrouwd.	De	algemene	doelstel-
ling	is	het	verzekeren	van	een	grotere	politionele	aanwezigheid	op	het	terrein,	maar	ook	het	besteden	van	meer	
personeel	en	middelen	aan	de	prioritaire	opdrachten.

Goede plannen maken is één ding. Ze moeten ook uitgevoerd, opgevolgd, 
geëvalueerd, in voorkomend geval bijgestuurd en vooral zo goed mogelijk 
gebudgetteerd worden.
De ministers van Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Justitie engageren zich 
om de uitvoering en de evaluatie van de KIV en het NVP te verzekeren. Zowel 
de KIV als het NVP voorzien in een continue opvolging van de veiligheidsthe-
ma’s tot op het niveau van de lokale politie. De opvolging en evaluatie van 
beide beleidsplannen zal coherent/synchroon verlopen.

De federale politieraad is belast met de globale evaluatie van de werking en 
de organisatie van de federale politie en van de lokale politiediensten. Ook 
zal de federale politieraad de coherentie van deze evaluatie met die van 
de KIV bewaken. Binnen de federale politieraad zullen afspraken gemaakt 
worden met de commissaris-generaal en de voorzitter van de VCLP over de 
te volgen methodologie, procedure en timing voor de opvolging en evaluatie 
van het NVP.

De federale politie zal een eenvormig monitoringsysteem uitwerken en toe-
passen voor de opvolging en de evaluatie van de uitvoering van de NVP-
doelstellingen die onder haar bevoegdheid vallen. Het opvolgingssysteem 
dient als basis voor de rapportering aan de federale politieraad en aan de 
overheid. De uitvoering van dit NVP wordt jaarlijks opgevolgd. Aan het einde 
van de uitvoeringsperiode wordt een globale eindevaluatie gemaakt op basis 
van vooraf vastgelegde evaluatiecriteria.

De lokale politie volgt haar bijdrage aan het NVP op via de zonale veilig-
heidsplannen. De evaluatie van deze plannen op lokaal niveau gebeurt in de 
zonale veiligheidsraden. 

De opvolging en evaluatie van het NVP moet worden gezien als een ge-
zamenlijk refl ectie- en oriëntatiemoment dieeventuele bijsturing en hero-
riëntering van het politiebeleid toelaten. Overlegorganen zoals de zonale 
veiligheidsraad, het provinciale overleg en de federale politieraad spelen 
hierbij een essentiële rol.

De vele soorten plannen die op de diverse niveaus worden opgesteld, moe-
ten een coherent geheel volgen en elkaar versterken. Voor de afstemming 
tussen de beide niveaus van de politie en voor de coördinatie van de uitvoe-
ring van het NVP heeft de DirCo, in samenspraak met de DirJud, een essenti-
ele integrerende rol te vervullen. Zij zullen daartoe gezamenlijke initiatieven 
nemen.

Het gewestelijk veiligheidsplan voor het administratief arrondissement 
Brussel Hoofdstad wordt afgestemd op de KIV en het NVP. De gewestelijke 
veiligheidsraad staat in voor de opvolging van de uitvoering van dit plan.

Ook het (kern)takenplan van de politie, de optimalisatie van de federale 
politie, de capaciteit van de federale politie en de modernisering van haar 
bedrijfsvoering zullen opgevolgd en geëvalueerd worden.
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