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Addendum: Aanpassing ZVP 2014-2019 aan NVP 2016-2019 

1. INLEIDING  

Om de afstemming tussen het lopende ZVP en het nieuwe NVP te realiseren, werd een informatie- en afstemmingsronde georganiseerd tijdens de zonale veiligheidsraad 

van 09.02.2017.  

De wijzigingen aan het lopende ZVP werden voorgesteld aan de zonale veiligheidsraad onder de vorm van een addendum. Het addendum bevat de beschrijving van die 

activiteiten die noodzakelijk worden geacht om, rekening houdende met de lokale context, bij te dragen aan de programmawerking van het NVP 2016 – 2019.  

Tijdens de zonale veiligheidsraad werden de voorgestelde bijsturingen en doelstellingen fel bediscussieerd. De leden van de zonale veiligheidsraad konden, in hoofdzaak 

door de beperkte mogelijkheden inzake capaciteitsuitbreidingen, geen consensus bereiken. Zij hebben bijgevolg aan de korpschef van de politiezone Pajottenland, HCP 
Marc Hellinckx, de uitdrukkelijke vraag gesteld om een tweede aangepast voorstel van addendum te formuleren.  

Op basis van de verzamelde informatie, en rekening houdende met de punten van discussie, stelt de korpschef een bijsturing van het lopende ZVP voor. Het aangepaste 
addendum werd voorgelegd op het Politiecollege van 17.02.2017 en 27.03.2017. Nadien werd het, via elektronische weg, ter beschikking gesteld aan de anderen leden 
van de zonale veiligheidsraad.  

Het hier voorgestelde addendum is het uiteindelijke resultaat van een elektronische consultatie en goedkeuring door alle leden van de zonale veiligheidsraad.  

Het addendum wordt overgemaakt aan de bevoegde instanties en voogdijoverheden, ten laatste in de maand maart 2017. 

 

2. OVERZICHT EN BIJSTURING STRATEGISCHE DOELSTELLING  

2.1 CRIMINALITEIT & LEEFBAARHEID 

2.1.1 DIEFSTALLEN MET BRAAK 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij met een integrale aanpak (raad 

geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en nazorg) in de periode 2014 – 2017 bij 
aan het stabiliseren van de diefstallen met braak tot op het niveau van 2009 – 

2012. 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij met een integrale aanpak (raad 

geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en nazorg) in de periode 2014-2019 bij 
aan het beperken van het aantal  diefstallen met braak op jaarbasis tot maximaal 

350 met een diefstalgraad van maximaal 18 diefstallen per 1000 brievenbussen in 

elke gemeente van de politiezone. Tegen 2020 is de verhouding gelukte 
diefstallen/pogingen in alle gemeenten in de politiezone 55/45 en de 

ophelderingsgraad minimaal 15%. 
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2.1.2 VERKEER 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij in de periode 2014 – 2017 bij tot het 

bevorderen van de objectieve verkeersveiligheid in het Pajottenland door het totaal 
aantal verkeersongevallen te stabiliseren tot op het niveau van 2009 – 2012, met 

een bijzondere aandacht om de gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij 

te verminderen.  

Routinematige aanpak van de snelheid en alcoholgebruik in het verkeer, de aanpak 
van de vluchtmisdrijven, een grondiger analyse van de oorzaken van de 

ongevallen en een gedegen beeldvorming van de mobiliteit staan hierbij centraal.  

 

 Als partner in de veiligheidsketen dragen wij tot het bevorderen van de objectieve 

verkeersveiligheid in het Pajottenland door : 

Ü tegen 2020 bij een stabiel aantal verkeersongevallen op jaarbasis, deze 
ten gevolge van snelheid onder de 12% te brengen, en deze ten gevolge 
van alcohol onder de 7%. 

Ü een bijzondere aandacht zal gaan naar om de gevolgen voor de 
slachtoffers en de maatschappij te beperken door grondig onderzoek naar 

vluchtmisdrijven waarbij een ophelderingsgraad van meer dan 40% wordt 

nagestreefd. 

Ü de overlast door het Verkeer in de regio, en in bijzonder de overlast 
veroorzaakt door vrachtvervoer in de woonkernen, zal tegen 2020 
significant moeten afgenomen zijn. 

 

2.1.3 OVERLAST 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Als partner van het lokaal bestuur wensen wij de leefbaarheid in het Pajottenland 

te verbeteren door in te zetten op de door de bevolking ervaren overlast inzake 

problemen met personen en hinder veroorzaakt door het verkeer. 

Daarnaast wensen wij de interventiecapaciteit te recupereren door het uitwerken 
van alternatieven voor onze tussenkomst in verband met dierenwelzijn. 

Als partner van het lokaal bestuur wensen wij de leefbaarheid in het Pajottenland 

te verbeteren door in te zetten op de door de bevolking ervaren overlast inzake 

problemen met personen en hinder veroorzaakt door het verkeer. 

 

 

2.1.4 INTRAFAMILIAAL GEWELD 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij in de periode 2014 – 2017 bij aan de 

aanpak van het fenomeen IFG (intrafamilaal geweld) door de ontwikkelde 

kwaliteitsvolle aanpak te borgen in de reguliere werking en permanent te 

monitoren met als doelstelling het aantal interventies door de politie te 

verminderen.   

 Als partner in de veiligheidsketen dragen wij in de periode 2014 – 2019 bij aan de 

aanpak van het fenomeen IFG door de ontwikkelde kwaliteitsvolle aanpak te 

borgen in de reguliere werking en permanent te monitoren met als doelstelling het 

aantal interventies door de politie te verminderen. Tegen 2020 is er een 

ketengerichte werking voor complexe dossiers in de politiezone geïmplementeerd. 
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2.1.5 RADICALISERING, GEWELDDADIG EXTREMISME EN TERRORISME 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NIEUWE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

/ 
Verbeteren van de informatiegaring rond radicalisering en gewelddadig 

extremisme. Tegen 2020 hebben alle operationele medewerkers de opleidingen 
CoPPRa gevolgd, zijn alle lokale nood- en interventieplannen    afgestemd op een 

terroristische aanslag en is een BNIP Terro voor de site SATCOM opgesteld en 

minimum een ‘table top oefening’ gevraagd aan de Provincie.  

 

2.1.6 SOCIALE EN FISCALE FRAUDE 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NIEUWE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

/ De politiezone zal de procedure voor reactief onderzoek stroomlijnen bij gebrek 

aan capaciteit voor proactief onderzoek.  

 

2.1.7 GEORGANISEERDE EIGENDOMSCRIMINALITEIT EN ILLEGALE GOEDERENTRAFIEKEN 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NIEUWE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

/ De al dan niet uitvoering van een project ter voorkoming van wapendiefstal en –

zwendel zal in een latere fase beslist worden op basis van de resultaten van een 
onaangekondigde controle bij één van de grote wapenverzamelaars 

(capaciteitsgebrek). 

 

2.1.8 LEEFMILIEU 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NIEUWE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

/ Tegen 2020 is het aantal gekende sluikstortplaatsen in de politiezone verminderd 

en is de ervaren overlast door de bevolking terzake sterk afgenomen. 

Inzake sluikstort en zwerfvuil zal een beperkt project worden opgestart binnen 
maximum 2 gemeenten van de politiezone (capaciteitsgebrek). 
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2.2 INTERNE WERKING 

2.2.1 INFORMATIEBEHEER EN RICHTLIJNEN 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Tegen eind 2017 hebben wij nog enkel de noodzakelijke richtlijnen, informatie en 
documentatie die gemakkelijk voor iedereen consulteerbaar zijn en wordt de 

naleving met een geïndividualiseerd monitoringssysteem opgevolgd.  

Tegen 2020 hebben wij nog enkel de noodzakelijke richtlijnen, informatie en 
documentatie in een digitale werkomgeving, waardoor alle nodige en noodzakelijke 

informatie voor iedereen consulteerbaar is, zowel op de werkplaats als op afstand. 

 

2.2.2 VERMOGEN OM ZELF TE STUREN (METEN = WETEN) 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In de periode 2014 – 2017 ontwikkelen wij permanente stuurborden en 
meetinstrumenten in alle domeinen en op alle niveaus teneinde de kennis over de 

eigen organisatie en werking te vergroten, continu op te volgen en bij te sturen.  

In 2020 gebruiken we permanente stuurborden en meetinstrumenten in alle 
domeinen en op alle niveaus teneinde de kennis over de eigen organisatie en 

werking te vergroten, continu op te volgen en bij te sturen. 

 

2.2.3 GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In de periode 2014 – 2017 implementeren wij een nieuw personeelsplan en 

garanderen wij de noodzakelijke personeelscapaciteit voor het uitvoeren van de 
primaire processen.   

 

In de periode 2016 – 2019 implementeren wij een vernieuwd personeelsplan en 

garanderen wij de noodzakelijke personeelscapaciteit voor het uitvoeren van de 
primaire processen met een duidelijke prioriteit voor de lokale functionaliteiten. 

Het personeelsmanagement laat zich maximaal inspireren door het “Nieuwe 

Werken”. 

 

2.2.4 COMPETENTIE MEDEWERKERS 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In de periode 2014 – 2017 evalueren wij de competenties van elk personeelslid 

teneinde individueel bij te sturen en op te volgen.  

In de periode 2016 – 2019 evalueren wij verder de competenties van elk 

personeelslid en doen wij de nodige bijsturingen. 
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2.3 TRANSVERSALE WERKING 

2.3.1 FINANCIËN  

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Ontwikkelen van alternatieven voor een duurzame financiering van de politiezone 

Pajottenland en haar werking. 

Ontwikkelen van alternatieven voor een duurzame financiering van de politiezone 

Pajottenland en haar werking. 

 

2.3.2 INFORMATIEHUISHOUDING 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In de periode 2014 – 2017 wordt de informatiecyclus (informatiegaring, 
verwerking, registratie, exploitatie) van het korps in de operationele doelstellingen 

breed aangestuurd door een volwaardig LIK en zal de toegankelijkheid van de 

(operationele en niet-operationele) informatie ruimer toegankelijk gemaakt worden 
voor iedereen.  

Tegen 2020 wordt de informatiecyclus in de operationele doelstellingen breed 
aangestuurd door een volwaardig LIK. De operationele medewerkers beschikken 

op het terrein over alle noodzakelijke informatie en tools om hun operationele 

opdrachten volledig af te werken inclusief de administratieve afhandeling. 

 

2.3.3 KWALITEIT 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In de periode 2014 – 2017 verbeteren wij de kwaliteit van de dienstverlening in 

elke kerntaak afzonderlijk en elke dienst afzonderlijk. 

Doelstellingen aangereikt door het korps (niet exhaustief): 

Ü Verkeer en lokale recherche: Het in de periode 2014-2017 continu verbeteren van 
de interne samenwerking tussen de diensten  

Ü Interventie: Teamspirit – samenwerken - verdelen van verantwoordelijkheden – 
informatiedoorstroming – ploegidentiteit  

Ü Wijksectoren: Werken in sectorwerking met kennis van de sectorproblematieken / 
opnemen van verantwoordelijkheden binnen de sector 

Ü Openbare orde: Het optimaliseren van de politie-inzet tijdens ordediensten – Het 
transparant maken van de kosten naar overheid en organisatie. 

Ü Slachtofferbejegening: Integratie van de precaire (voortdurend aandacht 
weerhoudende) dossiers slachtofferbejegening in InfoCop / InfoPop  

 

Tegen 2020 verbeteren wij de kwaliteit van de dienstverlening in elke kerntaak en 

in elke Dienst met als voornaamste realisaties : 

Ü De integratie van de werking van de Dienst Interventie en de Dienst Verkeer 

Ü Het realiseren van een ploegidentiteit bij de Dienst Interventie gebaseerd op een 
evenwichtige gedragen verdeling van verantwoordelijkheden en taakaccenten 

Ü Het optimaliseren van de onthaalfunctie in de Dienst Wijk 

Ü Het realiseren van een wijkscan voor alle gemeenten door de Dienst Wijk 

Ü Het daadwerkelijk verminderen van de capaciteitsinzet door de politie bij 
ordediensten en evenementen sensu lato, in het bijzonder : 

- bij wielerwedstrijden met 35% tov 2016 

- tussenkomsten in instellingen en scholengemeenschappen 

- interventies met betrekking tot loslopende dieren 
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Ü Dagcoördinatoren: Het opstellen van een performant PIP - Politioneel 

Interventieplan 

Ü LIK / Systeembeheer: In de periode 2014-2017 zal de informatiecyclus (infogaring, 
verwerking, registratie, exploitatie) van het korps in operationele doelstellingen 
breed worden aangestuurd door een volwaardig LIK en verder zal de informatie – 
ook de niet-operationele ruimer toegankelijk worden voor iedereen 

Ü Organisatie: Tegen eind 2017 zullen alle persoonlijke dossiers digitaal worden 

bewaard 

Ü Middelen: Tegen eind 2017 zal de stock performant, efficiënt en dynamisch worden 
beheerd  

Door de diensthoofden gekozen doelstellingen (niet exhaustief): 

Ü Verkeer: Het optimaliseren van de werking in de verkeersdienst 

Ü Interventie: Het optimaal uitwisselen van de operationele info met de 
interventieploegen via InfoCop / -Pop. 

Ü Wijksector GLP: Het verbeteren van de samenwerking met de meest 

“capaciteitsopslorpende klanten” om de werklast te verminderen.  

Ü Wijksector GHB: Het optimaliseren van het overleg in de wijksector 

Ü Slachtofferbejegening: Na evaluatie van de huidige werking, uitwerken en 
implementeren van een nieuwe geïntegreerde korpsrichtlijn ter optimalisatie 
van de opvang van de eigen personeelsleden (opvang bij critical incidents, 

ongewenst gedrag, problematieken vanuit de persoonlijke levenssfeer,…) 

Ü Recherche: Meer feedback geven over de werking van de lokale recherchedienst 
aan de andere diensten 

Ü Dagcoördinatoren: Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling / onderlinge 
communicatie van DC met het LIK 

Ü LIK / APO: Het ondersteunen van de werking in de actieplannen door het 

aanleveren van de gevraagde gegevens voor opvolging van het fenomeen 

Ü Organisatie/middelen: registratie van in- en uitgaande post 

Ü Management Ops: Het verbeteren van de informatie-uitwisseling in de dienst.  

Ü Het implementeren van een professioneel opvangnet en begeleidingstraject voor 

medewerkers in moeilijkheden 

Ü Het optimaliseren van de Dienst Dagcoördinator 

Ü Het stimuleren en ondersteunen van het recherchegericht werken bij alle 
medewerkers onder impuls van de Dienst Recherche 

Ü Opzetten van een geïndividualiseerd monitorsysteem voor de operationele 
productiviteit en werklast van de medewerkers. 

Ü Het digitaal raadplegen van de persoonlijke dossiers. 

Ü Een performante stockbeheer met inspraak en overlegmomenten voor de 
medewerkers 

Ü Een uniform registratiesysteem voor de in- en uitgaande post. 
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2.3.4 WELZIJN 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BIJGESTUURDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In de periode 2014 – 2017 zal een definitieve oplossing worden gegeven aan de 

infrastructuurproblematiek, zal een verbetering van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen gerealiseerd worden en zal de inbreng van het personeel 
bij de werving van middelen structureel worden ingebed in de werking.  

Tegen 2020 zijn de personeelsleden werkzaam in het nieuwe politiehuis of in een 

locatie die voldoet aan de actuele veiligheidsvereisten en –protocollen. De 
personeelsleden beschikken over de noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsstukken.  De inspraak bij de behoeftenbepaling en de aankoop wordt 

structureel ingebed in de aankoopprocedures. 

 

2.4 COMMUNICATIE MET DE PARTNERS 

2.4.1 COMMUNICATIE MET DE BURGER 

OORSPRONKELIJKE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NIEUWE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

/ Tegen 2020 kan de burger onze diensten digitaal bereiken en digitaal 

communiceren. 

ø Na discussie in de ZVR werd geen akkoord bereikt om deze doelstelling te 

weerhouden (capaciteitsproblematiek). 
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3. FENOMENEN  NVP 2016-2019 WEERHOUDEN IN ZVP 

3.1 RADICALISERING, GEWELDDADIG EXTREMISME EN TERRORISME (INCL. POLARISERING) 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?    

OPMERKINGEN EN DISCUSSIES ZONALE VEILIGHEIDSRAAD                    

Dit fenomeen was geen doelstelling 
binnen het lopende ZVP, maar wordt 

in de resterende periode opgenomen 
als prioriteit.  

 

Ü Er is geen informatie over terroristische groeperingen op het 
grondgebied van de PZ Pajottenland. Er werden wel 2 Foreign 
Terrorist Fighters (1 op de lijst FTF + 1 in onderzoek) 
gedetecteerd.  

Ü De politiezone Pajottenland neemt reeds deel aan verschillende 
fora die in dit domein werden gecreëerd. In de gemeente 
Herne werd een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) 
opgestart. Deze kwam in de voorbije periode 3 keer samen. Er 
werden een aantal referentiepersonen binnen de zone 
aangeduid die beschikken over een veiligheidsmachtiging.   

Ü Op niveau van de wijk zullen inspanningen worden geleverd om 
signalen van radicalisering tijdig te detecteren. Tijdens de 
voorziene wijk-overlegmomenten wordt bovendien gewaakt 
over een maximale informatie-uitwisseling met de bestuurlijke 
overheden. 

Ü Bij noodzaak zal een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) 
worden bij elkaar geroepen.  

Ü Elke operationele medewerker zal, en in prioriteit elke 
wijkwerker, worden opgeleid inzake CoPPRa 1 (8 uur opleiding 
– kostprijs € 72) en CoPPRa 2 (8 uur opleiding – kostprijs € 

108). 

Ü Naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe 
communicatiestation van de NAVO (Satcom) moet een 
operationele risicoanalyse worden uitgevoerd. Deze site vormt 
immers een kritiek punt.  

Ü Binnen alle bestaande noodplannen dient een luik “terro” te 

worden opgenomen onder de vorm van een addendum. 
Hieraan gekoppeld dienen in de komende 3 jaar oefeningen te 
worden georganiseerd zodat de werking in de praktijk kan 
worden geëvalueerd.  

Ü Doelstelling: 

Verbeteren van de informatiegaring rond 

radicalisering en gewelddadig extremisme. Tegen 
2020 hebben alle operationele medewerkers de 

opleidingen CoPPRa gevolgd, zijn alle lokale nood- 

en interventieplannen  afgestemd op een 
terroristische aanslag en is een BNIP Terro voor 

de site SATCOM opgesteld en minimum een ‘table 

top oefening’ gevraagd aan de Provincie. 

 

Opmerking Procureur des Konings 

Het lijkt aangewezen om als politie een rol te 

spelen bij de sensibilisering van de gemeentelijke 

diensten en de OCMW’s via een gepaste 

informatieverstrekking (bv. via een soort van 

COPPRA light die verstrekt of gefaciliteerd kan 

worden). 
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3.2 MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Dit fenomeen was geen doelstelling 
binnen het lopende ZVP. 

Het fenomeen zal in de resterende 
periode niet worden opgenomen als 

prioriteit, maar als een 

aandachtspunt.  

 

Ü Cijfergegevens – Criminaliteitsbarometer 2014 - 2016: 

 2014 2015 2016 

Mensenhandel  0 1 0 
Mensensmokkel 0 0 0 
TOTAAL 0 1 0 

 

Ü Voor de periode 2014-2016 werden binnen de PZ Pajottenland 
slechts 1 feit van mensenhandel geregistreerd. De nodige 

controles zullen worden uitgevoerd binnen de reguliere 
werking.  

 

Ü Aandachtspunt: 

Actieve opvolging van de bewoners van de Lokale 
Opvang Initiatieven (LOI) door de organisatie van 
2 controles per jaar, in samenwerking met het 

OCMW. 

 

3.3 EEN GEACTUALISEERD INTEGRAAL EN GEÏNTEGREERD DRUGSBELEID 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Dit fenomeen was geen doelstelling 

binnen het lopende ZVP. 

Het fenomeen zal in de resterende 
periode niet worden opgenomen als 

prioriteit, maar blijft een 

aandachtspunt.  

 

Ü Cijfergegevens – Criminaliteitsbarometer 2014 - 2016: 

 2014 2015 2016 

Bezit 10 18 18 
Handel 5 1 8 
Gebruik 2 3 1 
Fabricatie 0 4 3 
In-en uitvoer                2 0 1 
Andere 7 2 7 
TOTAAL 26 28 38 

 

Ü Het aantal feiten binnen de PZ ligt onvoldoende hoog om dit 

fenomeen prioritair aan te pakken. De problematiek zal de 
vereiste aandacht krijgen tijdens de reguliere werking.  

Ü Aandachtspunten: 

ü Minstens 2 keer per jaar controles uitvoeren 
op drugsbezit tijdens feesten en 
evenementen, met ondersteuning van een 
drugshond. 

ü Bijzondere aandacht schenken aan de 
drugsproblematiek in onderwijsinstellingen en 
schoolomgevingen. 

ü Tijdens de ZVR hebben verschillende leden de 
uitdrukkelijke vraag gesteld om binnen de 
reguliere werking de nodige tijd te voorzien 
inzake de aanpak van drugshandel en de 
controle van drugs in het verkeer 
(druggebruiker). 
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3.4 SOCIALE EN FISCALE FRAUDE  

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Dit fenomeen was geen doelstelling 
binnen het lopende ZVP. 

Het fenomeen zal in de resterende 
periode niet worden opgenomen als 

prioriteit.  

 

Ü Cijfergegevens – Criminaliteitsbarometer 2014 - 2016: 

 2014 2015 2016 

Betaalkaartfraude 1 3 1 
Witwassen 0 2 0 
TOTAAL 1 5 1 

 

Ü Er zijn weinig of geen ernstige feiten gekend op het 
grondgebied van de PZ Pajottenland. De problematiek zal de 

vereiste aandacht krijgen tijdens de reguliere werking. 

Ü Aandachtspunten: 

ü Voeren van kleinere onderzoeken, door de 
recherche en de wijk, binnen de reguliere 
werking.  

ü Bewerkstelligen van een snellere 

informatieoverdracht naar de bevoegde 

inspectiediensten en parketten bij het 

vaststellen van onregelmatigheden. 

ü Project domiciliefraude (zie infra). 

ø Na discussie in de ZVR werd beslist om dit 
project te schrappen wegen capaciteitsgebrek. 

Opmerking Procureur des Konings 

Gelet op de financiële impact van de 

identiteits- en domiciliefraude op de 

overheidsfinanciën, is het aangewezen om 
minstens na te gaan of in de loop van de 

komende periode waarop het addendum 

betrekking, toch geen project kan worden 

opgestart. Ik betreur de schrapping van dit 

project. 

 

3.5 CYBERCRIME EN CYBERSECURITY 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Dit fenomeen was geen doelstelling 

binnen het lopende ZVP. 

Het fenomeen zal in de resterende 
periode niet worden opgenomen als 

prioriteit.  

Ü Cijfergegevens – Criminaliteitsbarometer 2014 - 2016: 

 2014 2015 2016 

Hacking 3 4 4 
Informaticabedrog 16 8 10 
Sabotage 1 0 0 

Ü Aandachtspunten: 

ü Sensibiliseren van de bevolking inzake 
cybercriminaliteit door maximale 
informatieverspreiding via de website van de 
politiezone (link FOD Economie) en de 
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Met betrekking tot cyberpesten en 

radicalisering op het internet, door in 

onze zone gekende FTF’ers, zal de 

nodige aandacht worden geschonken.  

Valsheid in 
informatica 

0 0 0 

TOTAAL 20 12 14 
 

Ü Binnen de zone is het aantal feiten van informaticacriminaliteit 

beperkt.  

 

 

Ü De aandacht voor het fenomeen zal zich enerzijds situeren op 

intern niveau - informatieveiligheid (Project VERA) en 
anderzijds op de sensibilisering van de eigen medewerkers 
inzake de bestaande (wettelijke) mogelijkheden omtrent 

onderzoeken op het internet. 

gemeentelijke infobladen.  

ü Verderzetten van het project cyberpesten met 
de secundaire scholen. 

ü Aandacht voor de interne veiligheid 
(respecteren privacy).   

ü Via het LIK zullen de gekende FTF’ers die in 

onze zone gekend zijn nauwer worden 
opgevolgd op het internet.  

 

ü In opvolging van de omzendbrief cybercrime 
zal de nodige aandacht worden besteed aan 
opleidingen.  

 

3.6 GEWELDSCRIMINALITEIT, AANTASTING VAN DE PERSOONLIJKE INTEGRITEIT EN DISCRIMINATIE 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Het fenomeen “intrafamiliaal geweld” 

werd reeds opgenomen als 

doelstelling binnen het lopende ZVP. 

 

Het fenomeen “geweldscriminaliteit” 

was geen doelstelling binnen het 
lopende ZVP. Het zal in de resterende 

periode niet worden opgenomen als 

prioriteit, maar blijft een 

aandachtspunt.  

  

Het fenomeen “discriminatie” was 

geen doelstelling binnen het lopende 

ZVP.  

Ü Cijfergegevens – Eigen registratie 2014 - 2016: 

 2014 2015 2016 

Fysiek geweld 113 121 95 
Psychisch 
geweld 

236 266 302 

Probl. 
omgangsregeling 

84 116 110 

TOTAAL 433 503 507 

Ü Het is aangewezen om blijvend te streven naar een 
ketengerichte aanpak van intrafamiliaal geweld. Deze aanpak 
dient verder geconcretiseerd en geoptimaliseerd te worden. 

Ü Cijfergegevens – Criminaliteitsbarometer 2014 - 2016: 

 2014 2015 2016 

Opz. slagen en/of 
verwondingen – Buiten 
familie 

68 67 83 

Ü Doelstelling IFG: 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij in de 
periode 2014 – 2019 bij aan de aanpak van het 
fenomeen IFG door de ontwikkelde kwaliteitsvolle 
aanpak te borgen in de reguliere werking en 
permanent te monitoren met als doelstelling het 
aantal interventies door de politie te verminderen.  

Tegen 2020 is er een ketengerichte werking voor 
complexe dossiers in de politiezone 
geïmplementeerd. 

 

Ü Aandachtspunt Geweldscriminaliteit: 

Als politiezone zullen wij voldoende aandacht 
besteden met onze partners wanneer één van 
onze medewerkers het slachtoffer werd van 
geweldscriminaliteit. 
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Opz. slagen en/of 
verwondingen – Binnen 
familie 

45 44 42 

Andere opz. misdrijven tg 
integriteit 

3 5 2 

Onopz. misdrijven tg 
integriteit 

2 6 4 

Doodslag 3 3 1 
Moord 1 1 2 
Schuldig verzuim 0 2 0 
Marteling en mishandeling 0 1 1 
TOTAAL 122 129 135 

 

Ü Geweldscriminaliteit tegen politieambtenaren is de laatste jaren 
in stijgende lijn. Overleg met de partners is in deze 
noodzakelijk (crisisopvang, slachtofferbejegening, Parket).  

 
Ü Er zijn geen gegevens bekend van feiten van discriminatie 

binnen de politiezone. 
 

3.7 GEORGANISEERDE EIGENDOMSCRIMINALITEIT EN ILLEGALE GOEDERENTRAFIEKEN 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Het fenomeen “diefstal met braak” 

werd reeds opgenomen als 

doelstelling binnen het lopende ZVP. 

 

Het fenomeen “illegale 

goederentrafiek” was geen 

doelstelling binnen het lopende ZVP. 

 

Ü Cijfergegevens “diefstal met braak” – Eigen registratie 2014 – 

2016: 

 2014 2015 2016 

Inbraak in 
gebouwen 

327 288 352 

 

ü Aanwenden van samenwerkingsinitiatieven met externe 
partners (bv. Securitas) bij een ketengerichte aanpak van 
inbraken in gebouwen.   

 

Ü Cijfergegevens “wapentrafiek”– Criminaliteitsbarometer 2014 - 
2016:  

 2014 2015 2016 

Handel- en 
productie 
vuurwapens 

0 5 1 

Ü Doelstelling “diefstal met braak”: 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij met 
een integrale aanpak (raad geven, ontraden, 
reguleren, onderzoeken en nazorg) in de periode 
2014-2019 bij aan het beperken van het aantal  
diefstallen met braak op jaarbasis tot maximaal 
350 met een diefstalgraad van maximaal 18 
diefstallen per 1000 brievenbussen in elke 
gemeente van de politiezone.  

Tegen 2020 is de verhouding gelukte 
diefstallen/pogingen in alle gemeenten in de 
politiezone 55/45 en de ophelderingsgraad 
minimaal 15%. 

 

Ü Aandachtspunt “wapentrafiek”: 

Opzetten van een project ter voorkoming van 
wapendiefstal en –zwendel bij en door grote 
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Diefstal van 
wapens en 
explosieven 

4 7 4 

TOTAAL 4 13 5 

 

ü Er bevinden zich geen schietclubs in de politiezone. Binnen de 
zone is er wel een grote aanwezigheid van wapens. Zo bezitten 
5 verzamelaars uit onze zone samen meer dan 550 wapens. 
Daarenboven werden recent grote hoeveelheden gestolen en 
illegale wapens aangetroffen.  

wapenverzamelaars.   

ø Na discussie in de ZVR werd beslist om 
geen project op te zetten rond 

wapentrafiek (capaciteitsproblematiek).  

Opmerkingen Procureur des Konings 

Ik deel op dit vlak geenszins het standpunt dat geen 
capaciteit wordt vrijgemaakt om wapendiefstal en -
zwendel bij en door grote wapenverzamelaars te 
bestrijden. Dit fenomeen kan een zeer negatieve 
impact hebben op de openbare veiligheid, zodoende 
dat ik aandring om dit toch op te nemen in het ZVP en 
er minstens in een eerste fase een aandachtspunt van 
te maken. 

 

3.8 LEEFMILIEU 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Het fenomeen “leefmilieu” was geen 

doelstelling binnen het lopende ZVP, 

maar wordt een doelstelling.  

 
 

Ü Cijfergegevens – Criminaliteitsbarometer 2014 – 2016: 

 2014 2015 2016 

Afvalstoffen 36 52 58 
Andere dan afval 8 7 11 
Biodiversiteit / 
Fauna en Flora 

3 7 6 

Vuurwerk 0 0 0 
TOTAAL 47 66 75 

Ü Het aantal meldingen op het grondgebied van de PZ 

Pajottenland is in stijgende lijn.  

Ü Uit de resultaten van de bevolkingsbevraging (2011) bleek 
bovendien dat de bevolking zich stoort aan rommel en vuilnis 
op pleinen en straten (31,7%), en aan sluikstorten (30,3%). 
Preventieve acties door de gemeentebesturen hebben slechts 
een beperkte impact. Een nieuw ontwerp van algemeen 
politiereglement geeft de tools voor een betere handhaving.  

  
Ü In de voorbije periode werden reeds twee medewerkers 

opgeleid als milieuhandhaver. Opleiden van 1 extra 
operationele medewerkers als milieuhandhaver. 

 

Ü Doelstelling: 

Tegen 2020 is het aantal gekende 
sluikstortplaatsen in de politiezone verminderd en 
is de ervaren overlast door de bevolking terzake 
afgenomen.  

ø Na discussie in de ZVR werd geen akkoord 

bereikt om deze doelstelling te 

weerhouden (capaciteitsproblematiek). 

Inzake sluikstort en zwerfvuil zal een 

beperkt project worden opgestart binnen 

maximum 2 gemeenten van de 

politiezone. 
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Ü De aanpak van de sluikstortproblematiek dient te gebeuren 
door middel van een actieplan. De uitwerking hiervan is 
toevertrouwd aan een aspirant-middenkader in het kader van 
de uit te voeren stage.  

Ü Een overleg dient te worden opgezet met externe partners 
(sanctionerend ambtenaar GAS, afvalmaatschappijen,…).  

 
Ü Aankoop en inzet van een camera ter detectie van sluikstort. 

 
Ü Bewerkstelligen van de meldingsbereidheid inzake sluikstorten 

door gebruik te maken van de BIN’s en de infobladen van de 
gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

3.9 VERKEERSVEILIGHEID 

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

 

Het fenomeen “verkeersveiligheid” 

werd reeds opgenomen als 

doelstelling binnen het lopende ZVP. 

 

Ü Cijfergegevens – Eigen registratie 2014 – 2016: 

 2014 2015 2016 

Verkeersongevallen 471 431 430 
Ongeval met vluchtmisdrijf 173 182 195 

 

 2014 2015 2016 

Licht gewond 123 102 76 
Zwaar gewond 7 6 11 
Doden 3 1 0 
TOTAAL 133 109 87 

 

Ü Moderne technologieën (ANPR) zullen maximaal worden 

ingezet bij de aanpak van vluchtmisdrijven en niet-
verzekering voertuigen. 

 

 

Ü Doelstelling: 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij bij tot 

het bevorderen van de objectieve verkeersveiligheid 

in het Pajottenland door : 

ü tegen 2020 bij een stabiel aantal 
verkeersongevallen op jaarbasis, deze ten 
gevolge van snelheid onder de 12% te 
brengen, en deze ten gevolge van alcohol 
onder de 7%. 

ü een bijzondere aandacht zal gaan naar om de 
gevolgen voor de slachtoffers en de 
maatschappij te beperken door grondig 
onderzoek naar vluchtmisdrijven waarbij een 
ophelderingsgraad van meer dan 40% wordt 
nagestreefd. 

ü de overlast door het Verkeer in de regio, en in 
bijzonder de overlast veroorzaakt door 
vrachtvervoer in de woonkernen, zal tegen 
2020 significant moeten afgenomen zijn. 
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3.10 VERBETEREN VAN DE OPENBARE ORDE (OVERLAST, GENEGOTIEERD BELEID EN ILLEGALE TRANSMIGRATIE)  

PRIORITEIT OF AANDACHTSPUNT IN ZVP 

2014-2019? + AANPAK 
MOTIVERING VAN DE KEUZE? DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE?                    

Het fenomeen “overlast” werd reeds 

opgenomen als doelstelling binnen 
het lopende ZVP.  

Het genegotieerd beheer is geen 
doelstelling, maar zit vervat in de 
reguliere werking.  

Illegale transmigratie is geen 
doelstelling.  

Ü Cijfergegevens “Overlast” – Eigen registratie 2014 – 2016 

 2014 2015 2016 

PV (ernstige inbreuken) 78 114 61 
OI (lichte inbreuken) 239 601 535 
PVW 97 169 187 
Mondelinge opmerkingen 
(parkeerkaart) 

/ 489 240 

 

 

ü In het kader van leefmilieu wordt sluikstort aangepakt 
(actieplan). 

ü Het project overlast wordt verdergezet. De hotspots worden 
aangepast.  

ü Er zal extra worden ingezet op het informeren van projecten 
aan de burger door middel van  het plaatsen van 
informatieborden.   

ü Implementeren van de nieuwe GAS-wetgeving tegen begin 
2017. 

 

Ü Genegotieerd beheer:  

ü Aandachtspunt: maximaal aanwenden van de BEPAD-
toepassing.  

 

Ü Cijfergegevens Illegale transmigratie– Eigen registratie 2014 – 

2016: 

 2014 2015 2016 

Illegaal verblijf 13 8 3 
 

Ü Doelstelling “Overlast”: 

Als partner van het lokaal bestuur wensen wij de 
leefbaarheid in het Pajottenland te verbeteren 
door in te zetten op de door de bevolking ervaren 
overlast inzake problemen met personen en 
hinder veroorzaakt door het verkeer. 
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4. BIJLAGE – INFORMATIEFICHE: TRANSVERSALE THEMA’S TOEGEPAST OP DE LOKALE POLITIE  

TRANSVERSAAL THEMA DOELSTELLINGEN BINNEN DE EIGEN POLITIEZONE 

BESTUURLIJKE HANDHAVING EN INFORMATIE-

UITWISSELING: een essentieel onderdeel van de 

integrale aanpak van georganiseerde misdaad 

Ü Implementeren nieuw algemeen politiereglement 

Ü Investeren in milieuhandhaving: 3 personeelsleden opleiden tot milieuhandhaver tegen 2020. 

INTERNET EN ICT ALS FACILITATOR voor 

criminaliteit, maar ook voor 

veiligheidshandhaving en opsporing  

Ü De bewustwording van de eigen medewerker (binnen en buiten recherche) omtrent de bestaande 
mogelijkheden van het intranet verbeteren door middel van opleiding.  

Ü Zie supra – Interne informatieveiligheid (Project VERA).    

IDENTITEITSBEPALING, IDENTITEITSFRAUDE EN 

DOMICILIEFRAUDE 

Ü Aandachtspunt binnen de reguliere werking. 

BUITGERICHTE AANPAK Ü Aandachtspunt binnen de reguliere werking. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING tegen de 

veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en 

strafrechtelijk vlak 

Ü Niet weerhouden – De bestaande nood is slechts sporadisch aanwezig.  

RECHERCHEMANAGEMENT Ü De politiezone wil zijn rol van voortrekker in dit domein, in samenwerking met het parket Halle-Vilvoorde, 

verderzetten en intensifiëren.  

ø De extra inspanningen van onze lokale politiezone worden in dit domein beperkt.  

ø Opmerking Procureur des Konings: Het inzetten op het recherchemanagement is van wezenlijk belang om de 
beschikbare capaciteit optimaal in te zetten en om op termijn recherchecapaciteit uit te spare die dan op een 
efficiënte manier kan worden ingezet. Ik betreur dat de PZ PAJOT, die een uitstekende en progressieve partner 
van het parket is, geen extra inspanningen meer zal leveren en geen voortrekkersrol meer zal waarnemen. 

DADERGERICHTE AANPAK als invalshoek van 

integrale politiezorg 
Ü De uitbouw van het LIK/APO moet een meer individuele targetting toelaten: veelplegers, vrij onder 

voorwaarden, LOI, enkelbanden, radicalisering, te volgen groeperingen,…  

Ü Er wordt ingezet op een versterking van het toezicht en een betere opvolging en monitoring.  

Ü Door de aanwezigheid van opvangtehuizen voor jongeren geplaatst door de jeugdrechter (MFC, Huize Ter 

Loo,…) binnen de politiezone, en de problemen en interventies die hiermee gepaard gaan (drugsproblematiek, 

kleine criminaliteit, overlast, weglopers,…), worden afspraken met het Parket en de directies continu 

geëvalueerd en bijgestuurd. De doelstelling is te komen tot een integrale en geïntegreerde ketengerichte 
aanpak. 


