Voorwoord van de korpschef

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 legt in grote lijnen de prioriteiten vast waarop de politiezone
Vlas het komend lustrum zal focussen. Op grond van analyses van het huidige criminaliteits- en
overlastbeeld en prognoses van toekomstige evoluties zet dit plan de krijtlijnen uit voor de
doelstellingen die de politie zich stelt om met succes haar bijdrage te leveren aan de veiligheid en
een kwalitatief samenleven in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
Door een gelukkig toeval valt de opmaak van dit vijfjarenplan samen met de start van mijn eerste
mandaat als korpschef; ook een periode van 5 jaar. Ik heb dus de zeldzame opportuniteit dat ik bij
aanvang van mijn mandaat onmiddellijk eigen accenten kan leggen en de werking van het korps kan
sturen in de richting waarvan ik overtuigd ben dat die het algemeen belang en onze opdracht het
best dient.
Centraal in die overtuiging staat mijn vast geloof in het belang van waarden binnen politiewerk. Ik
beschouw het als een roeping om binnen de PZ Vlas een bedrijfscultuur op te bouwen die gebaseerd
is op waarden. Politiemensen moeten samenlevingsproblemen oplossen, frictie tussen mensen in
goede banen leiden. Ik vind het essentieel dat de medewerkers zich daarbij laten sturen door een
waardengericht kader. Een mens in problemen die een beroep doet op de politie heeft onder meer
nood aan menselijkheid en empathie. Politie hoort niet alleen te beschermen, maar evenzeer te
dienen. To serve and to protect.
Bijzondere aandacht gaat in dit plan naar de personeelscapaciteit. Om uiteenlopende redenen is de
personeelsbezetting van het operationeel deel van het korps de laatste jaren significant gedaald
waardoor alleen al het uitvoeren van de kerntaken een moeizaam en frustrerend dagelijks gevecht is
geworden. Bij schaarste aan medewerkers rest weinig of geen ruimte om extra engagementen op te
nemen. Het vastleggen van de prioriteiten voor de komende 5 jaar is dus sterk afhankelijk van het
aantal operationele mensen dat ter beschikking zal zijn.
Ik wil voorts dat dit plan een werkdocument wordt. Niet een verplicht administratief nummer dat
ergens in Brussel in een kast stof vergaart en door geen mens wordt geconsulteerd. Ik wil dat het
gehanteerd wordt door de medewerkers, dat het een soort kompas wordt dat aangeeft waar de PZ
Vlas naar toe wil de komende jaren. Ik kies dan ook resoluut voor een plan dat leesbaar en bruikbaar
is voor elke medewerker: slank, begrijpelijk en praktisch.
Dit Zonaal Veiligheidsplan wordt niet het enige document dat het beleid van de volgende jaren
fundeert. De opdrachtbrief, waarin ik nauwkeurig zal omschrijven op welke wijze ik leiding wil geven
en het korps wil modelleren, wordt de tweede pijler. Met de gewaardeerde hulp van een vernieuwd
beleidsteam, alle medewerkers en partners en de politieke mandatarissen van de drie gemeenten
staan we klaar om het hoofd te bieden aan de uitdagingen vanaf 2020.
Instaan voor de veiligheid is een zwaarwegende maar mooie verantwoordelijkheid. Een groot
vertrouwen wordt in ons gesteld. Politiewerk kan en mag nooit puur routine worden.
Filip Devriendt
Korpschef
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Hoofstuk 1: Omgevingsanalyse

Dit eerste hoofdstuk van het ZVP is opgedeeld in twee delen; vooreerst het beeld van de veiligheid en
leefbaarheid in de PZ op basis van drie bronnen (de veiligheidsmonitor, de criminaliteitsstatistieken en
de statistieken in verband met verkeer), en ten tweede het beeld van de huidige bedrijfsvoering in de
zone (overzicht capaciteit en minimale normen). Het geeft een beeld van de situatie “as is”. Kortom,
zoals het nu is voor het najaar 2019. Veranderingen kunnen steeds, en zullen in de komende maanden
en jaren sowieso geschieden. Deze gegevens zijn dus ook evolutief.

1.1. Beeld van veiligheid en leefbaarheid in de politiezone
1.1.1.Kenmerken van de hedendaagse realiteit op ons grondgebied

Gemeenten

Oppervlakte

Aantal
inwoners
1/1/2019

Bevolkingsdichtheid

KORTRIJK

80,02 km²

76.735

958,94

KUURNE
LENDELEDE

10,01 km²
13,15 km²

13.484
5.747

1.347,28
437,03

Totaal

103,38 km²

95.966

928

Deelgemeenten Naburige politiezones
Kortrijk, Heule,
Bissegem, Marke,
Aalbeke,
Rollegem,
Bellegem en
Kooigem
geen
geen

PZ Vlas ligt in het
centrum van het
voormalig gerechtelijk
arrondissement Kortrijk
(heden 1 van de 4
afdelingen binnen het
Parket West-Vlaanderen).
Volgende PZ’s grenzen
aan Vlas: Mira, Midow,
Gavers, Grensleie en
Riho.

Enkele dominante maatschappelijke ontwikkelingen hebben een niet geringe invloed op het
politiewerk.
De vergrijzing creëert groeiende noden voor aangepaste huisvesting en zorg voor senioren.
Woonzorgcentra in de kernen, thuis- en mantelzorg, een stijgend risico op vereenzaming, etc. Ook de
politie moet zijn dienstverlening aanpassen: alertheid bij wijkinspecteurs en sociale politie voor de
specifieke kwetsbaarheden van ouderen, cybercrimepreventie voor wie worstelt met de digitalisering,
een verkeersveiligheidsbeleid met aandacht voor zwakke en fysiek minder vlotte weggebruikers, etc.
De sterk toenemende verkleuring pookt fel het maatschappelijk debat op met niet zelden heftige
emotie. De superdiverse samenleving, vooral in Kortrijk en Kuurne, confronteert de politie met
uiteenlopende uitdagingen die de komende jaren allicht niet in kracht zullen afnemen, wel
integendeel. Botsende leefpatronen, wrijving tussen etnische groepen, spanningen tussen politie en
jongeren met een migratie-achtergrond, racisme en de tegenreacties, radicalisering onder
autochtonen en allochtonen, het falend uitwijzingsbeleid, het gebrekkig inburgeringstraject, etc.
Ongelijkheid en kansarmoede houden rechtstreeks verband met onveiligheid. Vooral in de stedelijke
kernen laat zich dat voelen onder de vorm van straatgeweld, drugdealen, inbraken met meer schade
3

dan buit, vandalisme aan persoonlijke goederen, intrafamiliaal geweld en verontrustende
gezinssituaties, verslavingen, etc. Een groot en stijgend aandeel van de politionele tussenkomsten gaat
op in interventies voor moeilijkheden tussen mensen uit zwakkere sociale klassen.
Het sterk gegroeide onderwijsaanbod in Kortrijk trekt jongeren van heel Vlaanderen naar de stad om
er secundair en/of hoger onderwijs te volgen. Deze forse studentenpopulatie vergt een specifieke
politionele opvolging: fuiven, studentenkoten, drukte rond station en schoolomgevingen,
verkeersveiligheid, etc.
Zeker in Kortrijk wordt mobiliteit een prioritair aandachtspunt. De ingrijpende infrastructuurwerken
rond het station staan garant voor jarenlange verkeersproblemen. Het bestuur zet in op zone 30 en
fietsstraten die een bijzondere aanpak van de handhaving van de snelheidsnormen vergen. Nieuwe
vervoersmodi, niet zelden elektrisch, vervangen de traditionele manieren van zich verplaatsen en
vereisen flexibiliteit bij verkeerstoezicht.
Het Kortrijks bestuur dynamiseert de stad onder meer door het aanmoedigen en organiseren van een
hoog aantal publieksevenementen. Die leggen een zwaar beslag op de politionele capaciteit door de
inzet die de voorbereiding, de ordehandhaving, de impact op het verkeer e.d. vergen van het korps.
Ook de klimaatopwarming wordt een omgevingsfactor waar meer en meer rekening mee moet
gehouden worden. Als de tendens van opeenvolgende en steeds langer wordende periodes van zeer
heet weer zich doorzet, zal zulks een zekere impact hebben op de politionele werking. Verhitte
steden impliceren meer nachtlawaai, intensiever alcoholverbruik, verhoogde prikkelbaarheid onder
burgers, e.d. en die stuwen het ritme van de oproepen en de interventies sterk de hoogte in.

1.1.2.Het zonaal criminaliteitsbeeld
De criminaliteitsstatistieken van 2018 (aan de hand van de bestanden uit ISLP) tonen een beeld van de
door de PZ Vlas geregistreerde criminaliteit (bijlage 1 aan het ZVP). In de Zonale Veiligheidsraad van
25/01/2019 en in de politieraad van 25/02/2019 werden de cijfers categorisch opgelijst en gekaderd:
-

Misdrijven tegen de eigendom (slide 10-36)
Misdrijven tegen personen en gezin (slide 37-41)
Misdrijven tegen openbare orde en veiligheid (slide 42-43)
Bijzondere wetten (slide 44-48)
GAS (slide 49-52)

In algemene termen werden 8,4 % meer geregistreerde misdrijven vastgesteld in 2018 (vergeleken
met 2017), waarvan de voornaamste stijging vooral in Kortrijk ligt (zie slide 3 en 4 in detail, bijlage 1).
Nationaal bekeken, vallen een aantal evoluties op, niet in het minst een daling van de inbraken.
Informaticacriminaliteit stijgt fors in al zijn verschijningsvormen:
-

Hacking (zich ongewenst toegang verschaffen tot iemands gegevens, bv met als doel spionage)
Valsheid in informatica (wijzigen gegevens, vervalsen van profielen)
Informaticabedrog (economisch voordeel, blokkeren en saboteren)
Sabotage (virussen droppen)
Phishing (doelgericht benaderen om persoonlijke informatie te bekomen)
Internetfraude (bv iets kopen dat nooit zal geleverd worden)
Pesten via internet, sexting …
4

In bijlage 2 aan dit zonaal veiligheidsplan zijn de meest in het oog springende cijfers inzake
verkeersongevallen opgenomen (bron: ISLP). Verkeersveiligheid blijft onmiskenbaar een prioriteit voor
de verschillende overheden en voor een groot deel van de bevolking. We hanteren de cijfers uit 2018
(en de vergelijking met de voorgaande jaren) als sokkel om het verkeersbeleid van de komende jaren
mee gestalte te geven.
Het aantal processen-verbaal opgesteld als gevolg van een verkeersongeval blijft al jaren vrij stabiel.
In 2018 werden 1.243 PV’s opgemaakt, in 2017 1.209 en in 2016 1.249.
Ook het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop wijkt niet af van de gemiddelden van andere
jaren. In 2018 vielen twee verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers te betreuren (waarbij 4
mensen het leven lieten, meer bepaald te Kortrijk op de N50 en te Lendelede op de N36).
Het aantal gewonden ingevolge verkeersongevallen steeg in 2018 tot 349. In 2017 was een daling
ingezet (324) nadat de jaren voordien het cijfer in de buurt van 385 schommelde. Ook het aantal
ongevallen met enkel stoffelijke schade vertoont een stijgende tendens sedert 2016 (van 866 naar
892).
Slide 5, 6 en 7 van bijlage 2 zoemen in detail in op de verkeerscijfers van de stad en de twee gemeenten.
Daar is (vooral bij Kortrijk op slide 5) te zien dat het aantal ongevallen waarin enkel auto’s betrokken
zijn, daalt ten nadele van de combinatie auto met fiets en de fiets alleen (stoffelijke schade alleen niet
meegerekend). Hoe meer fietsen in het straatbeeld, hoe hoger het risico op ongevallen waarin fietsers
betrokken raken. Slide 6 leert dat in Kuurne alle vormen van verkeersongevallen dalen.
Finaal toont slide 8 dat het aantal verkeersongevallen waarin fietsers (één of meerdere) betrokken
zijn, in 2018 steeg tot 173 (hetzelfde aantal als in 2014). Van die 173 zijn 23 gevallen geregistreerd
met betrokkenheid van één of meer elektrische fietsen. Het valt te verwachten dat dit een blijvend
en groeiend fenomeen wordt in het licht van het toenemend aantal (elektrische) fietsen op de weg
(218 betrokken individuele fietsers in 2018 tegenover 166 in 2017).

1.1.3.Resultaten van de bevolkingsbevraging
Deze cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2018. De analyse (alsook een overzicht van de
methodiek van de Veiligheidsmonitor) is gevoegd als bijlage 3 aan dit ZVP.
Voor de PZ Vlas leert de bevraging dat de gemelde klachten samenvallen met 4 problematieken (zie
bijlage 3, slide 10):
(1)
(2)
(3)
(4)

verkeer
verloedering
diefstal
overlast

Opvallend is dat het met de subjectieve onveiligheid lijkt mee te vallen in de Veiligheidsmonitor (zie
slide 11). De PZ Vlas scoort hier onder het gemiddelde. Slide 14 toont aan dat er nogal wat
slachtofferschap bestaat op het vlak van computercriminaliteit en dat deze recente vorm van misdrijf
zelfs de “klassieke” types inhaalt. Slide 16 leert dan weer dat de aangiftebereidheid voor die vormen
van criminaliteit omgekeerd evenredig is. Slachtoffers van klassieke delicten doen veel spontaner
aangifte dan die van cybercrime.
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De Veiligheidsmonitor is ook leerrijk voor de eigen werking: over het verwachtingspatroon onder
burgers over hoe de politie communiceert of het korps een tandje bij kan steken.
Slide 22 toont dat de algemene tevredenheid onder de inwoners van de zone hoger ligt dan wat
gemiddeld geldt voor vergelijkbare politiezones.
Slide 24 laat zien dat het aantal burgers dat de eigen wijkinspecteur kent of aangeeft dat ze er al
contact mee had, in stijgende lijn gaat.

1.2.Beeld van optimale bedrijfsvoering in onze politiezone
1.2.1.Beschrijving van de huidige situatie in de politiezone
Overzicht van de capaciteit in de politiezone
kader
AGP
INP
HINP
CP
HCP
totaal
operationeel
D
C
B
A
totaal
burgerpersoneel
totaal

minimale
norm

aantal PL op
1/09/2019

261

10
166
48
11
2
237

21

11
25
8
6
50
287

Dit globale overzicht reveleert een duidelijk beeld van het tekort inzake capaciteit. Waar de minimale
norm 261 operationele medewerkers voorschrijft, strandt het reële aantal operationele mensen in
de PZ Vlas op dit moment op 237 eenheden.
Indien de operationele capaciteit opgewaardeerd wordt tot de minimale norm (261) laat dit het
korps toe om de kerntaken naar behoren uit te voeren, overuren te vermijden en op een normale
wijze verlof op te nemen.
Daarom heeft het politiecollege van 20 december 2019 beslist om dit effectief te doen met ingang
van 2020.
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Invulling van de minimale normen: evaluatie

AANTAL FTE
1 FTE
Aantal dagen/jaar
Aantal weekdagen/jaar
Aantal weekends/jaar
Aantal weekenddagen/jaar
Beschikbare Capaciteit
Servituden
VRIJE CAPACITEIT

Bijkomende geleverde diensten
Hycap
Acties
Andere Diensten
Bijstand
Fides + PST
KV Kortrijk
Evenementen
Vergadering
Overuren
Paleis
Syndicaal overleg
Monitor
Bijkomende opleiding
Schooltoezicht
TOTAAL
VRIJE CAPACITEIT
EINDBALANS

Volgens
planning
(#uren)
227

344353
309464
34889

Reële
situatie
(#uren)
211,5
1520 uren
365
261
52
104
320984
279748
42510

% Reëel t.o.v.
gepland
93%

93%
91%

Volgens planning
(#uren)

Reële situatie
(#uren)

34889
-13164,5

3240
10507
4162
1297,5
449,5
2615
12287
212,5
4096
1728
1308,5
1750,5
2968
1432
48053,5
42510
-5543,5

Conclusie:
Indien we de foto van vandaag bekijken en verder doen zoals we bezig zijn (dus ZWAAR inboeten aan
servituden en absolute minimuminzet op evenementen) komen we 3,6 operationele FTE te kort.
Indien we de foto van vandaag bekijken en willen voldoen aan alle servituden, is er een huidig tekort
van 24 operationele FTE.
Huidige beschikbare capaciteit (320984 uren) – te leveren minimum aan servituden (309664 uren) =
vrije capaciteit (11520 uren)
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De vrije capaciteit (11520 uren) – extra te leveren diensten (48053,5 uren) = -36533,5 uren =24FTE
Rekening houdend met de huidige bezetting van 237 operationele medewerkers, is een kader van
261 operationele medewerkers een minimum.
Hiermee kunnen we echter nog niet voldoen aan de vraag van het parket om in te zetten op meer
onderzoek, een betere opvolging van jeugddossiers of cybercriminaliteit.
Bovendien waarborgt een minimum van 261 operationele medewerkers nog niet voldoende
slagkracht om in te zetten op nieuwe fenomenen of het uitbouwen van een moderne, veerkrachtige
organisatie, die het hoofd kan bieden aan onverwachte omstandigheden (crf. TERRO).
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Hoofdstuk 2: Missie, visie, waarden

2.1.Missie en visie
2.1.1.Missie van onze politiezone
PZ Vlas heeft een duidelijke visie: “de politiezone Vlas zal een belangrijke en herkenbare bijdrage
leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid op het grondgebied van Kortrijk, Kuurne en Lendelede”.

2.1.2.Visie van onze politiezone voor 2025
PZ Vlas wil met geëngageerde medewerkers gaan voor:
-

een gemeenschapsgerichte basispolitiezorg
professioneel en correct optreden en kwaliteitsvolle dienstverlening
beschikbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid
vlotte samenwerking en informatie-uitwisseling met alle interne en externe partners

2.2.Cultuur en structuur
2.2.1.Waardenkader van onze politiezone
De PZ Vlas stelt in de werking 7 waarden centraal, een kader dat de bedding biedt voor het
professioneel denken en handelen van de medewerkers. Intern worden deze waarden met regelmaat
opgefrist, ze zijn permanent terug te vinden op de interne Share Point en ze worden gehanteerd als
leidraad bij plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken.
Het korps honoreert 4 interne waarden en 3 externe.
De 4 interne waarden :
1. RUST
Een rustige organisatie is geen synoniem voor gemis aan dynamiek en arbeidsethos maar een
organisatie waarvan de leidinggevenden stress proberen te bannen in eigen kring. Ontspannen
politiemensen gaan beter om met conflict- en probleemsituaties en tonen zich minzamer in omgang.
2. RESPECT
Politiewerk is moeilijk en vergt veel van de medewerkers. Zowel van de mensen in de eerste lijn als
van de backoffice diensten die worstelen met complexe regels. De PZ Vlas wil een organisatie zijn waar
personeelsleden zich gewaardeerd voelen. Politiemensen die zich gerespecteerd weten, geven respect
en verhoogd engagement terug.
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3. VERTROUWEN
Leden van een veiligheidsdienst moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen bij hoge nood. Onderling
wantrouwen leidt tot wrevel, beschadigde relaties, ongenoegen, ziekte, roddel, enz. De PZ Vlas wil
een werkgever zijn die medewerkers vertrouwen schenkt en die een cultuur opbouwt die uitnodigt tot
samenwerken in een sfeer van collegialiteit.
4. WELZIJN
De PZ Vlas wil een werkgever zijn die welzijn op het werk niet beschouwt als een verplicht nummer
maar die oprecht bekommerd is om zijn mensen, die investeert in duurzame preventie en die zorg en
psychosociale begeleiding aanbiedt wanneer nodig.
Daarnaast zijn er 3 externe waarden:
1. KWALITEIT
De vluchtigheid van een digitaal tijdperk dat dicteert dat alles sneller - en helaas al te vaak ook
oppervlakkiger - moet, zal het korps niet dwingen tot het inboeten op standaarden van grondig en
diepgaand werk. De korpsleiding opteert voor technologie op voorwaarde dat die de kwaliteit van de
dienstverlening aantoonbaar verhoogt. Politiewerk blijft op de eerste plaats mensenwerk met
prioritaire focus op intermenselijk contact.
2. INTEGRITEIT
Integriteit is onbetwistbaar het hoogste deontologische goed voor politiemensen. De PZ Vlas eist
compromisloos dat zijn medewerkers onkreukbaar en correct handelen en iedereen gelijk behandelen.
De politie moét een onwankelbaar huis van vertrouwen zijn voor elke burger/belastingbetaler. De
werkgever toont begrip voor personeel dat fouten maakt maar is onverbiddelijk voor wie zich corrupt
gedraagt of zichzelf bedient op de werkvloer.
3. SAMENWERKING
De PZ Vlas is slechts één schakel binnen de veiligheidsketen en beseft dat een geïsoleerde opstelling
de doelen geenszins dient. De PZ Vlas wil een open korps zijn dat de hand reikt naar velerlei partners
(politionele, bestuurlijke en gerechtelijke) die een bijdrage kunnen leveren aan de lokale veiligheid en
levenskwaliteit.
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Hoofdstuk 3: Strategie en beleid

3.1.Verwachtingen van overheden en partners
3.1.1.Verwachtingen / prioriteiten van overheden
Procureur des Konings
-

Ernstige vermogensdelicten met zware gevolgen voor de slachtoffers zowel fysiek, psychisch
als financieel (diefstal met geweld, woninginbraken, home- en carjacking, grenscriminaliteit,
grote fraudedossiers …)

-

Criminaliteit gelieerd aan de illegaliteit en het fenomeen van transmigratie (mensenhandel en
mensensmokkel, overlast en zijdelings domicilie- en identiteitsfraude)

-

Het fenomeen van de drugscriminaliteit, zowel de georganiseerde crim als de lokale crim
(plantages, internationale trafiek, kleine crim ten gevolgen van druggebruik, winkeldiefstallen,
overlast en gezondheids- en preventieproblematiek in dat verband)

-

Informaticacriminaliteit, zowel de criminaliteit op zich als de preventie ervan (deze vorm van
criminaliteit zal het toekomstig maatschappelijk beeld beheersen)

-

De criminaliteitsfenomenen en preventie in verband met de fysieke integriteit en geestelijke
gezondheidszorg (huiselijk geweld, zeden, verdwijningen en weglopers, jeugd, collocaties,
zelfdodingen en pogingen …)

-

Verkeer met een uitgesproken aandacht voor de snelheidsovertredingen (onaangepaste
snelheid met ongevallen, in rechtstreeks verband met de impact op de ernst van de
lichamelijke letsels en andere schade)

Gouverneur
-

Transmigratie, in het bijzonder in het kader van mensensmokkel

-

Verkeersveiligheid
o Algemeen
o Bijzondere aandacht voor verkeersslachtoffers
o Themagerichte en periodieke aandachtspunten  vertaalslag naar nudging en
eigentijdse communicatietechnieken

-

Milieuhandhaving “groene politie”
o Grondgebonden bevoegdheden van de provincie  Provincie is vergunnende
overheid omgevingsvergunning. De milieuhandhavingsbevoegdheid ressorteert onder
de Vlaamse overheid. “Groene politie” impliceert tevens de inzet bouw- en
wooninspectie (VO).
o Specifieke oriëntatie bij droogtebeleid  aanpak vaststellingen (drones) en
verbalisering met sensibiliserende insteek voor waterzuinigheid. Bepalingen
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droogtebeleid zijn Vlaamse bevoegdheid, met rol provincie als beheerder waterlopen
tweede categorie en specifieke rol gouverneur.
-

Radicalisering/terrorisme als permanent aandachtspunt.

-

Sensibilisering agressie op individueel niveau – intrafamiliaal geweld.

-

Bestuurlijke handhaving: in kader van transmigratie, autonome bevoegdheden van de
provincies inzake veiligheid en gezondheid  omschrijving provincie (is in casu niet het
provinciebestuur), gaat om mandatering gouverneur.

-

De digitalisering van de fysieke criminaliteit: dalende klassieke criminaliteit, die anderzijds
door digitale criminaliteit wordt vervangen, en dit ondanks een beperkte mate van aangifte.

-

Internationale samenwerking (in het bijzonder voor de grenspolitiezones)

Politiecollege PZ Vlas
-

Vermogensdelicten
Verkeer

Federale Politie (DirCo en DirJud)
Prioriteiten DirCo:
- Illegaal verblijf
- Radicalisme
- Bestuurlijke handhaving
Prioriteiten DirJud:
- Mensensmokkel (als onderdeel van transmigratie)
- Radicalisme en terrorisme
- Cybercrime
- Buitgerichte aanpak
- Grenscriminaliteit

Politiezone PZ Vlas
-

Cybercrime
Intrafamiliaal geweld
Drugscriminaliteit en druggerelateerde overlast
Vermogensdelicten, in het bijzonder woninginbraken
Fietsdiefstal
Bestuurlijke handhaving
Verkeersveiligheid
Illegaliteit
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Samenvatting
prioriteit
drugscriminaliteit
ernstige vermogensdelicten
“groene politie”
verkeersveiligheid
intrafamiliaal geweld / fysieke integriteit
internationale samenwerking
illegaal verblijf / illegaliteit
bestuurlijke handhaving
mensensmokkel (transmigratie)
radicalisme en terrorisme
cybercrime / digitalisering
buitgerichte aanpak
grenscriminaliteit

PdK
+
+
+
+
+
+
+
-

Gouv.
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Dirco
+
+
+
-

Dirjud
+
+
+
+
+

Vlas
+
+
+
+
+
+
+
-

Bgm
+
+
-

3.1.2.Verwachtingen als gevolg van samenwerkingsverbanden
Bovenop de klassieke, dagdagelijkse samenwerking met slotenmakers, takeldiensten,
begrafenisondernemers, stadsdiensten … verbreden twee nieuwe samenwerkingsverbanden het
spectrum van partnerschappen:
(1) WVL4
Op 02/02/18 ondertekende de PZ Vlas een samenwerkingsprotocol met de zones Riho, Polder en
Westkust. Gesprekken rond de voordelen van samenwerking tussen RIHO en VLAS op het vlak van
intern toezicht mondden uit in een coöperatie tussen 4 politiezones op operationeel en
ondersteunend vlak.
(2) Complementaire samenwerking met Securitas
Sinds maart 2019 ontwikkelt de PZ Vlas een publiek-private samenwerking met Securitas voor onder
meer de onthaalfunctie, monitoren van de schermen van het camerasysteem, lokaal ANPR schild,
call-taking en interne bewakingsrondes binnen en rond het gebouw.

3.2.Keuze van de strategische prioriteiten
Binnen de uiteenlopende verwachtingen en ambities die de onderscheiden overheden en partners
naar voor schoven, moeten keuzes gemaakt worden. Het aantal mensen en de beschikbare middelen
zijn immers beperkt en de politiezone kan nu eenmaal helaas niet aan alle desiderata voldoen.
De crux in de triage van de prioriteiten wordt de operationele personeelscapaciteit van de
politiezone. Zoals uiteengezet onder 2.1.1 stokt die thans op een bodemkoers van 237
medewerkers, waar de minimale norm op 261 ligt.
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Als het bestuur ervoor opteert om de operationele capaciteit op te waarderen tot de minimale norm
(261), bereikt het korps een getalsterkte die toelaat de reguliere werking naar behoren uit te voeren.
Dit Zonaal Veiligheidsplan presenteert de keuzemogelijkheden (cfr 3.2.1) in de vorm van 7
strategische prioriteiten. Bij elke prioriteit wordt toegelicht welke taken onder de reguliere werking
(R) vallen (en dus hoogkwalitatief kunnen uitgevoerd worden op voorwaarde dat het korps 261
effectieve operationele medewerkers telt) en welke extra werking (B) daar bovenop mogelijk zou
worden indien het aantal operationelen boven de 261 stijgt. De letter (M) geeft aan bij welke van die
taken de uitvoering ervan ook meetbaar is aan de hand van een uit te bouwen stuurbord.
Bovendien moet bij het vastleggen van personeelscapaciteit en strategische prioriteiten rekening
gehouden worden met onvoorziene fenomenen die in de loop van de volgende 5 jaar zo goed als
zeker de kop zullen opsteken. Nieuwe criminaliteitsvormen zullen opduiken, de terreurdreiging kan
opnieuw actueel worden, lokale of bovenlokale ontwikkelingen kunnen een weerslag hebben op het
samenleven in de politiezone. Het korps moet in staat zijn voldoende flexibel en wendbaar te
reageren op het onverwachte.

3.2.1.Cybercrime – informaticacriminaliteit

Kwaliteitsvolle intake onthaal – aangifte
Dagelijkse analyse via operationeel overleg
Strategische analyse op maand/jaarbasis
Uitwerking – update – opvolging APO wijzer en Sharepoint tegel via LCCU
LCCU werking WVL4 (uitwisseling knowhow – servers – onderzoek).
Preventie via sociale media
Preventie voor externen (scholen – senioren - … ) via LCCU expert in
samenwerking preventiediensten

R
x

B

M

x

x
x

B

M

x
x
x
x

3.2.2.Drugscriminaliteit en gerelateerde overlast

Dagelijkse analyse via operationeel overleg
Strategische analyse op maand/jaarbasis
Trechtersysteem bij LOK REC via ORO
Toezichten via LIK door INT en GINT-ploegen / preventieve zichtbare politie
Samenwerking DOK-overleg politie-parket-hulpverlening-stad
Stuurgroep ‘samenleven’ politie-stad diversiteitsambtenaar
Preventie scholen/ouders/doelgroepen politie-stad ism hondenbrigade
Contactpunt scholen – aanmelding dossiers
Project Clean-up politie-parket
Contactpunt horeca
Maandelijks overleg zonemagistraat – vastleggen veelplegers
14-daags bestuurlijk overleg politie –stad
Gerichte preventieve/repressieve acties in scholen

R
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
14

Gerichte preventieve/repressieve acties op overlastlocaties ( parken – pleinen )
Gerichte preventieve/repressieve acties op openbaar vervoer
Gerichte preventieve/repressieve acties in en rond stationsomgeving
CRIM acties in uitgaansleven (horeca, fuiflocaties , dancings … )
Preventieacties op gevoelige locaties ( jeugdhuizen, opvangcentra ….)
Artikel 6bis HIT en RUN
Recherche onderzoeken
Federale acties Frontier

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

3.2.3.Woninginbraken

Dagelijkse analyse via operationeel overleg
Strategische analyse op maand/jaarbasis
Toezicht door operationele diensten op basis analyse (inbraakgevoelige wijken)
Systematische Hercosi ( wijkpolitie en SPL )
Preventie: WIN – BIN – SAVE- berichten via politie
Preventie: externe berichten via sociale media intern politie
Camerastuurgroep: adviesorgaan vanuit analyse politie
Preventie stuurgroep politie – stad/gemeente
ANPR monitoring (lokaal gegeven) door DSP
Kwaliteitsvolle dossiers bij APV door INT (opleiding – sharepoint)
REC onderzoeken (ophelderingsgraad)
ANPR nationaal schild – voortrekkersrol – voorstel complementariteit
Preventie: plaatsen nepcombi door preventieteam stad
Innovatie – opvolging (o.a. proefproject drone)
Zichtbare preventieve acties op invalswegen – ANPR gestuurd
Zichtbare preventieve acties wijkafsluiten i.s.m. preventieteam stad
TPA-advies door politie

R
x

B

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

M

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

B

M

3.2.4.Fietsdiefstal

Dagelijkse analyse via operationeel overleg
Strategische analyse op maand/jaarbasis
Inzet lokfiets op gevoelige locaties
Acties i.s.m. preventieteam stad (labeling)
Camerastuurgroep
Zichtbaar preventieve acties station
Themazitting fietsdiefstallen (af te spreken met parket)

R
x
x
x
x

x

x
x

x
x
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3.2.5.Bestuurlijke handhaving

Dagelijkse analyse via operationeel overleg
Strategische analyse op maand/jaarbasis
Bestuurlijk overleg politie parket
Bestuurlijke maatregelen door bestuurlijke overheid
Bijdrage aan kenniscentrum provincie
Adviezen – voorbereiding evenementen
Innovatie opvolging (testen dashcam – bodycam – camerabril)
CRIM acties uitgaansleven
Zichtbare preventie acties uitgaansleven – inzet OMS
Acties BUTIK
Geluidsmeting
Opzetten structurele werking BH in nauwe samenwerking met de stad
Structurele contacten DVZ - project politie - DVZ
Plan BBB
Acties BUTIK (inzet illegalen in economie)
Deelname aan stuurgroep Samenleven
Expert in andere nationaliteiten

R
x

B

x
x
x
x
x

M

x
x
x
x
x
x

x
x
X
x
x
x
x

x
x
x
x
X

x
x

3.2.6.Verkeer

Dagelijkse analyse via operationeel overleg
Strategische analyse op maand/jaarbasis
Preventie scholen - vrijwilligers
Alcoholcontroles / drugcontroles in het verkeer
Snelheidscontroles
Controles op gordeldracht, kinderzitjes, GSM’en tijdens sturen
Handhaving Fietsstraten
Controles tonnenmaatbeperking
Fietscontroles

R
x
x
x
x
x
x
x
x

B

X
x
x

x

M

x
x
X
X
x
X
x
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3.2.7.Intrafamiliaal geweld

Dagelijkse analyse via operationeel overleg
Strategische analyse op maand/jaarbasis
Project stalking-alarmen
Contacteren van slachtoffers en daders i.f.v. doorverwijzing naar de
hulpverlening
Procedure uithuisplaatsing door het parket
Waakzaamheid voor opstellen dossiers VOS (gezinnen met kinderen)
Aanmaak LOI in verontrustende casussen
Bij stalking-dossiers – mogelijkheid bekijken voor plaatsverboden
Opleiding voor interventie
Overleg parket/politie/hulpverlening

R
x

B

M

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Het is duidelijk dat de PZ VLAS heel wat kan opnemen in haar reguliere werking maar ook een plan
klaar heeft om sterk te investeren in terreinbezetting, gerichte controles met een preventief en
repressief karakter en de uitbouw van een sterke jeugdsectie.
Met een sterke en doordachte investering in extra personeel, zijn er mogelijkheden voor de uitbouw
van een jeugdsectie, een fietsbrigade, gerichte preventie en repressieve gerechtelijke en bestuurlijke
acties …
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Hoofdstuk 4: Beleid en beheer

Begin 2020 wordt het organogram van de politiezone hernieuwd.
Rond de korpschef wordt een beleidsteam gevormd dat als dagelijks bestuur over het beleid en het
beheer van de zone zal waken.
Een cockpit zal het stuurbord leveren dat het beleidsteam in staat zal stellen om prestaties te meten
en bij te sturen waar nodig.
In de opdrachtbrief, die begin 2020 wordt gepubliceerd, wordt hierop dieper ingegaan.
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Bijlage 1: criminaliteitscijfers 2018
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Bijlage 2: verkeersongevallen 2018
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Bijlage 3: resultaten Veiligheidsmonitor 2018
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