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Premier Alexander De Croo heeft op 01/10/2020 zijn rege-
ringsverklaring voor het parlement afgelegd. We moeten 
samen toewerken naar een welvarend, solidair en duur-
zaam België. De regering stelde zes prioritaire assen 
voorop waaronder een 'veilig land'. Rekrutering, finan-
ciering, bescherming van poli-
tiemedewerkers, integriteit en 
samenwerking zijn slechts en-
kele uitgelichte thema’s. Deze 
politieke accenten zijn terug 
te vinden in de verschillende 
strategische politieplannen: 
het Nationaal Veiligheidsplan 
(NVP) en de zonale veilig-
heidsplannen die de leidraad 
vormen voor een optimale ge-
integreerde politiewerking.

De beleidsverklaring van de 
regering vertaalt zich ook in 
de beleidsnota’s 2021-2024, 
waarin elke minister of staats-
secretaris zijn of haar accenten 
legt. Drie leden van onze re-
dactieraad namen de beleids-
verklaringen en -nota's van 
de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, 
de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en ten 
slotte staatssecretaris Sammy Mahdi onder de loep en 
schreven de krijtlijnen neer.

In Blue Talks komen de ministers Annelies Verlinden en 
Vincent Van Quickenborne zelf aan het woord. We spraken 
met hen over de uitdagende maanden die ze als kersverse 
ministers meemaakten, maar ook over het nultolerantie-
beleid voor geweld tegen politie en hun visie op de toe-
komstige politiewerking. 

Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) is een politieplan dat 
de gemeenschappelijke visie van de geïntegreerde politie 
op de veiligheidsaanpak weergeeft. Dit plan is een ware 
evenwichtsoefening waarbij de verschillende politieke be-
leidsdoelstellingen op elkaar afgestemd moeten worden 

en waarbij bovenal een draagvlak moet worden gecreëerd 
opdat deze plannen ook correct worden uitgevoerd. De 
voorbereiding van het NVP wordt verzorgd door de dienst 
beleidsondersteuning van het commissariaat-generaal 
van de federale politie. We laten Aurore Sonon, dienst-

hoofd van de betrokken dienst, 
en haar collega Véronique 
Stippelmans, adviseur, aan het 
woord.

Het memorandum 2019–2023 
van de Vaste Commissie van 
de Lokale Politie werd op 
15/02/2019 voorgesteld in een 
tienpuntenplan. Hebben de po-
litici hier rekening mee gehou-
den? Olivier Libois, vicevoorzit-
ter van de Vaste Commissie van 
de Lokale Politie, en Fernand 
Koekelberg, referentieofficier 
van de geïntegreerde politie bij 
het Waals Gewest en de Franse 
Gemeenschap, maakten voor 
Blue Minds een vergelijkende 
studie. Benieuwd!

CPL heeft opnieuw, samen met andere partners, een 
voorbereidend traject 'talentontwikkeling' aangeboden 
aan de kandidaat-directiebrevethouders (Promotie 2020-
2022). Een weergave.

Elk lokaal politiekorps stelt een meerjarenplanning voor-
op in haar zonaal veiligheidsplan met daaraan gekoppeld 
jaarlijkse operationele actieplannen. Dirk Van Aerschot, 
korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, is 
in 2012 gestopt met het indienen van de jaaractieplannen 
en promoot een andere aanpak … 

Veel leesgenot!

Johan Berckmans
Hoofdredacteur

Moeten er nog
plannen zijn?

JOHAN BERCKMANS
Hoofdredacteur
Nationaal secretaris CPL
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Lees verder in 

VOOR DE POLITIE
ONLINE KENNISPUNT

Meer weten over het thema  
van deze Blue Minds ? 

Op zoek naar meer kennis en informatie over de 
onderwerpen die in Blue Minds aan bod komen? 

Die vindt u in BlueConnect, in de vorm van online tijdschriftartikels, 
infodossiers, wetteksten, veelgestelde vragen, hoofdstukken uit digitale 
boeken, …

Kortom, alles wat u over deze onderwerpen moet en wil weten, vindt u in 
BlueConnect, de allesomvattende online bibliotheek voor de politie.

Ontdek alle 
mogelijkheden op 

www.blueconnect.be

↑
Of mail naar 

info@blueconnect.be
voor meer info  

of een vrijblijvende 
demo.

392205_A4_ADV_BlueConnect_BlueMinds_N.indd   1392205_A4_ADV_BlueConnect_BlueMinds_N.indd   1 08/04/2021   14:0308/04/2021   14:03
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Eerste virtuele Smart Policing Hackathon 

In het vorige nummer van Blue Minds keken we al even ach-
ter de schermen van de Smart Policing Hackathon, die de 
geïntegreerde politie van 9 tot 11 december 2020 organi-
seerde in samenwerking met Vias institute en EY (Ernst & 
Young). In dit nummer gaan we graag dieper in op de win-
nende projecten.

Smart innovation en de politie
De Smart Policing Hackathon was de kick-off van en een 
springplank om smart innovation bij de politie te stimuleren. 
Veiligheid en levenskwaliteit in de samenleving verzekeren 
is een continue uitdaging voor de politie. Maatschappij en 
criminaliteit evolueren voortdurend, dus moet ook de politie 
smart blijven innoveren. Alert en wendbaar blijven om kleine, 
grote én disruptieve criminaliteit efficiënt te bestrijden, is es-
sentieel voor de politie.

Tijdens deze eerste Smart Policing Hackathon werd actief op 
zoek gegaan naar de beste manieren om innovatieve ideeën 
en projecten ten dienste te stellen van het dagelijkse poli-
tiewerk. Het was bovendien een digitale hackathon waarbij 
start-ups, scale-ups, corporates, academici en studenten de 
opportuniteit kregen om gedurende twee dagen de blik van 
en op de politie te verruimen.

Onder de begeleiding van vijftig politiecoaches werden meer 
dan tweehonderd deelnemers bijgestaan in het hacken. 
Gedurende twee dagen hackten zij vier smart challenges van 
de Belgische politie: Smart Operation, Smart Investigation, 
Smart Interaction en Smart Selection & Training. Maar liefst 
43 innovatieve projecten werden ingediend. De demo’s en de 
pitches werden eerst zorgvuldig beoordeeld door een pre-
jury. Twaalf projecten (drie per challenge) gingen door naar 
de finale op vrijdag 11 december, waar de jury zich over de  
pitches en documentatie boog. 

De jury bestond uit niemand minder dan de top van de ge-
integreerde politie, namelijk Marc De Mesmaeker, com-
missaris-generaal van de federale politie, en Nicholas 
Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale 

Politie en korpschef van de politiezone Westkust. Zij werden 
bijgestaan door twee externe experten: Saskia Van Uffelen 
(Inetum Corporate Vice President Benelux, Digital Champion 
Belgium, EU Governing Board Digital Skills and Jobs), en 
Frédéric Schoenaers (professor sociologie en decaan van de 
faculteit sociale wetenschappen aan de Universiteit Luik). 
De prijzen werden uitgereikt in aanwezigheid van Annelies 
Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.

And the winners are … 
Smart Operation: Team Vanden Broele met BlueTraffic 
Team Vanden Broele is een samenwerking tussen Uitgeverij 
Vanden Broele, softwarebedrijf Novado en twee politie-
verkeersspecialisten. Zij ontwikkelden BlueTraffic, een 
kennisondersteunende app voor een efficiënte flow bij ver-
keershandhaving. De app wordt geïntegreerd in Focus en laat 
niet-specialisten verkeer toe om op een gebruiksvriendelijke 
manier de nodige opzoekingen te doen en een vlotte afhan-
deling van het verbaliseringsproces te bewerkstellingen.

SMART OPERATION
Team Vanden Broele met BlueTraffic 
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ve zoekmachine en beschikt over een Graph Analytics tool. 
Politiemedewerkers kunnen door middel van Tafuta de be-
schikbare gegevens beter benutten, via een Google-achtige 
kennisopsporing. Deze tool begrijpt documenten, inter-
preteert tekst en zet ruwe informatie om in doorzoekbare 
inhoud.

“Tafuta stelt de politie in staat om een grote hoeveelheid aan 
data te indexeren en toegankelijk te maken voor investigati-
on. Personen, connecties, voorgaande feiten … iemands hele 
netwerk wordt op zeer korte tijd in kaart gebracht. De hoe-
veelheid data waarover de politie beschikt is enorm en Tafuta 
maakt het mogelijk om op een intelligente manier deze data 
te doorzoeken, verbanden te leggen en overzichtelijk te visu-
aliseren. Big data wordt behapbaar, perfect passend binnen 
intelligence-led policing,” stelt de jury.

“Dankzij de Hackathon kregen we een diepgaand 

inzicht in de manier waarop vandaag onderzoek wordt 

gevoerd. De hoeveelheid aan informatie waarover de 

politie beschikt is enorm. We zijn er zeker van dat Tafuta 

de onderzoekers in staat zal stellen om geïsoleerde 

informatie sneller terug te vinden en met elkaar te 

connecteren. En dat is volgens ons waar het om draait 

bij smart investigation: connecting the dots! We kijken 

enorm uit naar de verdere samenwerking” 

— WOUTER BAETENS 

Team Arinti

“Procedures, wetgeving, afhandeling … alle materie over ver-
keer wordt geïntegreerd in één digitale mobiele applicatie. 
BlueTraffic ondersteunt de huidige procedures van de basis-
politiezorg en is perfect integreerbaar in bestaande politie-
processen en -toepassingen zoals Focus. Deze app draagt 
bij tot de vereenvoudiging van het dagelijkse politiewerk en 
leent zich ook tot andere toepassingsvelden dan verkeer. De 
manier waarop de processen worden behandeld is bijzonder 
innovatief,” stelt de jury.

“Voor Team Vanden Broele was de Smart Policing Hackathon 

een geweldige ervaring. Dankzij de ondersteuning van de 

coaches en de expertise van onze teamleden, konden we 

in recordtijd een product ontwikkelen dat een voelbaar 

verschil zal maken voor de politieman en -vrouw op straat. 

Want BlueTraffic is meer dan slimme technologie; de app 

staat voor correctere registraties, tijdswinst, automatische 

flows, een papierloos proces en een stressvrije ervaring 

voor verkeersspecialisten en niet-specialisten. Daar doen 

we het voor!”

— VEERLE VAN STEENHUYSE EN BART KEIRSE 

Team Vanden Broele

Smart Investigation: Team Arinti met Tafuta 
Arinti, een Belgisch bedrijf, creëert innovatieve AI (Artificial 
Intelligence)-oplossingen door middel van Microsoft AI. 
Tafuta spitst zich toe op de massa aan informatie waarmee 
de politie dagelijks te maken krijgt. Het is een cognitie-

SMART INVESTIGATION

Team Arinti met Tafuta 
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BLUE LINK

ISABEL VERWEE
Redactieraadslid

Smart Interaction: Team Criminal Records met Okay
Team Criminal Records bestaat uit studenten Toegepaste 
Informatica van Hogeschool Thomas More Geel. Zij ontwik-
kelden een app die jongeren toelaat om op een eenvoudige 
manier eender welk probleem te rapporteren aan de politie. 
Jongeren worden doorverwezen naar de aangewezen politie-
medewerker en/of andere organisatie.

“Okay is een drempelverlagende app voor een eerstelijnscon-
tact, in hoofdzaak gericht op jongeren die te maken hebben 
met probleemsituaties zoals drugs, misbruik, naaktfoto’s, 
pesten, maar ook welzijn en zelfmoordgedachten. Het is een 
gebruiksvriendelijke app die de politie in staat stelt om in 
contact te komen met minder bereikbare doelgroepen. Okay 
werd ontwikkeld door studenten en kaart een maatschappe-
lijk relevante problematiek aan,” volgens de jury.

“Wij, als team, zijn enorm blij dat de politie toekomst 

ziet in ons concept. De band tussen jongeren en de politie 

moet dringend verbeterd worden en we hopen dat onze 

app een positieve golf kan starten die het imago van de 

politie naar een nieuw niveau kan tillen” 

– DRIES AUGUSTYNS 

Team Criminal Records

Smart Selection & Training: Team The IT Crowd met  
FCCU CTF 
Team The IT Crowd bestaat uit ICT-studenten elektronica van 
de Thomas More Hogeschool. Zij bedachten een digitaal plat-
form om nieuwe krachten voor de Federal Computer Crime 
Unit (FCCU) te rekruteren. Forensische en stenografische uit-
dagingen kunnen worden geoefend op het platform, net zoals 
praktische skills getest kunnen worden bij sollicitanten.

“The IT Crowd ontwikkelde een platform om IT-profielen aan te 
trekken binnen de politie en speelt in op het actuele tekort aan 
mensen met een algemene IT-kennis en cybersecurity-kennis 
in het bijzonder. Dit platform zoekt naar ‘The right IT man on the 
right IT place’ en combineert Selection & Training met gamifica-
tion om cyberspecialisten aan te trekken. Skills worden ontwik-
keld en permanent up-to-date gehouden,” aldus de jury.

“We willen eerst en vooral EY, Vias en de federale politie 

bedanken voor het organiseren van deze hackathon. Ik 

denk dat ik spreek namens ons gehele team dat we nooit 

gedacht hadden een categorie te winnen, zeker niet als 

je kijkt naar de concurrenten die dagelijks bezig zijn met 

dergelijke projecten. Tijdens de hackathon hebben we 

mogen samenwerken met mensen binnen het politiekorps 

die hands-on experience hebben, en hun inzichten en 

ervaring waren voor ons het meest van belang. Zowel de 

positieve als de negatieve aspecten hebben we aangekaart 

en proberen oplossen. Het was echt een prachtige ervaring 

en wij zijn heel trots op onze prestatie”

 

— THOMAS HAYEN 

Team The IT Crowd

SMART INTERACTION
Team Criminal Records met Okay

SMART SELECTION & TRAINING
Team The IT Crowd met FCCU CTF 
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Eind 2020 schreven de leden van de nieuwe federale regering hun beleidsprioriteiten uit in de 

beleidsverklaringen voor de periode 2021-2024 en beleidsnota’s voor het jaar 2021. Maar wat zijn de 

belangrijkste projecten voor de geïntegreerde politie? De redactieraad van Blue Minds vat ze voor u 

samen.

Binnenlandse Zaken 
2021-20241

Op 6 november 2020 stelde de minister van Binnenlandse 
Zaken haar beleidsverklaring en beleidsnota voor. In deze 
visieteksten trekt zij voor de jaren 2021 tot 2024 de kaart 
van een solide en legitieme organisatie die een betrouwbare 
partner moet zijn voor een optimale veiligheidszorg binnen 
een complexe, geglobaliseerde maatschappij.

De beleidsverklaring is op verschillende punten een stijlbreuk 
ten opzichte van de vroegere beleidskeuzes. Toch blijft de na-
druk sterk liggen op samenwerking met verschillende discipli-
nes en ook met de bevoegde overheden: de minister wenst haar 
activeringsbeleid voor de geïntegreerde politie te concentreren 
rond vijf objectieven om te komen tot een aantrekkelijke, ver-
sterkte, nabije, wendbare en impactvolle organisatie.

1. Nabijheid 
De minister wenst volop in te zetten op de nabijheid van de 
politie door een actief partnerschap aan te gaan met de lo-
kale besturen via een versterkt bestuurlijk beleid, een nabije 
(wijk)politie en een optimale schaalgrootte. Ze voorziet daar-
bij ook een belangrijke rol voor burgerparticipatie, o.a. via 
BIN-werking, maar ook voor samenwerking via sociale me-
dia, voor (buurt)bemiddeling, voor de inzet van vrijwilligers 
en eventueel zelfs voor (lokale) beleidsontwikkeling.

1  Beleidsverklaring van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele 
Hervormingen en Democratische Vernieuwing, DOC 55 1610/2020 d.d. 6 novem-
ber 2020; Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken, DOC 55 1580/019 d.d. 5 
november 2020.

2. Aantrekkelijkheid
Om een aantrekkelijke organisatie te zijn, is respect voor de 
politie en andere hulpverleners essentieel. Daarom wordt er 
voluit ingezet op een modernisering van de rekrutering, di-
versiteit, integriteit en duurzame infrastructuur. Een nieuw 
uniform behoort tot de mogelijkheden, indien wenselijk en 
haalbaar.

Veiligheid wordt ervaren als er ook voldoende politie zicht-
baar kan worden ingezet. De minister maakt daarom extra 
financiële middelen vrij voor de eigen en ondersteunende 
opdrachten van de federale politie. Ze zal ook een plan uit-
werken voor de financiering en schaalgrootte van de lokale 
politie.

Tot slot ziet de minister de Algemene inspectie van de fede-
rale politie en de lokale politie als een cruciale actor bij het 
waarborgen van de integriteit van het politieambt. Dit orgaan 
wordt moderner, efficiënter en aantrekkelijker gemaakt, en 
er wordt nagegaan hoe synergiën met het Comité P en de 
diensten intern toezicht kunnen worden versterkt.

3. Wendbaarheid
De samenleving is steeds meer in beweging. Daarom zet de 
minister in op de innovatie, digitalisering en wendbaarheid 

De belangrijkste beleidsverklaringen 
en -nota’s voor politie

“Er moet een actief partnerschap 
zijn met de lokale besturen”

9
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van de politieorganisatie. Specifieke geprivilegieerde part-
ners zoals ASTRID en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) 
worden hierin meegenomen.

4. Efficiëntie
Efficiëntie veronderstelt kennis van de uitdagingen op korte, 
middellange en lange termijn. Daarom zal gezorgd worden 
voor een nieuw Nationaal Veiligheidsplan, waarin de strijd 
tegen de georganiseerde criminaliteit, de beveiliging van 
kritische infrastructuur en de samenwerking met de private 
veiligheid een cruciale rol zullen spelen.

5. Een professioneel beheer van de COVID-19-crisis 
Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) neemt verder haar 
rol op van centrale spil in het crisisbeheer en de Nationale 
Taskforce van de Geïntegreerde Politie (NTF GPI) stroomlijnt 
de handhaving.

Zijn de beleidsprioriteiten van 
Binnenlandse Zaken innoverend 
genoeg?
Dit plan is duidelijk ambitieus, maar wordt er nog te 
veel ingezet op optimalisatie en te weinig op innova-
tie?  Viseert de minister wel de juiste horizon in haar 
beleidsplan?

In een aantal domeinen worden belangrijke stappen 
gezet. Die blijven echter te voorzichtig.  Positief is o.a. 
de verbetering van de rekrutering, maar waarom wordt 
hierin niet voluit de kaart getrokken van meer synergie 
tussen het operationeel en het CALog-statuut (nieuwe 
functieprofielen), van bredere samenwerkingen met 
bv. Defensie, of zelfs met het reguliere onderwijs?

Verder is het volgens ons essentieel om in de huidi-
ge regeringsperiode nog meer werk te maken van 
een innovatieve digitale politionele dienstverlening 
(basis en gespecialiseerd). De politie zal namelijk 
moeten omgaan met nieuwe technologieën zoals 
5G of AI (Artificiële Intelligentie). Laat ons hopen dat 
de  Smart Policing Hackathon een inspiratiebron zal 
zijn voor nieuwe denkpistes, die als duidelijke op-
ties opgenomen zullen worden het nieuwe Nationaal 
Veiligheidsplan.

Een realistisch asiel- en 
migratiebeleid2

Met zijn beleidsverklaring en beleidsnota 2020-2021 zet-
te kersvers staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy 
Mahdi de bakens uit voor een humaan en kordaat asiel- en 
migratiebeleid. 

In deze beleidsdocumenten wordt het belang van een juiste 
en serene communicatie benadrukt. Volgens de staatssecre-
taris is er nood aan een transparant, evidence-based beleid. 
Daarom wordt er bijvoorbeeld een toegankelijke website op-
gericht waarop de belangrijkste cijfergegevens, beslissingen, 
wetswijzigingen en algemene en duidende info inzake asiel 
en migratie te consulteren zijn.

Het realistische beleid dat de staatssecretaris wil voeren, is 
uitgewerkt rond acht krachtlijnen:

 respect voor internationaal recht en verdragen;
 Europese samenwerking;
 efficiënte instellingen in een duidelijk wetgevend kader;
 bescherming voor kwetsbaren;
 kwaliteitsvolle opvang in een flexibel opvangmodel;
 migratie als meerwaarde;
 de strijd tegen onwettig verblijf;
 de aanpak van misbruiken.

Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet
Iedereen heeft recht op een asielaanvraag; verre van ieder-
een heeft recht op asiel. Wie geen recht heeft op asiel in 
België, moet terugkeren. Deze regering wenst ieder middel 
in te zetten om het terugkeerbeleid te versterken en wil zo-
wel de vrijwillige als de gedwongen terugkeer verbeteren. 

Een reeks transversale beleidsthema’s brengen me-
teen de rol van de geïntegreerde politie in beeld. Zo wil de 
staatssecretaris samen met de ministers van Justitie, van 
Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel, zowel in België als op 
Europees niveau, verder aanscherpen.

Wat de aanpak van transmigratie betreft zullen de huidi-
ge maatregelen samen met de minister van Binnenlandse 
Zaken én samen met de deelstaten worden geëvalueerd 
en waar nodig bijgestuurd. De belangrijke rol van de politie 
wordt benadrukt bij de uitwisseling van informatie na een 
bestuurlijke aanhouding. Ook wordt voorgesteld om 'trans-
migratie' te voorzien in de politieopleiding.

10
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Inzake de vrijwillige terugkeer, wordt gewezen op de be-
hoefte aan samenwerking met organisaties op lokaal niveau 
gezien zij vaak het dichts bij deze doelgroep staan. Een effi-
ciënt gedwongen terugkeerbeleid zal uitgewerkt worden in 
lijn met de verschillende aanbevelingen van de Commissie 
Bossuyt3. De administratieve vrijheidsberoving wordt ratio-
neler ingezet: er wordt prioriteit gegeven aan de verwijdering 
van personen die misdrijven gepleegd hebben of een gevaar 
vormen voor de openbare orde, maar ook op de rechtstreek-
se gedwongen terugkeer vanuit de gevangenis. De staats- 
secretaris zal ook een oplossing zoeken voor de problema-
tiek waarbij personen zonder wettelijk verblijf weigeren hun 
woning (en het grondgebied) te verlaten.

Digitalisering en samenwerking
Om het identificatie- en verwijderingsproces op efficiënte wij-
ze te ondersteunen is digitalisering en automatisering nodig. 
Zo zal de Dienst Vreemdelingenzaken ondersteund worden 
bij de digitalisering van een aantal processen. Deze ambitie 
zou naadloos kunnen aansluiten bij een mobiele en informa-
tiegestuurde politie die de minister van Binnenlandse Zaken 
voorstaat.

België wil een betrouwbare EU-partner blijven van Frontex. 
De vereiste wettelijke initiatieven om Frontex-escorteurs 
te kunnen inzetten bij terugkeervluchten en individuele ge-
dwongen repatriëringen worden onderzocht. Bovendien zal 
in samenwerking met de minister van Binnenlandse Zaken 
bekeken worden hoe de federale politie zo efficiënt mogelijk 
kan worden ingezet bij escortes naar herkomstlanden en/of 
landen van bestemming.

Interessant is vast te stellen dat minister van Binnenlandse 
Zaken in haar beleidsverklaring de transversaliteit bewaakt 
en specifiek een focus legt op het ontraden van onregelmati-
ge migratie, transmigratie en de aanpak van mensensmok-
kel. Verschillende initiatieven4 haken in op de beleidslijnen 
asiel en migratie. Dit benadrukt de nood aan ketengericht 
werken en partnerschap met de componenten van de geïn-
tegreerde politie5.

Meer slagkracht en extra 
ademruimte voor Justitie6 
In zijn beleidsnota toont minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne zich vastberaden om de trots van en het ver-
trouwen in Justitie te herstellen. De uitdagingen, zoals het 
aanpakken van terrorisme, geweld tegen de politie en cyber-
criminaliteit zijn groot, maar de ambitie van Justitie is wel-
licht nog groter. Justitie moet snel, kordaat, maar rechtvaar-
dig optreden om zo een einde te maken aan het gevoel van 
straffeloosheid. 

De politie speelt hierbij een hoofdrol. Ze heeft echter nood 
aan extra mankracht, een snellere, digitale gegevensuitwis-
seling en aan de steun van de andere kernspelers van Justitie, 
zoals het Openbaar Ministerie en de rechtbanken. Na jaren 
van besparingen wil de minister van Justitie met extra inves-
teringen opnieuw ademruimte geven aan de politiediensten. 

Het nieuwe justitiebeleid moet de politie moderniseren en 
meer slagkracht geven. Politieambtenaren moeten opnieuw 
veilig en met trots hun werk kunnen verrichten. Naast ini-
tiatieven om het imago van de politie te versterken, neemt 
Justitie de volgende stappen om de politie slagkrachtiger en 
moderner te maken: 

1. Snel en digitaal
Opdat de politiediensten de steeds grotere volumes aan in-
formatie kunnen verwerken, dient er ingezet te worden op 
een efficiëntere, digitale gegevensuitwisseling tussen de po-
litie, het Openbaar Ministerie en de rechtbanken. Het nieuwe 
justitiebeleid zal daarom verder investeren in de integratie 
van diverse interne applicaties om de informatieoverdracht 
tussen de verschillende actoren te vergemakkelijken. 

Het project Crossborder, waarin de politie en Justitie op 
een dagelijkse basis samenwerken, speelt hierin een 
hoofdrol. Crossborder brengt verschillende actoren van 

“Iedereen heeft recht op een 
asielaanvraag; verre van iedereen 
heeft recht op asiel”

2  Beleidsverklaring van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, DOC  
 55 1610/011 d.d. 4 november 2020.; Algemene beleidsnota 2020-2021 DOC  
 55K1580/014 d.d. 4 november 2020, Beleidsnota Asiel en Migratie 2020-2021.
3  Zie https://dofi.ibz.be/default.aspx - bij referentieteksten - publicaties.
4  We nemen onder meer akte van het uitschrijven van het volledige werkproces  
 bij het aantreffen van een personen in illegaal verblijf en de realisatie van een 
  vereenvoudigde gedigitaliseerde en snelle afhandelingsprocedure voor  
 personen in onwettig verblijf.
5  DOC 55 1610/2020, op. cit. p. 42. 
6  Algemene beleidsnota Justitie, DOC 55 1580/016 d.d. 4 november 2020;  
 Beleidsverklaring van de minister van Justitie, DOC 55 1610/015 d.d.  
 4 november 2020.
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de gerechtelijke keten namelijk dichter bij elkaar door de 
ontwikkeling van een volledig digitaal dossier. Een eerste 
stap hierin is het ontwikkelen van een elektronische pro-
ces-verbaal (e-pv) dat digitaal beschikbaar en raadpleeg-
baar zal zijn. Een andere mijlpaal in het digitaliseringstra-
ject van justitie is het digitaliseren van de communicatie 
tussen de politie en het Openbaar Ministerie via de digitale 
flux, en dan vooral met betrekking tot onmiddellijke min-
nelijke schikkingen. 

2. Menselijk en rechtvaardig
De strengere handhaving moet nog steeds menselijk blijven: 
Justitie is er immers voor iedereen. Daarom gaat de focus op 
digitalisering hand in hand met aandacht voor de menselijk-
heid van Justitie. 

Het ultieme doel van alle automatiserings- en digitalise-
ringsprojecten van Justitie is dus het verminderen van de 
administratieve werklast bij alle hoofdrolspelers. En het is 
door meer tijd vrij te maken voor het inhoudelijk behandelen 
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van dossiers en het uitvoeren van kerntaken, dat de minister 
de nadruk op menselijkheid wil versterken.

3. Straf en kordaat
Ten slotte moet Justitie kordaat optreden tegen elke vorm 
van criminaliteit. Dit betekent dat de politiediensten moeten 
optreden wanneer ze kennisnemen van een inbreuk, maar 
ook dat de politiediensten beter beschermd moeten zijn te-
gen geweld van burgers. Sinds eind november 2020 is nul- 
tolerantie de richtlijn voor elk parket.

Tussen 2010 en 2018 steeg de gevolgverleningsgraad voor 
feiten van smaad, weerspannigheid en slagen ten opzich-
te van de politie van 43 % naar 54 %. Daarom zet Justitie 
in op een strenger vervolgingsbeleid door het opheffen van 
het opportuniteitssepot. Bovendien ziet Justitie toe op een 
strengere strafuitvoering: door meer straffen uit te voeren, 
ook de korte. Een systematische vervolging, een systema-
tische voorleiding, een snelle afhandeling en een effectieve 
strafuitvoering kenmerken de nieuwe aanpak van geweld te-
gen de politie.

Ten slotte ondersteunt Justitie andere initiatieven die 
Binnenlandse Zaken zal nemen om de politiemensen beter 
te beschermen.

 

>  Meer weten?  
Lees de volledige beleidsnota’s  
en -verklaringen op BlueConnect.

“Justitie zal digitaal
 zijn of niet zijn”

LEES MEER 
WWW.BLUECONNECT.BE
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Het is een drukke periode geweest voor de ministers en staatssecretarissen van de 
regering-De Croo. De redactie van Blue Minds sloeg de handen in elkaar met de fotografen 
van de Kamer en de kabinetten om u een beeld te geven van de plenaire sessies, de 
commissies en vergaderingen. Dit zijn de gezichten die u, als politieman en -vrouw, het 
vaakst zult tegenkomen tijdens deze legislatuur.

   Annelies Verlinden, 
minister van 
Binnenlandse 
Zaken, Institutionele 
Hervormingen en 
Democratische 
Vernieuwing. 

      Vincent Van 
Quickenborne, vice-
eersteminister en 
minister van Justitie en 
Noordzee. 

 ©De Kamer
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   Georges Gilkinet, vice-eersteminister en 
minister van Mobiliteit. 

   Sammy Mahdi, 
staatssecretaris 
voor Asiel en 
Migratie, belast 
met de Nationale 
Loterij, toegevoegd 
aan de minister 
van Binnenlandse 
Zaken, Institutionele 
Hervormingen en 
Democratische 
Vernieuwing. 

 ©De Kamer

 ©De Kamer
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Op 1 oktober 2020 werden Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne beëdigd als minister van 

Binnenlandse Zaken en minister van Justitie. Hoe gaan deze nieuwe ministers om met de nooit geziene 

impact van de coronacrisis op de politiediensten? Blue Minds sprak met hen over COVID-19, geweld tegen 

politie en de toekomstige werking. 

De eerste vijf maanden van een 
minister: het lijkt bijna een magische 
periode bij de start van dit nieuwe jaar. 
Hoe ging u na een moeilijke periode van 
regeringsvorming en volop in tijden van 
COVID-19-crisisbeheer aan de slag? 
Annelies Verlinden: Het is inderdaad 
niet de meest vanzelfsprekende perio-
de om mijn eerste stappen te zetten als 
minister, maar zeker wel een heel uit-
dagende. Mijn leven is grondig veran-
derd sinds 1 oktober 2020, maar ik sta 
daar niet te veel bij stil. Ik steek liever 
de handen uit de mouwen.

Ik ben aan deze opdracht begonnen 
omdat ik geloof dat ik in deze positie 
een steen kan verleggen. Ik wil initiatief 
nemen, oplossingen zoeken, samen-
werken en vooruit kijken. 

Mijn ervaring als advocaat komt goed 
van pas in deze coronatijden. Het op-
stellen van ministeriële besluiten, die 
heel onze samenleving moeten re-
gelen, is voor een groot deel een juri-
dische kwestie. Maar we mogen ook 
het menselijke aspect niet uit het oog 
verliezen. Dat vind ik trouwens onze 
belangrijkste taak als ministers tijdens 
deze gezondheidscrisis: een evenwicht 
vinden tussen de ernstige epidemiolo-

gische situatie in ons land en het men-
taal welbevinden van de Belgen.  En als 
minister van Binnenlandse Zaken voeg 
ik daar ook de aandacht voor onze po-
litiemensen aan toe, van wie we uitzon-
derlijke inspanningen vragen.

Vincent Van Quickenborne: De regering 
heeft onmiddellijk haar verantwoor-
delijkheid opgenomen. Deze nieuwe 
ploeg telt heel wat nieuwe gezichten, 
maar toch ook wel voldoende mensen 
met ervaring. En we hebben de voorbije 
maanden gezien dat de coronasituatie 
min of meer stabiel is. Dat hebben we 
vooral te danken aan het overgrote deel 
van de bevolking die zich aan de regels 
houdt; ook op moeilijke momenten, zo-
als de feestdagen.

Daar staat tegenover dat er moet wor-
den opgetreden tegen de kleine min-
derheid die zich niet aan de regels 
houdt. Anders verliezen mensen moti-
vatie. Politie en justitie hebben hierin 
nauw samengewerkt en dit goed aan-
gepakt. Een duidelijke omzendbrief en 
ook een systeem om snel de minnelijke 
schikkingen digitaal te innen. Ik begrijp 
dat dit voor de mensen op het terrein 
niet altijd vanzelfsprekend was, maar 
ook zij hebben een grote verdienste aan 

het terugdringen van de besmettings-
cijfers. We zijn hen daar heel dankbaar 
voor.

Wat zijn de do’s en don’ts van 
een kersverse minister voor een 
succesvolle start? Wat is het 
opvallendste dat u reeds meegemaakt 
hebt?
Annelies Verlinden: De coronacrisis 
neemt uiteraard veel van mijn tijd in be-
slag. Maar ik sta erop om voldoende tijd 
vrij te maken om kennis te maken met 
alle aspecten uit de verschillende be-
leidsdomeinen en de mensen op het ter-
rein. Zo heb ik al de kans gekregen om 
kennis te maken met verschillende dien-
sten, zowel op lokaal als federaal niveau.

Wat ik vooral onthoud van deze ont-
moetingen is dat de mensen op het ter-
rein bijzonder gedreven zijn. Ik wil een 
bondgenoot van hen zijn. Ik sta steeds 
open voor nieuwe ideeën en ga graag in 
gesprek. We staan samen voor dezelfde 
uitdagingen en het is dus belangrijk dat 
we aan hetzelfde zeel trekken. Je vindt 
immers geen oplossingen door met de 
vinger te wijzen.

Ik stel vast dat de geïntegreerde poli-
tie een solide basis heeft. Toch is er, 

Samen streven naar hetzelfde doel: 
Een dubbelinterview met de ministers 
Verlinden en Van Quickenborne
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zoals bij zoveel dingen, ook ruimte 
voor verbetering.  Zo moeten we de 
politie nog dichter bij de burger bren-
gen, bijvoorbeeld door in te zetten op 
burgerparticipatie. We moeten onze 
diensten ook aantrekkelijker maken als 
werkgever en inzetten op innovatie en 
digitalisering.

Vincent Van Quickenborne: Iedereen 
weet dat justitie één van de moeilijk-
ste departementen van de Wetstraat is. 
Dan moet je zeker niet van bij je aantre-
den de zoveelste grote revolutie gaan 
verkondigen. We moeten luisteren naar 
de mensen op het terrein: hen betrek-
ken en laten voelen dat we hen de mid-
delen willen geven die ze nodig hebben.
Samen maken we justitie sneller, men-
selijker en straffer. Daarom werden 
de 27.000 mensen van justitie en de 
federale gerechtelijke politie voor het 
eerst in de geschiedenis gevraagd om 
de eerste versie van het beleidsplan te 
bekijken en suggesties te doen waar 
het anders en beter kon. Meer dan 300 
voorstellen kwamen binnen,  en op ba-
sis daarvan hebben we de plannen voor 
justitie herschreven. Elke suggestie van 
de mensen op het terrein werd door mij 
ook beantwoord.

Ik vind het ook belangrijk om zo veel 
mogelijk op het terrein te zien wat goed 
werkt en uitgebreid moet worden, waar 
de problemen zitten en hoe we die con-
creet kunnen oplossen. Het verbeterde 
lik-op-stukbeleid in Limburg bijvoor-
beeld, waar zaken nu in 5 weken in 
plaats van 42 weken opgelost worden. 
Dat is een aanpak die we moeten uit-
breiden naar het hele land. 

De geïntegreerde politie pleit 
regelmatig voor een echte nultolerantie 
van geweld tegen de medewerkers 
van het politiekorps. We voelen ons 
gesteund door de toespraken van onze 

ministers en dat is een goed signaal. 
Hoe gaat u concreet het verschil maken 
de komende vier jaren? 
Annelies Verlinden: Nultolerantie is 
geen loze belofte, maar een effectief 
streven. Geweld kan nooit getolereerd 
worden, en al helemaal niet als het ge-
pleegd wordt tegen leden van de poli-
tie- of hulpdiensten. 

“Nultolerantie 
is geen loze 

belofte, maar 
een effectief 

streven” 
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Nultolerantie voor geweld tegen de 
politie begint bij voldoende personeel, 
de juiste technologische hulpmiddelen, 
opleiding en vormingen van het politie-
personeel, psychosociale hulp, … Het 
politiebudget zal dan ook progressief 
en structureel stijgen over de periode 
2021-2024 waardoor we belangrijke 
stappen zullen kunnen zetten.

De leidinggevenden binnen de geïnte-
greerde politie hebben ook een belang-
rijke verantwoordelijkheid. Ze zetten 
zich elke dag in om in hun dienst of po-
litiezone een klimaat van vertrouwen te 
creëren tussen de burger en de politie. 
We kunnen geen 100 % garantie bie-
den op veiligheid, maar ons wel 100 %  

inzetten om een maximale veiligheid te 
verzekeren. Zo maken we verbinding 
tussen de politie en de burger mogelijk.

Vincent Van Quickenborne: Ik denk dat 
de nieuwe omzendbrief (COL 10) over 
geweld tegen politie een belangrijk 
signaal van steun was vanwege justitie. 
Nultolerantie stond in het regeerak-
koord en hebben we onmiddellijk om-
gezet in concreet beleid. Voortaan zal 
politiegeweld systematisch vervolgd 
worden. Zo verdwijnt het zogenaam-
de opportuniteitssepot, waarbij men 
seponeert omwille van gebrek aan tijd 
of middelen. Daarnaast is afgesproken 
dat er systematisch een fysieke voorlei-
ding zal gebeuren. Dergelijke dossiers 

zullen dus niet langer telefonisch afge-
handeld worden. De gerechtelijke af-
handeling zal ook bij voorkeur moeten 
verlopen via snelrecht, zodat er snel 
een uitspraak volgt.

Onze politiemensen staan elke dag 
op het terrein, vaak in moeilijke om-
standigheden. Het is belangrijk dat ze 
weten dat we geweld tegen hen onder 
geen enkel beding tolereren. Daar staat 
tegenover dat de politie steeds een 
keurkorps moet zijn en haar gewelds-
monopolie nooit mag misbruiken.

Politie en justitie zullen een belangrijke 
rol blijven vervullen voor de verdere 
risicobeheersing van COVID-19-crisis 
op lange termijn. Hoe ziet u de rol van 
politie en justitie dan?
Annelies Verlinden: De epidemiologi-
sche situatie is nog steeds ernstig in 
ons land. Daarom nemen we met het 
Overlegcomité strenge maatregelen. 
De meeste mensen deden en doen dat 
ook en die mogen niet ontmoedigd wor-
den wanneer anderen de regels aan 
hun laars lappen.

Ik heb gevraagd aan de politie om zicht-
baar in het straatbeeld aanwezig te zijn 
en van dichtbij toe te zien op de opvol-
ging van de maatregelen. Ik krijg hier 
veel positieve reacties op. Als preven-
tieve maatregel is die aanwezigheid 
niet te onderschatten, maar de politie 
treedt natuurlijk ook op. Op basis van 
de dagelijkse rapporten die ik ontvang, 
stel ik vast dat de politie fantastisch 
werk levert in deze coronatijd. Ook ik 
wil alle politiemensen bedanken voor 
hun inzet.

Deze sanitaire crisis is eigenlijk een 
mooi voorbeeld van hoe wij, allemaal 
samen, eenzelfde doel kunnen nastre-
ven: de federale en lokale overheden, 
de leidinggevenden van de lokale en 

“Dankzij het verbeterde lik-op-stukbeleid 
kunnen we zaken nu al in 5 in plaats 
van 42 weken oplossen ”
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federale politie, de politiemensen op 
het terrein, justitie, … Dit laat het beste 
verhopen voor de toekomst.

Vincent Van Quickenborne: Corona 
maakt het ons allemaal moeilijk. De 
politie is niet alleen verantwoordelijk 
voor de veiligheid, maar ook voor de 
bescherming van onze volksgezond-
heid. Onze politieagenten bevinden zich 
in de eerste lijn. Zij vangen alle bagger 
op van de bevolking die de maatrege-
len moe zijn. Het is geen evidente taak 
en we hebben veel gevraagd van onze 
politiemensen. Maar na de lastige win-
termaanden komt er licht aan het einde 
van de tunnel. Door de vaccinaties zal 
de druk op onze ziekenhuizen ook af-
nemen. We gaan stap voor stap weer 
meer vrijheid krijgen. Voor de politie 
geldt hetzelfde als voor de bevolking: 
hou nog even vol, we zijn er bijna. 

De legitimiteit van de politie hangt 
samen met het vertrouwen in de politie 
en de tevredenheid van de burger over 
de politie(werking). Hoe denkt u dat 
dit vertrouwen verhoogd kan worden? 
Waar ziet u actiepunten?
Annelies Verlinden: Ik wil investeren 
in thema’s die de burger nauw aan het 
hart liggen. De lokale besturen zijn 
hierin mijn partner. Zo zullen we in de 
komende jaren prioritair inzetten op het 
verminderen van het aantal verkeers-
slachtoffers, en op initiatieven die de 
functie van wijkinspecteur herwaarde-
ren. Een nabije politie is essentieel.

Er wordt ook bijzondere aandacht be-
steed aan de relatie tussen de jeugd en 
de politie. Ik zet met veel overtuiging 
mee mijn schouders onder verschil-
lende initiatieven om het werk van de 
politie te verduidelijken, het imago van 
de politie te verbeteren en het vertrou-
wen van de jongeren te versterken. De 
afstand tussen de politie en de jongeren 

verkleinen vraagt inspanningen langs 
beide kanten. Een cultuur van vertrou-
wen creëer je dan ook niet van de ene 
dag op de andere.

Ten slotte blijft de politie haar beleid in-
zake politionele slachtofferbejegening 
met bijzondere aandacht uitwerken, 
onder andere door te investeren in op-
leidingen voor politiemensen en de uit-
rol van de zorgcentra seksueel geweld.

Vincent Van Quickenborne: Zoals ik 
al zei, moet de politie een keurkorps 
zijn. We mogen niet aanvaarden dat 
kwalijk gedrag van enkelingen negatief 
afstraalt op alle politiemensen die da-
gelijks fantastisch werk leveren. Ik zie 
gelukkig ook heel wat leidinggevenden 
die kordaat optreden wanneer het ver-
keerd loopt. Als er wantrouwen is bij de 
bevolking, dan kun je dat ook aanpak-
ken door heel aanspreekbaar te zijn en 
open te staan voor suggesties waar het 
beter kan. De politie staat, net als de 
rest van de overheid, ten dienste van de 
burger en moet er steeds in alle trans-
parantie verantwoording aan kunnen 
afleggen.

Het vertrouwen in politie staat of valt 
ook met het vertrouwen dat hun op-
treden geruggesteund wordt door een 
snel en kordaat vervolgingsbeleid bij 
justitie. Dat is iets waar we hard aan 
zullen werken.

We zien een toenemende nood aan 
flexibiliteit, wendbaarheid, slagkracht 
en digitalisering van onze organisatie 
en haar medewerkers. Is dit voor 
jullie haalbaar binnen onze huidige 
organisatiemodel en binnen het huidige 
politiestatuut? Waar ziet u drempels en 
hoe kunnen we deze overwinnen?
Annelies Verlinden: De maatschappij 
en de criminaliteit evolueren voort-
durend. De politie staat in dit digitaal 

tijdperk dan ook voor grote uitdagin-
gen. En enkel door in te zetten op een 
slim en doordacht gebruik van nieuwe 
technologieën en innovatieve proces-
sen kunnen we het hoofd bieden aan 
de uitdagingen van de toekomst, zoals 
cyberveiligheid en georganiseerde mis-
daad op het darknet.

Digitalisering biedt echter ook heel wat 
opportuniteiten voor onze organisatie. 
Ik denk bijvoorbeeld aan digitalisering 
en automatisering van een deel van 
het rekruteringsproces. We zullen ook 
iPolice implementeren, zodat de politie 
informatie beter zal kunnen beheren, 
analyseren en uitwisselen. Focus heeft 
de weg getoond naar performante digi-
talisering voor de mensen op het ter-
rein, en ook digitaal thuiswerk wordt 
verder uitgewerkt voor de administra-
tieve diensten.

Vincent Van Quickenborne: Iedereen 
zal het met me eens zijn dat de poli-
tie snel moet kunnen schakelen. Dat 
maakt dat de competenties die nodig 
zijn om de criminelen te kunnen aan-
pakken, bij alle medewerkers (opera-
tionelen en CALog), op peil gehouden 
moeten worden. Soms moeten ook 
competenties aangetrokken worden 
van buitenaf. Bij de federale gerech-
telijke politie is er nu al een absolu-
te noodzaak tot zij-instroom en daar 
wordt aan gewerkt.

Samen met de minister van 
Binnenlandse Zaken wens ik voor de 
federale gerechtelijke politie daarom in 
te zetten op een modern HR-beleid dat 
voldoende waarde hecht aan de compe-
tenties van de medewerkers. 
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Surf snel naar de website www.securitaspzp.be of stel uw vraag 
aan onze experts via polcat@securitas.be. 

RAAMCONTRACT
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ON SITE GUARDING

Meer informatie?

Het Securitas raamcontract biedt lokale politiezones en de federale politiediensten 
een exclusief pakket aan security-oplossingen. Geïnteresseerde politiediensten 

kunnen zonder openbare aanbesteding gebruik maken van dit contract. 

www.securitaspzp.be
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Zoals bepaald in artikel 4 van de Wet op de Geïntegreerde Politie zijn de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie verantwoordelijk voor het 
coördineren van het algemeen politiebeleid. Zij stellen hiervoor om de 
vier jaar een Nationaal Veiligheidsplan (NVP) op. Maar hoe verhoudt dit 
plan zich met het algemeen veiligheidsbeleid dat wordt uiteengezet in het 
regeerakkoord en de beleidsverklaringen van de bevoegde ministers op 
federaal en regionaal niveau? Is het politieplan in evenwicht met het integrale 
en geïntegreerde veiligheidsbeleid van onze voogdijministers?

Het Nationaal 
Veiligheidsplan: 
sluitstuk of 
startpunt voor 
de GPI?
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Nóg een (politiek) plan?
Het NVP is noch een sluitstuk, noch een startpunt voor het 
algemeen veiligheidsbeleid. Het is een wettelijke verplich-
ting, ja. Maar het is vooral een gemeenschappelijke visie van 
de geïntegreerde politie op de politionele bijdrage aan de 
geïntegreerde en integrale veiligheidsaanpak. Mede op basis 
van het Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld (NPVB) worden 
op nationaal niveau veiligheidsthema’s vastgelegd die gedu-
rende vier jaar bijzondere aandacht genieten van de politie-
diensten. Deze thema’s en fenomenen zullen door de gehele 
geïntegreerde politie worden aangepakt onder de vorm van 
een programmawerking1 en projectwerking en het verder 
ontwikkelen van gerichte actieplannen. 

De federale politie kan dan haar bijdrage aan de aanpak 
van deze veiligheidsthema’s verder uitwerken en eveneens 
doelstellingen opnemen waar zij een ondersteuning voorziet 
voor de lokale politiezones. De lokale politie concretiseert in 
functie van de lokale eigenheden haar bijdrage aan de ge-
meenschappelijke visie en de geïntegreerde en integrale 
veiligheidsaanpak in de zonale veiligheidsplannen. De lokale 
politie vervult haar rol voornamelijk vanuit haar basisfunc-
tionaliteiten: de eerste vaststellingen doen, informatie ver-
zamelen voor verder onderzoek, lokaal onderzoek voeren, 
opvang van slachtoffers, enz.

Wordt het NVP beïnvloed door de politieke verantwoordelij-
ken op nationaal, regionaal en lokaal niveau? Uiteraard. Het 
NVP is het plan van de voogdijministers, voor de politie. Het 
is dan ook logisch dat het is afgestemd op het regeerakkoord 
en de diverse beleidsverklaringen. Naast het inwinnen van 
de adviezen van de minister van Mobiliteit en van de Federale 
Politieraad (zoals voorzien in art. 4 en 7 van de Wet op de 
Geïntegreerde Politie), worden ook de Gemeenschappen 
en de Gewesten betrokken in het validatieproces. Het ont-
werp-NVP wordt immers voorgelegd aan de Interministeriële 
Conferentie inzake het Veiligheids- en Handhavingsbeleid 
(zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord van 7 januari 
2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten betreffende het strafrechtelijk en het veiligheids-
beleid). De verschillende politieke niveaus zullen hierbij 
vooral de regionale/lokale eigenheden bewaken.

1  Een programma vereist een geïntegreerde gerechtelijke en bestuur-
lijke aanpak van de geïntegreerde politie en wordt gerealiseerd in een ge-
heel van samenhangende (verwante en onderling afhankelijke) projecten.

“Het Nationaal Veiligheidsplan 
wordt beïnvloed door de politieke 
verantwoordelijken op nationaal, 

regionaal en lokaal niveau”

AURORE SONON

Aurore Sonon is diensthoofd van de dienst beleids-
ondersteuning van het commissariaat-generaal. 
Deze dienst biedt ondersteuning en expertise aan de 
commissaris-generaal inzake strategie en beleids-
processen van de federale politie.
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Een evenwichtsoefening

De geïntegreerde politie heeft één groot voordeel: ze staat 
voor de voorbereiding van het NVP zelf aan het roer. Art. 92 
van de Wet op de Geïntegreerde Politie bepaalt dat de fede-
rale politie met haar algemene directies het NVP voorbereidt, 
onder de verantwoordelijkheid van de commissaris-generaal 
en in nauwe samenwerking met de lokale politie.

Naast het Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld (NPVB) dat 
een objectief overzicht biedt van de belangrijkste veiligheids-
problemen in België en hun mogelijke impact, worden in het 
raam van de voorbereiding van het NVP verschillende andere 
beleidsdocumenten geanalyseerd. Ook de beleidsverklarin-
gen en beleidsnota’s van de bevoegde federale en regionale 
ministers, de evaluatie van het voorgaande NVP, de zonale 
veiligheidsplannen en de bijdrage van externe en politie- 
experten van het centraal, gedeconcentreerd en lokaal  
niveau, vormen een belangrijke input. Het is dan ook een 
ware evenwichtsoefening om alle bijdragen en belangen met 
een impact op veiligheid op elkaar af te stemmen en in een 
harmonieus plan te gieten, zonder zich al te veel te verliezen 
in een veelheid aan 'prioriteiten' en doelstellingen … Geen 
gemakkelijke opdracht, dus.

De uitdaging is dan ook tweeledig. In de eerste plaats die-
nen de diverse beleidsdoelstellingen van het politiek niveau 
in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid te worden 
vertaald in een politieplan dat voor de personeelsleden van 
de geïntegreerde politie duidelijk aangeeft waaraan zij de 
komende jaren bijzondere aandacht moeten besteden. Het 
feit dat de aanpak van bepaalde veiligheidsthema’s en cri-
minaliteitsfenomenen op politiek niveau naar voren wordt 
geschoven, geeft een extra dimensie aan de uitwerking van 

“Participatie, 
stakeholdermanagement 

en communicatie zijn dé 
sleutelbegrippen voor een

 intern en politiek gedragen 
veiligheidsbeleid”

VÉRONIQUE STIPPELMANS

Véronique Stippelmans is adviseur bij de dienst be-
leidsondersteuning van het commissariaat-generaal
van de federale politie. Als dossierbeheerder 
verwierf ze een diepgaande expertise over het 
Nationaal Veiligheidsplan. 
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VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 | HOTEL LE PLAZA BRUSSELS

Helaas ... met spijt in het hart besloten Circle of Police Leadership en Uitgeverij 
Vanden Broele om de CPL Awards 2021 niet te laten doorgaan. De pandemie legde het 

voorbije jaar heel wat druk op de politiediensten waardoor de focus op andere projecten 
in het gedrang kwam. Door dit event een jaar uit te stellen, kunnen projecten die in de 

loop van 2021 worden opgestart ook meedingen naar de felbegeerde awards.  
We hopen u van harte te mogen verwelkomen op 16 december 2022!

 

SAVE THE DATE

HOUDT U DEZE DATUM AL VRIJ? 
www.cplawards.be

ChangeChange

392308_ADV_CPL-Awards_N-F.indd   1392308_ADV_CPL-Awards_N-F.indd   1 07/04/2021   10:1707/04/2021   10:17
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een geïntegreerde en integrale politionele aanpak ervan 
in het NVP en onderstreept het belang ervan in de globale 
veiligheidsaanpak.

Ten tweede dient het juiste draagvlak te worden gecreëerd 
binnen de geïntegreerde politie om dit 'plan' ook daadwerke-
lijk te laten leven binnen alle niveaus en geledingen van de or-
ganisatie. Dit blijkt geen uitgemaakte zaak. Daarom werd dit 
vraagstuk in 2019 aangeboden als onderwerp van een com-
plexe oefening in het kader van de opleiding 'Directiebrevet,' 
een opleiding die de toekomstige leiders van de politieorga-
nisatie moet klaarstomen.

Het resultaat van deze oefening bracht een aantal interes-
sante pistes naar voren die onmiddellijk in de praktijk wer-
den omgezet. Om het draagvlak binnen de politieorganisatie 
te verhogen werd aan de ene kant een stuurgroep opgericht 
waarin de verschillende algemene directies van de federale 
politie en vertegenwoordigers van de lokale politie zetelen. 
Deze stuurgroep fungeert als een comité dat de voorberei-
ding en uitvoering van het NVP begeleidt en de belangrijke 
strategische beslissingen afstemt binnen de organisatie. Aan 
de andere kant worden de verschillende geledingen van de 
politieorganisatie betrokken bij de voorbereiding en de uit-
voering van het NVP door hun deelname aan werkgroepen op 
nationaal en arrondissementeel niveau.

Afstemming … ook in tijd?
Alles wordt dus in het werk gesteld om een maximale exter-
ne en interne afstemming te bekomen via participatie, stake-
holdermanagement en communicatie. 

Het afstemmen van de verschillende beleidsplannen in de 
tijd levert echter nog een bijkomende uitdaging op. Al biedt 
het uitstel van de inwerkingtreding van het nieuwe NVP tot 
1 januari 20222 hier in theorie misschien een opportuniteit. 
De legislatuur van de federale en de regionale regeringen zal 
lopen tot 2024. Nieuwe verkiezingen zijn dan ook voorzien in 
2024. Het nieuwe NVP én de zonale veiligheidsplannen zullen 
lopen tot eind 2025. Dit biedt de beleidsmakers en de geïn-
tegreerde politie de tijd om de veiligheidsplannen grondig 
te evalueren met het oog op de start van een nieuwe geïn-
tegreerde en integrale beleidscyclus inzake veiligheid vanaf 
2026, afgestemd op federaal, regionaal én lokaal niveau.  

2  Het huidige NVP 2016-2019 werd twee keer met een jaar verlengd omwille 
van de uitblijvende regeringsvorming in 2019 en 2020.

Niet in het NVP of de 
beleidsverklaring = niet 
prioritair?
Uiteraard niet! De veiligheidsthema’s en criminaliteits-
fenomenen opgenomen in het NVP worden algemeen 
gezien als dé prioriteiten voor de politie. Deze zullen op 
nationaal, arrondissementeel en lokaal niveau verder 
vertaald worden in de vorm van programma’s, projec-
ten en actieplannen. Monitoring en evaluatie moeten 
het mogelijk maken de vinger aan de pols te houden 
en indien nodig bij te sturen. Daarnaast willen we be-
nadrukken dat de geïntegreerde politie permanent 
aandacht heeft voor alle veiligheidsproblemen binnen 
haar bevoegdheden en hiervoor (dagelijks) een kwali-
teitsvolle afhandeling voorziet.

“Het politieplan moet voor de 
personeelsleden van de 

geïntegreerde politie duidelijk 
aangeven waar zij de komende 

jaren bijzondere aandacht aan 
moeten besteden"
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EEN VERGELIJKENDE ANALYSE VAN DE 
BELEIDSVERKLARINGEN VAN DE REGERINGEN EN DE 
PRIORITEITEN VAN DE LOKALE POLITIE

De Vaste Commissie van de Lokale Politie, die alle problemen betreffende de lokale politie onderzoekt 

en hieromtrent advies geeft , stelde een 'memorandum 2019-2023'  op bestemd voor de autoriteiten 

en de stakeholders. Alle fiches die deel uitmaken van deze tekst, herinneren niet enkel aan de door de 

lokale politie verdedigde basisprincipes, maar bundelen ook de bekommernissen van alle korpschefs 

van het land. In dit artikel  worden de prioriteiten van dat memorandum vergeleken met de verschillende 

beleidsverklaringen van de ministers of regeringen die zijn aangetreden na de laatste federale en 

regionale verkiezingen van 26 mei 2019. 

Benadering van de 
federale entiteit
Elke aanbeveling van het memorandum 
2019-2023 kan als belangrijk worden 
beschouwd. Om de punten die de loka-
le politie graag gerealiseerd zou zien 
concreet te kunnen ontwikkelen, is het 
echter ook van essentieel belang deze 
te prioriteren. Het is onder meer be-
langrijk om deze oefening te koppelen 
aan de beleidsverklaringen van de twee 
voogdijministers.

Zo hebben de drie hoofdassen die door 
de huidige minister van Binnenlandse 
Zaken zijn vastgelegd, betrekking op:

 een versterkte en innovatieve 
organisatie,

 die zo dicht mogelijk bij de mensen 
en de lokale besturen staat,

 die een impact heeft op de openba-
re veiligheid.

Deze drie assen zullen volledig op-
genomen zijn in de prioriteiten die 
voortvloeien uit de prioritaire aanbeve-
lingen of uit de voorstellen voor aanvul-
ling geformuleerd door de Algemene 
Vergadering van de Vaste Commissie 
van de Lokale Politie.

Deze aanbevelingen sluiten ook aan 
op andere prioriteiten die in deze be-
leidsnota worden belicht. Het betreft 
hoofdzakelijk:

 de ontwikkeling van een wettelijk 
kader voor vrijwilligers;

 het ontwerp van een koninklijk be-
sluit tot regeling van de werking van 
de SICAD’s;

 de versterking van de partner-
schappen met de private veiligheid;

 de aanschaffing van een nieuwe 
loonmotor;

 het vervolgen van daders 
van gewelddelicten tegen 
politiemedewerkers;

 de optimalisering van het rekrute-
ringsproces om op jaarbasis een 
minimum van 1.600 inspecteurs te 
behalen;

 de herziening en modernisering 
van de kleding en uitrusting van het 
personeel.

De minister van Justitie van zijn kant 
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"De minister van
Binnenlandse Zaken 
kondigt de uitwerking
van een nieuw 
Nationaal
Veiligheidsplan 
aan voor 
januari 2022"
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dringt erop aan bepaalde transversale 
werkingsprincipes naar voren te schui-
ven, zoals digitalisering en informatie-
gestuurde politiezorg. Deze prioriteiten 
zijn ook opgenomen in de geformuleer-
de aanbevelingen.

Thematische prioriteiten
Deze denkoefening heeft de volgende 
resultaten opgeleverd, die in vereen-
voudigde vorm zijn weergegeven en per 
thema zijn gegroepeerd.

1. Administratieve vereenvoudiging:
 De ontplooiing van de Focus-

oplossing bevestigen ten gunste van 
alle politiezones;

 Investeren in de administratieve 
vereenvoudiging van de procedures 
(elektronische pv’s, transmissie, di-
gitalisering …);

 De werklast verminderen die het 
gevolg is van de administratieve 
en/of procedurele taken die geen 
meerwaarde hebben.

2. Structurele samenwerking:
 Structurele samenwerking via as-

sociaties, fusies en gedeelde  
zonale en/of provinciale expertise-
centra sterk aanmoedigen.

3. Financiering:
 De verdeling van de federale do-

tatie(s) en van het verkeersveilig-
heidsfonds (VVF) herzien;

 De KUL-norm aanpassen;
 Rekening houden met de meer-

kosten die binnenkort naar de lo-
kale politie geschoven zullen wor-
den (ontwerp KB SICAD, selectie/
rekrutering/opleidingsproces ...).

4. Digitalisering:
 De goedkeuring van procedures 

voor de elektronische onderte-
kening van officiële documenten 
versnellen;

 De bereikbaarheid en de toegan-
kelijkheid van onze dienstverle-
ning aan de bevolking fors uitbrei-
den en investeren in een virtueel 
dienstenaanbod;

 Zorgen voor een bidirectionele pa-
perless flow van processen-verbaal 
tussen politie en justitie;

 Ontwikkelen van het unieke plat-
form iPolice.

5. Verhoging van de capaciteit:
 Een voldoende aantal basiskaderle-

den aanwerven overeenkomstig de 
bestaande behoeften;

 Prioriteit geven aan de rekrute-
rings- en selectiemogelijkheden 
op basis van de geïdentificeerde 
behoeften;

 Het algemene niveau van de basis-
opleiding voor aspirant-inspecteurs 
verhogen, met inbegrip van het spe-
cifieke aspect 'integriteit'.

6. Erkenning van het politieambt als 
zwaar beroep.

7. Organisatie van de arbeidstijd en 
vereenvoudiging van het statuut:

 Nadenken over aangepaste functies 
voor personeelsleden aan het einde 
van hun loopbaan;

 Het statuut aanpassen gezien de 
complexiteit ervan: de organisatie 
van de arbeidstijd vereenvoudigen 
en flexibel maken.

8. Logistiek:
 De oprichting van dienstencentra 

overwegen voor de ontwikkeling en 
levering van niet-operationele on-
dersteuning aan de lokale politie;

 Moderne, flexibele en duurzame 
normen en standaarden ontwikke-
len voor de twee niveaus van de ge-
integreerde politie;

 Zorgen voor een nieuw uniform op 
basis van een operationeel profiel.

Coördinatie
Uiteraard houdt het werk daar niet op. 
Integendeel, het is nog maar het begin! 
Daarom kunnen we nu al de volgende 
evoluties opsommen ...

In de eerste plaats moet een uitgebrei-
de stuurgroep helpen om het overzicht 
over het proces te bewaren, de on-
derlinge coördinatie verzorgen, naast 
de dagelijkse taken een permanen-
te activiteit behouden en regelmatig 
verslag uitbrengen aan de Algemene 
Vergadering van de Vaste Commissie 
van de Lokale Politie.

Daarnaast moet men voor elke vastge-
legde prioriteit:

 de weerhouden aanbevelingen (in-
dien nodig) op een meer adequate 
wijze herformuleren in overeenstem-
ming met de politieke verwachtingen;

 een trekker benoemen (idealiter 
een korpschef), die wordt onder-
steund door verschillende leden uit 
elk Gewest (om rekening te houden 
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met mogelijk uiteenlopende gevoe-
ligheden) alsook door een lid van het 
permanent secretariaat van de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie;

 een goed onderbouwd standpunt 
innemen, zodat men een duidelijk 
inzicht verkrijgt in de uitdaging die 
moet worden aangegaan, de me-
thode van aanpak, de financiële im-
pact en een realistische planning.

Aangezien de federale politie (in het bij-
zonder haar Algemene directie van het 
middelenbeheer en de informatie) een 
essentiële partner is voor de succesvol-
le verwezenlijking van bepaalde priori-
teiten, is het bovendien van essentieel 
belang dat de verwachte verwezenlij-
kingen in haar jaarlijks operationeel 
plan worden opgenomen.

Ten slotte mag, zoals gewoonlijk, 
het communicatieaspect niet worden 
onderschat, noch wat betreft deze 
eerste en belangrijke stap, noch wat 
betreft de evolutie en de verwach-
te verwezenlijking van substantiële 
resultaten.

OLIVIER LIBOIS
1ste Ondervoorzitter van de Vaste Commissie 
van de Lokale Politie

WERKMETHODE
In de eerste plaats werd elk van de 
in het memorandum geformuleerde 
aanbevelingen geanalyseerd aan de 
hand van zes criteria die gebaseerd 
zijn op de belangrijkste bezorgdhe-
den binnen de politiezones. Het be-
treft de volgende criteria:

 Is de aanbeveling een dagelijkse 
bezorgdheid van een plaatselijk 
politiekorps?

 Is er hiervoor een verhoging van 
de operationele capaciteit vereist?

 Leidt de aanbeveling tot een ver-
betering van de kwaliteit van de 

dienstverlening?
 Heeft de aanbeveling gevolgen 

voor de (nood aan) financiering van 
de lokale politie?

 Zorgt de aanbeveling voor een ver-
hoging van de veiligheid en het wel-
zijn van het personeel (of brengt ze 
een risico met zich mee)?

 Impliceert de aanbeveling 
een digitale transformatie en 
innovatie?

De aanbevelingen die uit deze den-
koefening voortvloeien, worden be-
schouwd als een prioriteit voor de 
lokale politie.

In een tweede fase werd nagegaan 
in hoeverre deze aanbevelingen be-
antwoorden aan de prioriteiten van 
de autoriteiten, en of er dus een 
behoefte is aan bijkomende aanbe-
velingen op basis van de verwerking 
van de gegevens uit de beleids-
verklaringen van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie. 
Over het definitieve voorstel heeft 
de Algemene Vergadering van de 
Vaste Commissie van de Lokale 
Politie tijdens haar bijeenkomst van 
9 februari 2021 een formele beslis-
sing genomen.
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"Er bestaan 
convergenties 

voor de 
verkeersveiligheid, 

intrafamiliaal 
geweld en de zorg 

voor slachtoffers"

FERNAND KOEKELBERG
Referentieofficier van de geïntegreerde 
politie bij het Waals Gewest en de Franse 
Gemeenschap

zijn “Staten-Generaal van de verkeers-
veiligheid” gehouden, waarbij een 
stand van zaken werd opgemaakt en 
een reeks aanbevelingen werd gefor-
muleerd aan de betrokken diensten, 
waaronder de politiediensten. Deze 
laatsten worden in het kader van een 
strategisch comité nauw betrokken 
bij de denkoefeningen en initiatieven 
van het Waalse agentschap voor de 
verkeersveiligheid.
Ook binnen de Waalse Overheidsdienst 
(SPW) is een groot project aan de gang 
met het oog op de codificatie en de har-
monisatie van de administratieve pro-
cedureregels en de rechtspositie van 
de bevoegde ambtenaren, met het oog 
op het vaststellen van regionale admi-
nistratieve overtredingen en inbreuken.

Convergenties
Er moeten convergenties en overleg 
plaatsvinden met het federale niveau 
indien wordt verwezen naar de beleids-
verklaring van de federale minister 
van Binnenlandse Zaken. Dat is meer 
bepaald het geval wat betreft de ver-
keersveiligheid (blz. 12) met het Gewest 
en de zorg voor slachtoffers (blz. 14) en 
intrafamiliaal geweld (blz. 43) met de 
Franse Gemeenschap. De toekomstige 
strategische nota over extremisme en 
terrorisme, waarbij de federale, regio-
nale en lokale verantwoordelijkheden 
zullen moeten worden geharmoniseerd 
(blz. 44), hebben ook betrekking op de 
twee deelstaten. 

Benadering van de 
deelstaten
De regeringsverklaringen die voort-
vloeien uit de oprichting van het Waals 
Gewest en de Franse Gemeenschap 
bevatten geen enkel punt dat specifiek 
gewijd is aan politie en veiligheid (wat 
begrijpelijk is gezien hun bevoegdhe-
den). Het is echter duidelijk dat bij de 
zesde staatshervorming echt aandacht 
is besteed aan de uitoefening van hun 
nieuwe of uitgebreide bevoegdheden1. 
Tot die bevoegdheden behoren domei-
nen die kaderen binnen een bepaald 
veiligheidsbeleid (justitiehuizen, ver-
keersveiligheid enz.). Deze twee deel-
staten hebben bovendien, elk in 2015, 
een platform voor veiligheid en straf-
rechtelijk beleid opgericht.

Verkeersveiligheid en administratie-
ve overtredingen
Wat verkeersveiligheid betreft, heeft 
het Waals Gewest op 1 december 2020 

1 https://www.belgium.be/nl/
over_belgie/land/geschiedenis/bel-
gie_vanaf_1830/vorming_federale_staat/
zesde_staatshervorming
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 RELATIE TUSSEN DE FEDERALE REGERING EN DE DEELSTATEN
In haar beleidsverklaring kondigt de minister van 
Binnenlandse Zaken de uitwerking aan van een nieuw 
Nationaal Veiligheidsplan dat op 1 januari 2022 in werking 
zou treden. Tot op heden en voor zover wij weten, verwijst 
geen enkel document van de federale overheid echter uit-
drukkelijk naar een toekomstige kadernota. Het is evenwel 
niet uitgesloten dat een dergelijk strategisch document tij-
dens deze legislatuur wordt opgesteld. Wordt vervolgd ... 

In elk geval moeten de deelstaten betrokken worden 
bij de voltooiing van het ontwerp van een Nationaal 
Veiligheidsplan, overeenkomstig de artikelen 11 en 
volgende van het samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten 

betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheids-
beleid zoals goedgekeurd door de wet van 12 mei 20142.

Zo zouden zij, aangezien ze in 2016 hebben meegewerkt aan 
de uitwerking van de Kadernota Integrale Veiligheid en het 
Nationaal Veiligheidsplan, opnieuw de gelegenheid moeten 
krijgen om de aandacht te vestigen op bepaalde criminele 
fenomenen waarvoor ze graag zouden samenwerken met de 
geïntegreerde politie voor wat de bestraffing van deze feno-
menen betreft. Het Nationaal Veiligheidsplan – zoals de naam 
niet aangeeft! – is immers een politieplan, ondertekend door 
de federale ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

2  Belgisch Staatsblad van 17 juni 2014, Ed. 2, pp. 45549 en 
volgende.
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Didactische aanpak
Uit voorgaande selectieprocedures  
blijkt dat de kandidaten 'directiebre-
vet’ tijdens het assessmentcenter en 
het gesprek met de jury vooral kampen 
met de vier basiscompetenties: inspi-
reren, beïnvloeden, conceptualiseren 
en netwerken. 

Het selectieproces 'directiebrevet' bes-
taat uit vier proeven:

 een vergelijkend schriftelijk exa-
men (kennisproef),

 een onderzoek van de professionele 
vaardigheden (cv en motivatie),

 een assessmentcenter (AC) en
 een interview voor de jury.

Omwille van de coronaviruscrisis 
werd gekozen om drie webinars aan 

te bieden via Teams. In deze drie 
sessies werden vier van de twaalf 
competenties van het functieprofiel 
hoofdcommissaris verduidelijkt. Dit 
resulteerde in een opleiding dicht bij 
de praktijk van politieleiders, waar 
theorie en persoonlijke ervaringen 
aan elkaar gekoppeld werden – noo-
dzakelijke ingrediënten om van een 
dergelijk traject een succes te maken. 

Aan Nederlandstalige 
kant
Webinars
De belangstelling voor de 
Nederlandstalige webinars was groot: 
80 geïnteresseerden schreven zich in 
waarvan de helft kandidaten 'directie-
brevet' en de helft belangstellenden uit 
het politieveld. De drie webinars wer-

den opgenomen met camera en wer-
den op die manier samen met de pre-
sentaties ter beschikking gesteld van 
de deelnemers via Teams.

De digitale meetings kennen altijd het-
zelfde verloop. In een tijdsbestek van 
telkens twee uur wordt de competentie 
eerst omschreven vanuit het assess-
mentcenter door een HR-professional. 
Hoe moet de competentie worden be-
grepen? Hoe, waarom en waar wordt ze 
gemeten tijdens de assessment? Hoe 
wordt ze geëvalueerd en gevalideerd 
door de assessoren? 

Uitdiepen van kerncompetenties
Bij elke competentie worden drie ni-
veaus (junior, medio en senior) van 
gedragsvoorbeelden gehanteerd om 
aan te geven wat de gewenste moeilijk-

TEAMS-SESSIES 'TALENTONTWIKKELING' 
VOOR KANDIDAAT-DIRECTIEBREVETHOUDERS
(PROMOTIE 2020-2022)

Voor de tweede keer op rij hebben de Circle of Police Leadership (CPL), 

de Nationale Politieacademie (ANPA) en de politiezone Antwerpen de 

krachten gebundeld om een voorbereidend traject 'talentontwikkeling’ aan 

te bieden aan de kandidaat-directiebrevethouders. De drie initiatiefnemers 

beschouwen het als een privilege om een belangrijke bijdrage te kunnen 

leveren aan het verhogen van de slaagkansen van de kandidaten en aan de 

competentieontwikkeling van geïnteresseerde leidinggevenden binnen de 

geïntegreerde politie.
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heidsgraad is van de competentie (het 
seniorniveau correspondeert met het 
functieprofiel van hoofdcommissaris). 
Elke module biedt een verfijnd concep-
tueel kader aan en rijkt daarnaast pre-
cieze vaardigheden aan die direct toe-
pasbaar zijn in de politiepraktijk.

Daarna zetten  twee keynote-spre-
kers per competentie hun bevindingen 
op een rij op basis van hun specifieke 
leiderschapservaring. Relevante prak-
tijkvoorbeelden die kunnen dienen als 
inspiratie voor de toehoorders staven 
hun verhalen. De illustratie van elke 
competentie getuigt van de authenti-
citeit, de zelfreflectie, de eerlijkheid, 
het engagement en het leerproces dat 
de sprekers doormaakten tijdens hun 
loopbaan.

Interactie komt aan bod tijdens een 
Q&A-ronde waar de deelnemers ant-
woord krijgen op hun kritische beden-
kingen en vooraf ingestuurde vragen. 
Elke sessie wordt afgerond door de HR-
experte met een samenvattende con-
clusie en enkele cruciale tips en tricks 
die de toehoorders kunnen helpen bij 
het ontwikkelen van elke competentie.

De sprekers: experten en 
ervaringsdeskundigen
De organisatoren konden beroep doen 
op een indrukwekkende cast. Een ge-
routineerd HR-professional en zes ge-
motiveerde politieleiders verleenden 
hun medewerking. Maar allemaal delen 
ze meer dan dat: met name hun wil en 
'goesting' om collega’s te inspireren en 
aan te moedigen om verantwoordelijk-
heid te nemen, hen kansen te bieden en 

te coachen.
 Catherine Ruys: HR-consultant en 

zaakvoerder van www.dcrconsulting.
be. 

 Rudi Vervaet: bestuurlijk direc-
teur-coördinator in de geïnte-
greerde politie voor de Provincie 
Oost-Vlaanderen.

 Kurt Desoete: gerechtelijk directeur 
voor de Provincie West-Vlaanderen.

 Jack Vissers: korpschef van de PZ 
Schoten.

 Dirk Van Aerschot: korpschef van 
de PZ Geel-Laakdal-Meerhout.

 Robin Minten: bestuurlijk direc-
teur-coördinator van de provincie 
Limburg.

 Jurgen De Landsheer: korpschef 
van de PZ Brussel Zuid.

Aan Franstalige kant
De Waalse sectie liet zich niet uit het 
veld slaan door de organisatie van drie 
volledige opleidingsdagen, waarvan 
twee face-to-face. Dit zijn de thema’s 
die werden gekozen om  de kerncom-
petenties aan te pakken: 

 Assessment
 Leadership
 Communication

Er is een privékanaal gecreëerd in 
Teams om alle gebruikte documenten 
te centraliseren. 61 leden maken er 
deel van uit. Concreet betekent dit dat  
er, naast de organisatoren :

 45 van de 48 Franstalige kandidaten 
voor het directiebrevet zich bij de 
groep hebben aangesloten (en deel 
uitmaken van het CPL);

 14 leden van het CPL belangstelling 

hebben voor het onderwerp (voor 
hun persoonlijke vorming of om zich 
later voor te bereiden op het brevet).

Assessment
De voorbereiding op de assessment was 
gespreid over twee halve dagen op 22 
en 27 januari en vond plaats via Teams. 
De sprekers deelden een PowerPoint-
presentatie die ter beschikking van de 
kandidaten werd gesteld. Sommigen 
stemden ermee in dat een opname van 
de sessie ter beschikking werd gesteld 
van kandidaten die ze een tweede keer 
wilden bekijken. 

Guy Marchal (MGRH) maakte de kandi-
daten bewust van de gedragsindicato-
ren waarop zij attent moesten blijven. 
Aan de hand van het competentiemodel 
en de evalutatietools gidste hij hen door 
de zelfkennis die nodig is om zich op 
zo’n test voor te bereiden.

Uitgaande van het competentieprofiel 
en waarnemingen tijdens het vorige 
directiebrevet, begon Fabrice Marotte 
(Oxymose RH) de kandidaten voor te 
bereiden op het interview voor de jury, 
hun persoonlijke ontwikkeling in de 
loop van de opleiding en het mondeling 
examen aan het eind van de opleiding. 

Alain Barbier (Comité P) ging dieper in op 
het model van authentiek leiderschap, 
meer bepaald het belang van evenwicht 
en authenticiteit van de leidinggevende 
in de dagelijkse praktijk. Hij ontleende 
bepaalde passages aan het boek dat hij 
mee schreef: "Spirale dynamique et lea-
dership gagnant" (“Dynamische spiraal 
en winnend leiderschap”).
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Getuigenissen van de deelnemers:
“Aangezien ik in uitgesteld relais moest kijken, wil ik bij deze alsnog de 
organisatoren en sprekers van ♥ danken voor dit schitterende initiatie👏
👏👏“

“Mijn vooraf gestelde vraag, die op het einde gesteld werd, was door de 
sterk gestoffeerde casussen van de sprekers Rudi en Kurt, meer dan be-
antwoord 👌👍 en werd bovendien door Catherine nog eens mooi samen-
gevat op het einde👏“

“Dank jullie nogmaals van harte👍☺”

“Ik kijk al geweldig uit naar de volgende☺”

“Succes aan alle deelnemers💪👍👌
👏👏👏”

“Bedankt voor de organisatie, de geleverde inspanningen en de diverse 
presentaties. Leerrijk!”

“Drie heel interessante donderdagvoormiddagen op een rij, waarvoor 
dank. Dat wordt nu even virtueel afkicken en verder in de praktijk omzet-
ten. Succes iedereen daarmee, en de kandidaten in het bijzonder!” 

Leadership
Kandidaten voor het directiebrevet kre-
gen een versnelde opleiding op basis 
van de module Dir-Pc-Ops. Michaël 
Collini, hoofd van de zone Aarlen-
Attert-Habbay-Martelange, en Sylvie 
Bastianelli, psychologe en opleidings-
verantwoordelijke bij ANPA, het KCCE 
en de Europese Unie, hebben de kan-
didaten in kleine groepen blootgesteld 
aan een reeks rollenspelen en prakti-
sche oefeningen, geïnspireerd op si-
tuaties uit het echte leven. Deze twee 
sprekers hebben het programma op 
verzoek van CPL gecomprimeerd (de 
volledige opleiding duurt vijf dagen, 
waarvan drie gewijd aan leiderschap).

Communicatie
De Waalse afdeling heeft voor deze 
laatste voorbereidingsdag een beroep 
gedaan op Delphine Mairy, voormalig 
communicatieambtenaar in de regio 
Charleroi. De communicatieadviseur 
(Coco & Co) heeft de groepen van kan-
didaten op 20 en 27 maart begeleid (om 
de organisatie face-to-face mogelijk te 
maken). Het programma was als volgt:

 sociale media en u;
 een overzicht van de sociale media 

in België en de rest van de wereld;
 analyse van een bad buzz;
 enkele voorbeelden van politie-

mensen die opvallen op sociale 
netwerken;

 vrijheid van meningsuiting en haar 
grenzen;

 bewakings- en 
beheersinstrumenten.
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geleverde inspanningen en de diverse 
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Enkele experten in de kijker

CATHERINE RUYS
Catherine is een doorgewinterde HR-consultant en 
zaakvoerder van www.dcrconsulting.be.  Ze werkt zowel voor 
non-profit als voor bedrijven en begeleidt projecten op het 
vlak van strategie, bemiddeling en assessment. Professionele 
coaching en individuele begeleiding bij de voorbereiding op 
een assessment maken ook deel uit van haar dienstverlening. 
Meer info op 0495/310771 of catherine.ruys@telenet.be.

GUY MARCHAL
Tijdens zijn loopbaan als officier 
specialiseerde Guy Marchal zich 
in management en HRM. Hij 
was achtereenvolgens directeur, 
adviseur inzake HR-strategie 
en afdelingshoofd bij de ANPA. 
Als actief gepensioneerde blijft 
hij ondersteuning bieden en 
opleidingen geven op het vlak 
van organisatieverandering, 
strategisch management en 
competentiemanagement.

FABRICE MAROTTE
Fabrice Marotte werkte meer dan 
37 jaar bij de dienst rekrutering 
en selectie van de federale politie. 
Na jarenlang selectieopdrachten 
te hebben uitgevoerd, kwam hij 
aan het hoofd van deze dienst 
te staan. Daarna begeleidde 
hij de Algemene Inspectie van 
de geïntegreerde politie in het 
kader van de examens voor het 
directiebrevet.

ALAIN BARBIER
Alain Barbier stelt dagelijks zijn 
decennialange ervaring in de 
politiesector ter beschikking. 
Onlangs deed hij extra - en 
intra-muroservaring op inzake 
de ontwikkeling van personen, 
meer bepaald binnen een team. 
Het identificeren van potentieel, 
het ontwikkelen van talenten en 
het coachen hebben zijn passie 
aangewakkerd, die hij ten dienste 
stelt van de politiezorg en zijn 
collega's.

RUDI VERVAET
Rudi studeerde militaire wetenschappen aan de KMS en 
criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. 
Hij begon zijn rijkgevulde loopbaan bij de rijkswacht, en 
bekleedde er verschillende leidinggevende functies1. Rudi 
is als ‘primo benoeming’ sinds februari 2001 directeur-
coördinator, eerst voor het gerechtelijke arrondissement 
Dendermonde en vanaf april 2014 voor de Provincie Oost-
Vlaanderen.
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Hoe vernieuw ik  
mijn lidmaatschap?
Hoe vernieuw ik mijn individueel 
CPL-lidmaatschap?

 Ik ontvang een systeemmail van CPL met tekst en uitleg voor 
het hernieuwen:

– 1 maand voor het vervallen van het lidmaatschap;

– de dag van het vervallen van het lidmaatschap;

– de dag na het vervallen van het lidmaatschap, wanneer het 
lidmaatschap (tijdelijk) werd opgeschort.

 Ik log in op de website https://www.cplbelgium.be en  
klik onder mijn naam op ‘Lidmaatschap hernieuwen’.

 Ik doe de online betaling in een beveiligde omgeving.  
Overschrijvingen worden niet meer aanvaard.

 Ik ben opnieuw lid van CPL voor 1 jaar (dag op dag, geen kalen-
derjaar) en kan deelnemen aan activiteiten, ontvang de nieuws-
brief en het ledenmagazine, … !

Hoe vernieuw ik als PZ of federale dienst  
ons collectief CPL-lidmaatschap?

 Elk geregistreerd lid ontvangt een systeemmail van CPL met 
tekst en uitleg voor het hernieuwen:

– 1 maand voor het vervallen van het lidmaatschap;

– de dag van het vervallen van het lidmaatschap;

– de dag na het vervallen van het lidmaatschap,  
wanneer het lidmaatschap (tijdelijk) werd opgeschort.

 De contactpersoon van de PZ of federale dienst gaat op de web-
site https://www.cplbelgium.be naar het menu ‘Collectief lid-
maatschap’ en hernieuwt de aanvraag via de voorziene Forms.

 De contactpersoon van de PZ of federale dienst zorgt ervoor dat 
elk lid van het collectief lidmaatschap geregistreerd is op de 
website.

 De PZ of federale dienst betaalt per overschrijving het totale 
lidgeld na ontvangst van de bijdragenota.

JACK VISSERS 

De boeiende loopbaan van 
Jack Vissers begon in 1995 
bij de rijkswacht, waar hij 
achtereenvolgens opleider was aan 
de Koninklijke Rijkswachtschool 
en lid van de brigade en van de 
BOB Brasschaat. Vervolgens 
bekleedde hij een indrukwekkend 
aantal leidinggevende functies in 
verschillende politiezones en bij 
het Comité P2. Op dit moment is 
hij een gelukkige korpschef in de 
politiezone van zijn geboorteplaats, 
nl. de PZ Schoten. Hij houdt ervan 
om mensen te inspireren, kansen 
te bieden en te coachen.

1  Hij was onder meer verantwoorde-
lijke beveiliging Kw dWdH, officier directie 
Organisatieontwikkeling bij de generale staf van 
de rijkswacht, adjunct-dist.-comd. rijkswacht-
district St-Niklaas en directeur Operaties (mega)
rijkswachtdistrict Dendermonde.  
2 Zo was hij adjunct-commissaris bij 
de voormalige gemeentepolitie Kapellen, 
commissaris-auditor en adjunct-directeur-ge-
neraal bij de Dienst Enquêtes van het Comité 
P, hoofdcommissaris–coördinator operationele 
diensten van de PZ Leuven, adjunct-korpschef 
van de PZ Brasschaat, korpschef van de PZ 
Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) en 
raadsheer bij het Vast Comité P.
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OPINIE

Jaaractieplannen:  
de illusie van de maakbare wereld

In een ver verleden ontstonden 
zonale veiligheidsplannen. Om 
veiligheidsproblemen op te los-
sen, werd aan elke prioriteit ook 
een jaaractieplan gekoppeld. Dit 
actieplan bestond uit een ‘ge-
detailleerd verloop’ — wie doet 
wat wanneer op welke manier 
met welke middelen — en uit 
een ‘meetplan’ met indicatoren 
en rapporterings- en opvolgings-
momenten. Het was toen één van 
de instrumenten om de politie te 
helpen bij het optimaliseren van 
haar bedrijfsvoering.
 
Er werd aangenomen dat die ac-
tieplannen tot resultaat zouden leiden. Dat is ook zo … in-
dien aan tal van voorwaarden voldaan was. Maar waarom 
leverden er zoveel dan toch niet het verhoopte resultaat 
op? Waarom werden ze ervaren als papieren tijgers? 
Was het omdat het plan ‘boven’ werd uitgedokterd? 
Waren de uitvoerders niet mee? Of evolueerde de om-
geving te snel? Gewoon brute pech? Stond er misschien 
elk jaar weer hetzelfde in? Waren deze plannen dan een 
poging van de politie om haar onmacht om veiligheids-
problemen op te lossen, te verdoezelen? 

Ik geef u een voorbeeld: het jaaractieplan tegen inbra-

ken. De agenda van de inbraken 
wordt bepaald door de inbrekers, 
niet door de politieacties. Wat is het 
verschil tussen het actieplan ‘inbra-
ken’ van 2003 en 2020? En zal zo’n 
plan nog nuttig zijn in 2021? Het 
aantal inbraken is immers dras-
tisch gedaald … door corona zelfs 
nog meer: meer mensen thuis, een 
tijdlang grenscontroles … en crimi-
nelen die het actieterrein verleggen 
naar cybercrime, want dat is minder 
riskant. 

Ik heb sinds 2012 geen actieplan 
meer ingediend. En toch heb ik een 
voorliefde voor het kind in het bad-

water. Laat het kind een lokaal veiligheidsprobleem zijn 
dat met 'plan-do-check-act' (PDCA) wordt aangepakt, het 
badwater de manier waarop dit probleem wordt aan-
gepakt, het bad het geheel van afspraken over wie wat 
doet tegen wanneer en de badeendjes de indicatoren en 
doelstellingen. Maar wie moet het kind wassen? Dat is 
de kernvraag. 

De zonale veiligheidsraad bepaalt de prioriteiten van de 
politie op basis van verwachtingen van vele belangheb-
benden. Binnen dit kader kijkt de wijkagent uit naar de 
veiligheidsproblemen in zijn omgeving. Hij omschrijft kort 

DIRK VAN AERSCHOT

Korpschef

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
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“Waren deze plannen een poging van de politie
 om haar onmacht om veiligheidsproblemen
op te lossen, te verdoezelen?”

de situatie, geeft aan wat hij wil bereiken, vraagt hulp van andere teams van het 
korps en externe partners, zet alle betrokkenen gedurende twee tot drie weken 
aan het werk, gaat na of het probleem, minstens tijdelijk, is verholpen. Daarna gaat 
hij over naar het volgende veiligheidsprobleem. Het lijkt een combinatie tussen 
de waan van de dag en gestructureerd veiligheidsproblemen aanpakken. Dat is 
het ook! Wendbare actieplannetjes, binnen een globaal raamkader met prioritei-
ten, vertrekkend bij de politionele wijkregisseur, in flexibel en kortlopend partner-
schap. Zijn er nog papieren tijgers? Neen. Is er enthousiasme voor de uitvoering? 
Meer dan met de jaaractieplannen. Resultaten? Als ik ze vergelijk met vergelijkba-
re politiezones die nog altijd met jaaractieplannen werken, dan kan ik alleen maar 
trots zijn. 

Dat het werken met jaaractieplannen een dogma was, werd onderkend in de om-
zendbrief PLP 58. Niet alles kan maanden of jaren van tevoren nog in strakke 
plannen worden vastgelegd. Er kan voortaan gekozen worden voor traditionele 
actieplannen of een flexibele/wendbare aanpak. 

Gooi het kind echter niet weg met het badwater. Het kind (PDCA) heeft, na zoveel 
keer gewassen te zijn door de verkeerde mensen, nieuw badwater nodig. Het bad 
blijft een noodzaak, de badeendjes nuttig. 

Maar zelfs met deze alternatieve en wendbare manier van werken blijft de maak-
baarheid van de wereld een illusie. 
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UW TIJDSCHRIFT 
VOOR 

POLITIE & 
MAATSCHAPPIJ

De Volvo V90 en V90 Cross Country.
Klaar voor actie.

Onze ingenieurs hebben niet stilgezeten, dat merkt u duidelijk aan de Volvo V90  
en V90 Cross Country. Ze zijn helemaal klaar voor het zware politiewerk. Naast tal van 
standaard actieve en passieve veiligheidsopties zijn sommige motorisaties beschikbaar 

met het optionele Volvo Police Pack: versterkte remmen, ophanging en chassis, 
aangepaste velgen voor een betere warmteafvoer en dus groter uithoudingsvermogen, 

gekoppeld aan een verhoogd maximaal toelaatbaar totaalgewicht van liefst 2620 kg. 
Wenst u nog meer gebruikscomfort? Kies dan voor het door Volvo ontwikkelde frame 

onder de koffervloer, voor een extra batterij en elektronica, en een opbergkast in de 
koffer. Alles is intensief getest en goedgekeurd aan de hand van crashtests.

Kortom, 100% klaar voor actie.

VOOR MEER INFORMATIE, NEEM CONTACT OP MET
JOOST CHIELENS, VOLVO CAR BELUX, TEL.: +32 478 87 12 37

E-MAIL: JOOST.CHIELENS@VOLVOCARS.COM

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

1,7 - 8,5 L/100 KM I 38 - 194 G CO2/KM (WLTP)
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&  02 240 09 00    |    www.rauwers.be   |    info@rauwers.be

Smart solutions for mobility and road safety - Since 1919

FEND OFF 
Het is niet langer noodzakelijk om twee voertuigen in te zetten op  
de plaats van een incident.  Een enkel voertuig voldoet. 

Troeven
 › Draaibaar tot 45° voor een perfecte oriëntatie naar het verkeer

 › Geïntegreerd full-colour LED-display met boodschappen en pictogrammen 

 › Vermijdt de aankoop van een extra signalisatievoertuig

 › Gemakkelijk gebruik - Touchscreen

 › Duurzaam - Onderhoudsvriendelijk

het VERKEER STUREN met  
1 VOERTUIG 

21
01

72
94

/0
1

Kan reeds tijdens het rijden ingezet worden (tot 130 km/u). 

Versterkt de zichtbaarheid om zo het verkeer  
vroegtijdig te waarschuwen voor gevaar. 


