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Nationale veiligheidsthema’s 2022-2025



Visie

• Uittekenen gemeenschappelijke visie GPI

• Aanpak thema’s: GPI

• Politionele vertaling van het integraal en 
geïntegreerd veiligheidsbeleid



Algemene 
context

Transversale thema’s

Veiligheidsfenomenen

Opbouw



Transversaal 
thema

• Nieuwe ontwikkelingen

• Programma (geïntegreerde gerechtelijke en 
bestuurlijke aanpak)

• Geheel van samenhangende projecten/acties

• (co-)Programmamanager + nationale taskforce



Veiligheidsfenomenen

• Vernieuwen en verbeteren via projecten, 
initiatieven en acties

• Bestaande aanpak en informatiebeheer verankeren

• Internationale verplichtingen worden uitgevoerd

• Lokale Politie verzekert de basispolitiezorg

• Federale politie vanuit haar supralokale en 
gespecialiseerde opdrachten 



Algemene 
context

Transversale 
thema’s

Internet en (nieuwe) 
technologie

Aanpak georganiseerde 
criminaliteit

Grensbeheer

Politioneel beheer van 
de publieke ruimte



Algemene 
context

Actieve beeldvorming verrichten

Technologische
vakbekwaamheid verhogen

Innovatieve politietoepassingen
ontwikkelen

Internet en 

(nieuwe) 

technologie

PM: Michaël De Laet (FCCU)
Co-PM: Sandra De Tandt (PZ 
PolBru)



Algemene 
context

Dadergerichte aanpak

Buitgerichte aanpak

Internationale aanpak

Bestuurlijke aanpak

Georganiseerde

criminaliteit -

Invalshoeken

PM: François Farcy (DirJud Liège)
Co-PM: Ken Weckhuysen (DGJ)



Algemene 
context

Beeldvorming – diagnostiek

Verbeteren van het 
recherchemanagement

Verbeteren van de onderzoeken 
“georganiseerde criminaliteit”

Ontwikkelen van expertise 
“georganiseerde criminaliteit”

Georganiseerde 

criminaliteit -

Doelstellingen



Algemene 
context

Creatie van een expertisecentrum 
grensbeheer

Herdenken van de processen inzake 
grensbeheer ter hoogte van de 
buitengrenzen

Betere beeldvorming en geïntegreerde 
aanpak van grensoverschrijdende 
criminaliteit

Geïntegreerd 

grensbeheer

PM: Mieke Haentjens (DAO)
Co-PM: Kurt Desoete (Dirjud WVL)
Co-PM: Siegfried Mertens (PZ Minos)



Algemene 
context

Verbeteren van de beeldvorming van 
gebeurtenissen

Politioneel beheren van de ‘New way 
of protesting’

Politioneel beheer van 
voetbalevenementen

Politioneel beheer van omvangrijke 
en ongekende crisissen

Politioneel 

beheer van de 

publieke ruimte

PM: Wald Thielemans (DAO)
Co-PM: Koen Van Overtveldt (DirCo Bxl)
Co-PM: Aline Lefèvre (PZ PolBru)



Veiligheidsfenomenen

Misdrijven tegen de fysieke en psychische 
integriteit

Intrafamiliaal en seksueel geweld

Drugs



Veiligheidsfenomenen

Misdaden en wanbedrijven tegen 
eigendommen

Overlast

Verkeersveiligheid



Veiligheidsfenomenen

Fiscale fraude en andere financiële en 
economische fenomenen

Sociale fraude

Humane doping, voedselgerelateerde en 
leefmilieucriminaliteit



Veiligheidsfenomenen

Radicalisering, gewelddadig extremisme en 
terrorisme

Veiligheidsproblemen gekoppeld aan 
onregelmatige migratie en mensensmokkel

Mensenhandel



Veiligheidsfenomenen

Hacking, informaticasabotage, informaticabedrog 
en oplichtingen met internet

Horizontale fenomenen
• Corruptie
• Witwassen en heling
• Identiteitsfraude
• Wapenzwendel

Ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht



Middelen en randvoorwaarden



GPI gaat radicaal digitaal en bouwt verder aan de weg naar een 
moderne, mobiele en informatiegestuurde politie

GPI is een aantrekkelijke werkgever en investeert in (gespecialiseerd) 
menselijk kapitaal

GPI opereert in een veilige, diverse en integere werkomgeving

GPI is een internationale speler en partner

GPI oriënteert haar middelen voor de realisatie van het NVP



Uitvoering, evaluatie en opvolging



Kwalitatieve en kwantitatieve 
opvolging 

Evaluatie van de flexibele werking en 
eventuele bijsturing na twee jaar
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