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LIVP Lokaal Integraal Veiligheidsplan

LIVB Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid

LIVC Lokale Integrale Veiligheidscoördinator

ZVP Zonaal Veiligheidsplan

ZVR Zonale Veiligheidsraad

WGP Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een  

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Afkortingen



 

Veiligheid, 
een basisrecht 

Federale Overheid 

Probleemgerichte 
aanpak

Mevrouw/Mijnheer de Burgemeester,  

 

“Veiligheid” is een gegeven dat niemand onberoerd laat. In de piramide 

van Maslow staat dit niet voor niets net boven de basisbehoeften. Veilig-

heid is een recht, een recht dat niemand kan ontzegd worden. 

Als overheid is het onze kernopdracht om garanties voor een veilige 

samenleving voor iedereen na te streven. Een structurele afwezigheid van 

veiligheid kan immers onze rol en zelfs onze legitimiteit in vraag stellen. 

Dus, als overheid dienen we het gezamenlijk engagement aan te gaan om 

dit recht zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen. 

 
Als Federale Overheid willen we u hiervoor een zekere ‘know-how’- on-

dersteuning bieden om, op het niveau van uw gemeente samen met uw 

partners, een doeltreffend beleid te ontwikkelen. Zoals uit deze publicatie 

zal blijken beschikt de gemeente, en meer bepaald u als Burgemeester, 

immers over een reeks van troeven om de ontwikkeling van een lokaal 

integraal veiligheidsbeleid te initiëren, te stimuleren, te ontwikkelen en te 

coördineren.  

 
Onze samenleving is een complex verhaal van individuen, instituties, orga-

nisaties, bedrijven, e.a. Een maatschappelijk fenomeen als criminaliteit en 

onveiligheid is dan ook gebaseerd op de interactie tussen de actoren van 

deze complexe structuur. 

Om veiligheidsproblemen in het algemeen bij de wortel aan te pakken is 

het noodzakelijk dat deze maatschappelijke complexiteit in rekening wordt 

gebracht bij het uittekenen van een beleid en dat hiervoor een integrale 

en geïntegreerde aanpak noodzakelijk is. Dit wil zeggen dat alle moge-

lijke oorzaken en gevolgen in kaart worden gebracht en naar oplossingen 

wordt gezocht met alle betrokken partners. 

 

Woord vooraf
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Het is van belang dat het concept van “Integrale Veiligheid” wordt 

doorgetrokken op uw gemeentelijk niveau, wetende dat enerzijds het vei-

ligheidsbeleid op het lokale niveau gestalte krijgt en anderzijds het lokale 

niveau beter in staat is de behoeften en verwachtingen van de burger te 

kunnen inschatten. Op het Federale niveau werd door de redactie en pu-

blicatie van de Kadernota Integrale Veiligheid een eerste aanzet genomen 

binnen deze context. (www.vps.fgov.be)  

Dit werd verder vertaald in concrete instrumenten onder de vorm van 

ondermeer een handleiding voor het opstellen van een lokale veiligheids-

diagnostiek. Dit instrument, initieel voor de veiligheids- en preventiecon-

tracten, stelt het lokale niveau een gedetailleerd raamwerk voor om tot 

een omstandige identificatie te komen van veiligheidsproblemen op het 

gemeentelijk grondgebied.

 
Deze handleiding richt zich in eerste instantie tot u, als één van de 589 

Belgische Burgemeesters. U bent per slot van rekening het best geplaatst 

om de regie op te nemen in de ontwikkeling en implementatie van een 

lokaal integraal veiligheidsbeleid. 

Enerzijds behoort het verzekeren van de veiligheid binnen uw gemeente 

eveneens tot uw kernopdrachten en anderzijds hebt u een impact op een 

veelheid aan beleidsdomeinen gelieerd aan een onveiligheidsproblema-

tiek. 

 

Deze handleiding heeft de ambitie een ondersteuning te geven aan alle 

Burgemeesters, een aantal mogelijke pistes aan te reiken en een ant-

woord te geven op 5 centrale vragen, met name: 

• Wat is een lokaal integraal veiligheidsbeleid?;

• Wie heeft welke rol binnen een lokaal integraal veiligheidsbeleid?;

• Op welk niveau kan u dergelijk veiligheidsbeleid voeren?; 

• Wanneer begint u best met een lokaal integraal veiligheidsbeleid?

• Hoe kunt u dit aanpakken?

Het is onze bedoeling om deze fundamentele vragen op eenvoudige en 

concrete wijze aan te snijden. 
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Concept Integrale 
Veiligheid
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Burgemeester

Leeswijzer



Wij hopen dat deze gezamenlijke aanpak het mogelijk zal maken om een 

maximale veiligheid voor uw bevolking te kunnen garanderen. Samen 

gaan we voor een veilige samenleving! Net zoals in het Belgische wapen-

schild is ook hier de leuze “Eéndracht maakt macht” van toepassing.

 

 

 

 

 

Jérôme GLORIE,
Directeur-generaal

Veiligheid en Preventie
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Het opzet van de handleiding ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’ bestaat 

erin om u, als Burgemeester, een leidraad aan te bieden om een integraal 

en geïntegreerd veiligheidsbeleid op lokaal niveau te ontwikkelen en te 

implementeren, dewelke eventueel vertaald kan worden in de vorm van 

een integraal veiligheidsplan. 

Wat wordt concreet verwacht van u? Het federale niveau nodigt de Bur-

gemeesters in eerste instantie uit tot een kritische reflectie omtrent het 

huidig gevoerde veiligheidsbeleid.

Men dient zich hierbij de vraag te stellen of men een probleem wel in al zijn 

dimensies aanpakt en hierbij zo veel mogelijk partners betrekt die kunnen 

bijdragen tot het beheersen van de overlast, criminaliteit en onveiligheid. 

 
De Kadernota definieert integrale veiligheid als het concept om criminali-

teit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mo-

gelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente 

aandacht voor zowel proactie, preparatie, preventie, reactie en opvolging. 

Veiligheid is dan ook veel meer dan preventie of politieacties alleen.

Het specifiek karakter van deze aanpak bestaat erin dat men verder gaat 

dan het tradionele (politionele) beeld van de strijd tegen veiligheidsfeno-

menen. 

De implementatie van dit concept gebeurt via een geïntegreerde aanpak 

die berust op de samenwerking van alle betrokken actoren uit verschil-

lende sectoren en beleidsniveau’s, waarbij ieders bevoegdheden worden 

gerespecteerd en dit om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor 

deze problematiek. 

Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, 

instrumenten, plannen, ... meer op elkaar moet worden afgestemd en 

Inleiding

Integrale  
veiligheid/ 
geïntegreerde 
aanpak

Hoofdstuk I 
Wat is een lokaal integraal 
veiligheidsbeleid (LIVB)?
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moet worden verzekerd (cfr het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, een 

eventueel veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, het lokaal 

sociaal beleidsplan, ...).  

 
Het volgende voorbeeld toont aan dat het belangrijk en gegrond is om een 

lokaal integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Vandaar ook het belang 

van deze publicatie dat deze aanpak ondersteunt. 

Wanneer men een effectief beleid wil voeren ten aanzien van het 

wildplakken in een studentenstad zal men vooreerst voldoende plaatsen 

dienen te voorzien waar ‘legaal plakken’ mogelijk is (proactie). Sensibili-

seringscampagnes omtrent wildplakken kunnen georganiseerd worden 

door de preventiediensten bij jeugdverenigingen (preventie). Politie kan 

door middel van doorgedreven en strenge acties wildplakkers opsporen 

en verbaliseren (reactie). Omdat dit een eerder klein delict is dat niet altijd 

door een parket wordt vervolgd, dienen er afspraken gemaakt te worden 

met de Procureur des Konings dat dit gedurende een bepaalde periode 

ook voor het Parket een prioriteit is. Sterker nog, in gemeenten waar de 

Gemeentelijke Administratieve Sancties van kracht zijn kan men deze in-

breuk beteugelen, zonder impact op de werklast van het Parket (reactie). 

Op deze manier, dus een samenwerking tussen de betrokken partners, 

kan men een bepaald fenomeen op relatief korte termijn effectief de kop 

indrukken.

  

Voor overige voorbeelden van een integrale en geïntegreerde aanpak van 

veiligheidsproblemen verwijzen we naar onze periodieke nieuwbrief voor 

burgemeesters (Tips voor lokale veiligheid), beschikbaar op onze website:

www.vps.fgov.be.

 
Onderstaande figuur geeft schematisch weer dat een probleem geana-

lyseerd wordt in al haar facetten, en dat vervolgens de acties van de ver-

schillende partners, die een impact hebben op al deze facetten, op elkaar 

dienen te worden afgestemd (geïntegreerd) voor een maximaal resultaat. 

 

Voorbeeld

Schema geïnte-
greerde aanpak 
probleem
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PROBLEEM!

Integraal Beleid

Geïntegreerde aanpak



1. Een (nieuwe) rol voor de Burgemeester?
 

Uw wettelijke bevoegdheden inzake openbare ordehandhaving en veilig-

heid op uw grondgebied zijn geen nieuw gegeven. 

Ze hebben evenwel in de loop van de laatste jaren een aantal belangrijke 

wijzigingen ondergaan onder invloed van zowel de recente politiehervor-

ming als de evolutie van de lokale veiligheidsproblematiek.  

 
De traditioneel politionele taken binnen uw functie vinden we terug in de 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie-

dienst, gestructureerd op twee niveaus (hierna “WGP” genaamd). 

Om het overleg en de samenwerking tussen de verschillende overheden 

en lokale actoren te verbeteren, schreef deze wet een reeks van organisa-

torische politiemaatregelen voor met het oog op een integrale aanpak van 

de veiligheid op lokaal niveau, rekening houdend met de prioriteiten van 

de federale overheid. 

De oprichting van de zonale veiligheidsraad en de uitwerking van de zo-

nale (politionele) veiligheidsplannen zijn hier de concrete resultaten van. 

In het kader van de WGP zijn de Burgemeester en de Procureur des 

Konings de eindverantwoordelijken van het lokaal politiebeleid. 

Zij hebben rekenschap af te leggen, niet alleen aan de verschillende in-

stanties en partners maar – in de filosofie van de gemeenschapsgerichte 

politiezorg - ook aan de bevolking.   

 
Ook al vormt de politie een belangrijke schakel van het veiligheidsnet-

werk, ook andere actoren moeten in aanmerking worden genomen voor 

een optimale aanpak van het veiligheidsbeleid.

Er moet evenwel worden vastgesteld dat een dergelijk concept van het 

lokaal veiligheidsbeleid nog vaak ontbreekt. Zo komt het nog frequent 

voor dat het gehele lokale veiligheidsbeleid uitsluitend wordt toever-

trouwd aan de korpschef en zijn politieorganisatie.

Inleiding

Traditionele rol  
van de Burge-
meester

“Nieuwe” rol van 
de Burgemeester

9



Het is echter aan de verkozen Burgemeester, dus aan u om de prioriteiten 

vast te stellen en de eindverantwoordelijkheid te dragen van een alge-

meen veiligheidbeleid.

In het kader van de Nieuwe Gemeentewet (cf. artikel 242 bis) dient de bur-

gemeester een algemeen strategisch meerjarenplan op te stellen voor en 

door de gemeente. Uiteraard kan een belangrijk element als veiligheid als 

specifiek aandachtspunt opgenomen worden en eventueel vertaald in een 

afzonderlijk plan, dewelke verder reikt dan een louter politionele aanpak.

In dit kader vervult u een centrale positie. Op lokaal vlak vormt u inder-

daad de schakel tussen het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid en het 

zonaal politiebeleid.   

 
Over het algemeen zou dit veiligheidsbeleid: 

• door u bestuurd en geregeld moeten worden, 

• uitgewerkt en besproken moeten worden met alle actoren die  

rechtstreeks of onrechtstreeks bevoegd zijn inzake veiligheid  

(niet limitatieve lijst hoofdstuk 2), 

• indien pertinent en haalbaar voor uw gemeente, gecoördineerd en 

geïmplementeerd dienen te worden door een coördinator die, uitslui-

tend aangeworven werd voor deze opdracht en die functioneel niet 

behoort tot één van de diensten die deel uitmaken van het overleg  

(dit is de zogenaamde maximum-oplossing, alternatieven zijn even-

eens mogelijk en worden verder opgesomd). 

• goedgekeurd door de gemeenteraad, op vraag en advies van het  

College van burgemeester en schepenen, en de partners.   

Kernboodschap
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2. Welke zijn de uitdagingen?
 

Welke inhoud kan u geven aan uw rol van regisseur? Wat verwacht men 

van u binnen dit kader? Welke taken dienen vervult te worden en hoe kan 

u dit doen?

Om u op deze uitdaging voor te bereiden (of verder te zetten) worden 

u hier een aantal pistes aangeboden, alsook enkele nuttige tips om de 

slaagkansen van uw lokaal veiligheidsbeleid te vergroten.

Sommige moeilijkheden zijn evenwel onomkeerbaar want ze zijn gebon-

den aan de huidige Belgische organisatie, zowel op lokaal, provinciaal als 

op federaal vlak. Er dient dus rekening mee te worden gehouden gedu-

rende het gehele ontwikkelings- en implementatieproces van uw lokaal 

veiligheidsbeleid.  

 

1. Opzetten van een netwerk van partners waarvan het mandaat en de 

opdrachten duidelijk worden vastgelegd door het College van Burge-

meester en Schepenen.

2. Bepalen en duidelijk verdelen van de verschillende verantwoordelijk-

heden, taken en bevoegdheden van elke partner en naleving van de 

democratische werkingsregels. 

3. Sturen van het beleid door de Burgemeester en ondersteuning tijdens 

de implementatie van het proces. 

4. Permanente aandacht voor zowel proactie, preparatie, preventie als 

reactie en ook voor de opvolging van de daders en de slachtoffers. 

5. Indien mogelijk vertaling van het lokaal integraal veiligheidsbeleid in 

een plan of een nota waarin een bepaald aantal prioriteiten, nuttige 

middelen, de voorziene timing, ... worden vastgelegd in overleg met 

de andere partners om dit beleid gemakkelijker te verstevigen, te 

implementeren, te communiceren en te evalueren. 

Inleiding

Uitgangspunten
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6. Vastleggen van realistische, concrete en meetbare doelstellingen.

7. Voorzien van een intern en extern communicatie plan. Een goede en 

heldere informatie-uitwisseling is gunstig voor de goede verstand-

houding en het overleg, met inachtneming van ieders verschillende 

bevoegdheden.

8. Goedkeuring van het beleid (in de vorm van een document, nota of 

plan) door het College, de gemeenteraad evenals alle partners en de 

bevolking, zodat het draagvlak en ook de betrokkenheid vergroot. 

 

1. Het lokaal integraal veiligheidsbeleid en een lokaal integraal veilig-

heidsplan (hierna “LIVP” genaamd) vormen de basis van alle onder-

handelingen en afspraken met betrekking tot veiligheids- en leefbaar-

heidsproblemen

2.  Het aantal gemeentelijke portefeuilles kan als gevolg hebben dat 

duidelijkheid ontbreekt bij de verdeling van de taken. Een integraal vei-

ligheidsbeleid veronderstelt tevens een horizontale dynamiek binnen 

uw gemeentelijke organisatie.

3. De Burgemeester beschikt niet altijd over de nodige informatie of 

bevoegdheden om uw rol van regisseur van het lokaal integraal veilig-

heidsbeleid te kunnen uitoefenen. 

4. De Burgemeester heeft niet altijd invloed op alle oorzaken van on-

veiligheid, overlast en criminaliteit (cfr. socio-economische oorzaken, 

werkloosheid, ...). Ook de federale overheid, de gemeenschappen en de 

gewesten alsook de provincies beschikken over een bepaald aantal sleu-

tels. Men moet dus goochelen met de bevoegdheden van de verschil-

lende betrokken partijen en werken vanuit een complementair oogpunt. 

5. Indien u Burgemeester bent binnen een ééngemeentezone zal een 

afstemming van uw gemeentelijk veiligheidsbeleid met het zonaal 

politiebeleid meer voor de hand liggen. 

 Indien u Burgemeester bent binnen een meergemeentenzones 

ligt dat iets moeilijker, aangezien het zonale politiebeleid reke-

Voorwaarden
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ning zal moeten houden met gemeentelijke prioriteiten die per 

gemeente kunnen verschillen. 

 Indien u in dit geval een eigen integraal veiligheidsbeleid en dito 

plan heeft uitgetekend, kan u eveneens makkelijker uw prioritei-

ten laten gelden binnen een zonaal politiebeleid. Zo kan u meer 

eigen accenten leggen in het zonaal (politioneel) veiligheidsplan 

en bekomt u een politieke onderbouwing van uw veiligheidsbeleid 

binnen het schepencollege en de gemeenteraad.  

 

13



Zoals reeds vermeld in het voorgaande hoofdstuk veronderstelt een lokaal 

integraal veiligheidsbeleid dat men zich niet beperkt tot de klassieke 

(politionele) aanpak van criminaliteit, maar dat ook andere factoren die 

de oorzaak kunnen zijn van onveiligheid, overlast, verkeersonveiligheid, 

inbreuken op leefbaarheid, enz. ... , bestreden worden. Het gaat er dus 

om de veiligheid in een zo breed mogelijke context te benaderen. 

 

De keuze van de actoren, alsook hun rol en functieprofiel zijn geen sta-

tisch gegeven maar kunnen gewijzigd worden naar de omstandigheden. 

Naargelang de specificiteit van uw gemeente (omvang van het grondge-

bied, criminaliteitsgraad, aanwezige infrastructuren, bestaande projec-

ten,...), kan u eigen accenten leggen in de organisatie van uw lokaal 

integraal veiligheidsbeleid.  

 

Best-practices, in zowel België als het buitenland tonen aan dat bepaalde 

actoren en structuren een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor 

een succesvolle voorbereiding, implementatie en opvolging van een lokaal 

integraal veiligheidsproject, met name: uzelf als regisseur, een kerngroep, 

een coördinator integrale veiligheid (dit hoeft niet altijd een nieuwe 

voltijdse functie te betekenen, voor mogelijke varianten zie verder), de 

projectverantwoordelijken en de werkgroepen.   

Inleiding

De actoren
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Wie zijn de actoren in het 
lokaal integraal veiligheidsbeleid?



1. De regie van het lokaal integraal veiligheidsbeleid
 

Uw specifieke rol is tweeledig: 

Beleidsbeslisser en -verantwoordelijke

U beslist, samen met het College en na goedkeuring van de gemeente-

raad, over de globale beleidslijnen van het integraal veiligheidsbeleid van 

uw gemeente en u bent verantwoordelijk voor de implementatie ervan.  

 

Regisseur van het gehele overleg 

Een integraal beeld van het veiligheidsbeleid rust op het partnerschap en 

het principe van een « veiligheidsnetwerk », waarbij alle actoren betrok-

ken zijn bij het zoeken naar oplossingen voor de veiligheidsproblemen. 

In dit kader zult u belast zijn met het organiseren van het partnerschap en 

overleg met volgende actoren: 

 • de actoren van uw gemeente waarvoor de veiligheid in de strikte zin 

van het woord een centrale opdracht is:

-  verantwoordelijken van het gemeentebestuur 

-  een coördinator integraal veiligheidsbeleid  

(indien pertinent en haalbaar binnen uw gemeente);

-  betrokken diensten van de administratie;

-  gerechtelijke overheden: parket, justitiehuis, … 

-  lokale politie,

-  preventiedienst,

-  …

• de andere actoren die effectief kunnen bijdragen tot een integraal 

veiligheidsbeleid:

-  beleidsverantwoordelijken: schepen van welzijn, schepen van 

jeugd, OCMW-voorzitter, …

-  diensten van het gemeentebestuur: jeugd, stedenbouw, mobiliteit, 

onderwijs, sociale dienst van het OCMW, …; 

-  straathoekwerkers; 

Welke zijn de  
mogelijke taken 
van de  
Burgemeester? 
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-  openbare en privéorganisaties: kamer van koophandel, verenigin-

gen van handelaars, bemiddelingsdiensten, begeleidingsdiensten 

voor minderjarigen, …; 

-  de bevolking (bijvoorbeeld buurtinformatienetwerken, buurtvereni-

gingen, jongerenverenigingen, …)

-  … 
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2. De coördinatie van het  
     lokaal integraal veiligheidsbeleid
 

De kerngroep

Voorafgaand aan de uitwerking van een lokaal integraal veiligheidsplan, is 

het nodig om een denk- en overlegorgaan op te richten die samengesteld 

kan zijn uit (voor zover deze functies aanwezig zijn): 

• uzelf of uw afgevaardigde

• de Procureur des Konings

• de korpschef van de lokale politie

• de schepen van sociale zaken/welzijn

• de schepen van veiligheid en preventie 

• de schepen van openbare werken

• de schepen van mobiliteit 

• een coördinator integraal veiligheidsbeleid  

(verschillende varianten mogelijk)

• de preventieambtenaar

• de klachtenambtenaar

• …

Het is noodzakelijk dat de verschillende actoren van het veiligheidsnet-

werk vanaf het begin in deze kerngroep betrokken worden, wat het 

verantwoordelijkheidsgevoel en draagvlak zal vergroten.  

 

De kerngroep heeft als taak: 

• Ontwikkeling van een strategisch veiligheidsbeleid

• De uitwerking van actieplannen omtrent ondermeer: 

- de verwachte resultaten van de verschillende acties;

- de noodzakelijke acties (eventueel naargelang prioriteit);

- de beschikbare en vereiste middelen (o.a. allocatie van budget en 

personeel, interne en externe kennis);

- de planning.

• Het zoeken naar draagvlak bij partners en het betrekken van de bevol-

king bij de bekendmaking van het plan

• Het overleg en consensus met de verschillende partners

Mogelijke 
samenstelling

Takenpakket
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• De controle op naleving van de opdrachten van de promotoren (i.c. 

de personen verantwoordelijk voor de operationele opvolging van de 

projecten) 

 

De opdracht van de kerngroep bestaat uit de volgende fasen:  

FASE BESCHRIJVING 

1 Uitwerking van een actieprogramma in overleg onderworpen 

aan de goedkeuring van het College van Burgemeester en 

Schepenen

2 Omstandige voorstelling van het plan aan de bevolking, 

externe organisaties, ... voor bemerkingen  

3 Aanpassing van het plan en het aannemen van het definitief 

plan door het College en de gemeenteraad.

4 Sturing van het plan, eventueel onder leiding van een coör-

dinator integraal veiligheidsbeleid, voor de opvolging van de 

actieplannen.

 

De lokale integrale veiligheidscoördinator 

De coördinator is belast met de globale begeleiding van alle processen – 

voorbereiding, toezicht op de uitvoering en evaluatie van het programma.

Zijn taak zal erin bestaan om de implementatie te stimuleren en toe te 

zien op de goede uitvoering ervan. 

Naast zijn rol als piloot van de kerngroep zal hij eveneens toezien op de 

oprichting van werkgroepen die belast zullen zijn met de omzetting van 

het programma in actieplannen, onder impuls van promotoren. 

De coördinator integrale veiligheid vormt de overgangsschakel tussen 

het strategisch niveau (uzelf en de kerngroep) en het operationeel niveau 

(projectleiders en werkgroepen).

Opdracht
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Uit binnenlandse en buitenlandse voorbeelden blijkt de toegevoegde 

waarde van het creëren van een specifieke functie “integrale veiligheids-

coördinator”. Uiteraard gaat dergelijke ideale uitgangspositie gepaard met 

een belangrijke investering, afhankelijk van de typologie van de gemeente 

en beschikbare middelen (zie hiervoor p. 18). Dit hoofdstuk wil de meer-

waarde aantonen van een specifieke coördinator voor uw integraal veilig-

heidsbeleid, maar op geen enkele manier wil dit document de coördinator 

als verplichte functie voor de steden en gemeenten naar voren schuiven. 

Voor het toevertrouwen van de functie van coördinator integrale veiligheid 

bestaan er verschillende mogelijkheden. Allereerst zijn er twee opties mo-

gelijk, ofwel kiest men voor een politiek figuur, ofwel voor een ambtelijk 

figuur.

Optie 1: Politiek figuur

• Kabinetsmedewerker Burgemeester

• Indien aanwezig: kabinetsmedewerker van een Schepen van  

Veiligheid

• …

Optie 2: Ambtelijk figuur

• Openstellen nieuwe functie van Lokale Integrale Veiligheidscoördinator

• Stads/gemeente-secretaris

• Aanduiden van een medewerker van de stadssecretaris

• Indien aanwezig: uitbreiden van functie van preventieambtenaar

• …

Gezien de diversiteit in organisatiestructuur van de steden en gemeenten 

zijn er ongetwijfeld nog andere mogelijkheden. Eén mogelijkheid die hier 

niet aangehaald werd betreft nog het aanduiden van iemand uit de poli-

tieorganisatie als coördinator. Deze wordt dan ook niet aanbevolen gezien 

het risico dat veiligheid vernauwd wordt tot politionele veiligheid. 

 

Deze coördinator Integrale Veiligheid wordt best hoog in het gemeente-

lijk organogram geplaatst, bij voorkeur net onder de stadssecretaris (of 

een stafffunctie naast de gemeente- of stadssecretaris). En dit vanwege 

volgende redenen:

-  een belangrijke positie binnen de gemeentelijke administratie geeft 

deze figuur een zeker mandaat;

-  een rechtstreeks contact met de departementshoofden van de 

Wie neemt de rol 
van LIVC waar?

Plaats in het 
gemeentelijk 
organogram
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verticale departementen verhoogt het succes van een horizontale 

werking;

-  een rechtstreekse link met de gemeente- of stadssecretaris draagt 

ook bij tot de geloofwaardigheid en impact op de gehele gemeente-

lijke administratie.  

Verder kan ten stelligste worden aangeraden dat er een rechtstreekse 

link is tussen de coördinator en uzelf als Burgemeester. Dit geeft uw 

coördinator immers de nodige politieke impact, en ook omgekeerd, kan 

deze bepaalde obstakels onmiddellijk aan u rapporteren waardoor snel 

een oplossing kan gevonden worden.  
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3. De operationele uitvoering van het 
     lokaal integraal veiligheidsbeleid
 

In tegenstelling tot voorgaande actoren zijn de projectleiders en werkgroe-

pen enkel werkzaam op het operationele niveau. Hun bijdrage is afhan-

kelijk van de gekozen strategische doelstellingen die door de kerngroep 

werden bepaald.   

 

Eens de beleidslijnen vastliggen en het plan is uitgeschreven, dienen 

verschillende werkgroepen te worden samengesteld om te zorgen voor 

de uitwerking in concrete actieplannen van de verschillende beleidslijnen. 

Ook hier dient men aandacht te schenken dat de samenstelling blijk geeft 

van een integraal en geïntegreerd karakter.  

 

Deze werkgroepen zullen worden geleid door projectverantwoordelijken 

die, op vlak van de terreinprojecten, een rol zullen spelen die gelijkaardig 

is met de rol die de coördinator vervult op strategisch vlak.  

 

Zo zullen de projectleiders zorgen voor de voorbereiding, de implemen-

tatie, de opvolging en de evaluatie van de concrete projecten, en dat 

rekeninghoudende met de doelstellingen bepaald door de kerngroep.  

Zij zullen in hun taak eventueel worden bijgestaan door de coördinator 

integrale veiligheid, aan wie zij ook verslag dienen uit te brengen over de 

evolutie van de projecten op het terrein.  

 

Inleiding

Werkgroep

Projectleiders
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4. Synthese - 
     Actoren in het lokaal integraal veiligheidsbeleid
 

Hieronder treft u een overzicht van de actoren en hun respectievelijke 

opdrachten. 

 

ACTOREN OPDRACHT 

Burgemeester •  Beslisser van de beleidslijnen van het lokaal 

integraal veiligheidsbeleid en van de krachtlijnen 

van het programma;

•  Beleidsverantwoordelijke;

•  Beheerder van het lokaal integraal veiligheids-

plan.

Kern •  Plaats van overleg tussen de partners;

•  Denkt na, doet voorstellen en onderhandelt over 

de beleidslijnen van het plan;

•  Sturing van het plan;

•  Onder het impuls van de coördinator geplaatst. 

Coördinator 

(indien van  

toepassing)

•  Begeleidt het hele project: voorbereiding, glo-

baal toezicht op de implementatie van het plan 

en evaluatie;

•  Onder de verantwoordelijkheid van de Burge-

meester of van de schepen geplaatst.

Projectleiders •  Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvol-

ging van de projecten op het terrein.

Werkgroepen •  Zetten van het algemeen programma om in 

actieplannen en terreinprojecten (SMART- 

doelstellingen + criteria en indicatoren);

•  Voorgezeten door de promotoren.

 

Inleiding
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België kent met haar 589 gemeenten een grote diversiteit aan gemeen-

telijke structuren, verschillende regionale structuren en beschikbare mid-

delen. Wat in uw gemeente een succesverhaal blijkt, kan in een andere 

totaal verschillend zijn. Zo bestaat er ook niet één ideaalmodel voor een 

lokaal integraal veiligheidsbeleid dat voor elke gemeente past als gegoten. 

Daarom stellen we, louter indicatief, onderstaande typologie voor. We ma-

ken een onderscheid tussen een kleine, middelgrote en grote gemeente. 

We laten aan uw appreciatievermogen over onder welke categorie uw 

gemeente valt.  

Een model  
op maat …
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KLEINE GEMEENTE
MIDDELGROTE  
STAD / GEMEENTE

GROTE STAD /  
GEMEENTE 

Regie Burgemeester Burgemeester Burgemeester

Coördinatie •  Burgemeester
•  Persoonlijk  

medewerker

•  Coördinator Integra- 
le Veiligheid (evt. 
in combinatie met 
andere functie)

•  Kerngroep Inte-
grale Veiligheid

•  Coördinator
    Integrale Veiligheid 

(aparte functie)
•  Kerngroep Inte-

grale Veiligheid

Beleidsplanning •  Bestuursakkoord
•  Algemeen Strate-

gisch Meerjaren-
planning 

•  Geïntegreerd actie-
plan rond concrete 
problematiek (the-
matisch - ad hoc)

•  Bestuursakkoord
•  Algemeen Strate-

gisch Meerjaren-
planning Globale 
en planmatige aan-
pak van het LIVB

•  Bestuursakkoord
•  Algemeen Strate-

gisch Meerjaren-
planning 

•  Lokaal Integraal 
Veiligheidsplan

Implementatie •  Uitvoering geïnte-
greerd actieplan 
(thematisch - ad 
hoc)

• Geïntegreerde  
   projecten op basis  
   van meerjarenplan- 
   ning
• Geïntegeerde  
   actieplannen

•  Uitwerking van 
Lokaal Integraal 
Veiligheidsplan op  
basis van de meer- 
jarenplanning 

•  Geïntegreerde 
actieplannen

Draagvlak •  Ad hoc-contacten •  Kerngroep Inte- 
    grale Veiligheid

•  Kerngroep Inte- 
    grale Veiligheid

Opvolging •  Projectopvolging •  Strategische 
    opvolging

•  Planopvolging



De gemeenten kiezen best zelf over het beleidsniveau waarop men een 

integraal veiligheidsbeleid start (wijk, gemeente of zone). Dit is zonder-

meer gebonden aan de typologie van de gemeenten. Zo kunnen grotere 

gemeenten over meer kennis en medewerkers beschikken om een 

integraal veiligheidsplan op te stellen dan een kleinere gemeente. Deze 

laatste hebben op hun beurt het voordeel dat ze zich kunnen toeleggen 

op specifieke probleemsituaties en eenvoudiger overleg met de overige 

partners kunnen organiseren. 

 

Het begin van een legislatuur, een unieke kans ! De uitgave van deze 

publicatie is uiteraard geen toeval. Het thema ‘veiligheid en leefbaarheid’ 

laat vrijwel geen enkele politieke strekking onberoerd. In deze context zijn 

de verkiezingen in oktober 2006 en de daarop volgende nieuwe gemeen-

tecoalities dan ook een uitgelezen moment om bij de totstandkoming van 

een bestuursakkkoord dit raamwerk uit te dragen, te verdedigen en te 

implementeren.

 

U beschikt, als bevoorrechte onderhandelaar, tijdens de komende coa-

litiebesprekingen immers over een unieke mogelijkheid om de intentie 

van een lokaal integraal veiligheidsbeleid te starten, in te schrijven in uw 

gemeentelijk coalitieakkoord.

Deze intentieverklaring zal, eens de nieuwe bestuursploeg aan de slag 

gaat, een belangrijke hefboom worden om uw partners te overtuigen mee 

te stappen in dit verhaal. 

Bovendien is het een duidelijk signaal naar de bevolking dat veiligheid en 

leefbaarheid hoog op uw agenda staan en dat onveiligheidsproblemen bij 

de wortel zullen aangepakt worden in samenwerking met de bevolking en 

lokale partners.  

Schaalniveau

Het begin van  
een legislatuur, 
een unieke kans!

Bestuursakkoord
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Hoofdstuk 3 
Op welk niveau en wanneer starten met 
een lokaal integraal veiligheidsbeleid?



 

1. Bestaande beleidskaders
 

Het doel van de Kadernota integrale veiligheid (het integraal veiligheids-

plan van de federale regering) bestaat erin een kader te creëren voor 

een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid. De prioriteiten uit het 

regeerakkoord inzake veiligheid werden op gestructureerde wijze verder 

uitgewerkt en de samenhang wordt verzekerd tussen de gerechtelijke en 

politionele aanpak van criminaliteitsfenomenen, in samenwerking met alle 

betrokken Ministers.

Deze nota vormt de basis van het federaal veiligheidsbeleid en dus ook 

van het Nationaal (politioneel) VeiligheidsPlan (hierna “NVP” genaamd).  

De Kadernota Integrale Veiligheid dringt aan op het belang en de meer-

waarde dat een integraal en geïntegreerd beleid inzake veiligheid biedt. 

Dankzij de samenwerking en het overleg tussen de verschillende actoren, 

krijgen de genomen maatregelen een ruimere basis en worden ze dus 

ook efficiënter. 

De Kadernota moedigt u dan ook aan om een gelijkaardige maatregel uit te 

werken op het niveau van uw gemeente, m.n. een lokaal integraal veilig-

heidsbeleid dat bij voorkeur het voorwerp zou uitmaken van een lokale nota 

over de lokale integrale veiligheid (of een lokaal integraal veiligheidsplan). 

Op te merken valt dat dit plan over de lokale integrale veiligheid de basis 

kan vormen van het beleid van alle andere partners van het veiligheids-

netwerk (zonale veiligheidsplannen, veiligheids- en preventiecontracten, 

lokaal sociaal beleidsplan, milieuplan, wijkontwikkelingsplan,...). 

 

Het komt aan de zonale veiligheidsraad toe, samengesteld uit de Burge-

meester, Procureur des Konings, Dirco en korpschef een zonaal veilig-

Kadernota 
Integrale 
veiligheid

Zonale veiligheids-
plannen
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Hoofdstuk 4 
Hoe tot een lokaal integraal 
veiligheidsbeleid komen?



heidsplan op te stellen zodat hun respectieve prioriteiten in een globaal 

veiligheidsplan zijn opgenomen. Deze dient rekening te houden met de 

prioriteiten van het NVP en derhalve de Kadernota.

De Kadernota beveelt aan dat deze zonale veiligheidsplannen, zoals dat 

het geval is op het federale niveau, gebaseerd worden op een globaal 

gemeentelijk veiligheidsbeleid

Een analyse van de evaluatie van de zonale veiligheidsplannen, heeft aan-

getoond dat een minderheid van de politiezones in hun zonale veiligheids-

plannen 2005-2008 refereren aan een gemeentelijke beleidsnota inzake 

veiligheid.

Gebleken is dat een dergelijk kader ofwel niet bestaat, ofwel niet het 

voorwerp uitmaakt van een (geschreven) formele beleidsnota.

Hieruit kunnen we concluderen dat de ZVP nog veel te weinig rekening 

houden met het beleid en de lokale prioriteiten van de lokale verkozen 

overheid, eigen aan elke gemeente, inzake veiligheid. Het zonaal veilig-

heidsplan is vaak te veel een vertaling van het beheer van de politie in 

de strijd tegen criminaliteit en (criminele) overlast en niet zozeer van de 

gemeentelijke veiligheids-en leefbaarheidsproblemen.

U kunt deze leemte opvullen door eerst een lokaal integraal veiligheidsbe-

leid op te stellen en dan het ZVP hierop af te toetsen en desgevallend bij 

te sturen. 

Deze kan op lokaal vlak beschouwd worden als het equivalent van de 

kadernota integrale veiligheid en ten aanzien van het zonaal (politioneel) 

veiligheidsplan als het equivalent van de Kadernota inzake het Nationaal 

(politioneel) VeiligheidsPlan.

We kunnen deze situatie als volgt schematisch voorstellen:
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FEDERAAL REGEERAKKOORD (LOKAAL) BESTUURSAKKOORD

KADERNOTA LOKAAL INTEGRALE
VEILIGHEID(PLAN)

ZONALE VEILIGHEIDSPLANNENNATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN



Vanaf 2008 start een nieuwe beleidscyclus van de ZVP. Ditzelfde jaar zijn 

in Vlaanderen de lokale sociale beleidsplannen aan de orde. 

Dit is dan een uitgelezen moment om uw gemeentelijk veiligheidsbeleid 

op een geïntegreerde en integrale wijze vertaald te zien in beide plannen, 

het politieplan (ZVP) en het sociale beleidsplan. 

 

Zeker indien de capaciteit schaars is en gemeenten de indruk hebben dat 

een extra plan lokale integrale veiligheid hun schaarse capaciteit teveel 

zou hypothekeren, raden we de bestuurscoalitie aan om het integraal of 

maatschappelijk veiligheidsbeleid allereerst in hun bestuursakkoorden in 

te schrijven.

Het “algemeen strategisch meerjarenplan” in Vlaanderen en in Wallonië 

“le contract de l’ avenir locale” ( dit in navolging van de oude “beleidsver-

klaring” of “la declaration politique communale” van art. 242 bis NGW) 

geeft een ideale mogelijkheid om een aantal strategische doelstellingen 

voor de legislatuur 2007-2012 vast te leggen, gekoppeld aan een financi-

eel meerjarenplan. 

Het is van belang dat gemeenten, van groot tot klein, zich niet verschuilen 

achter de stelling dat hun veiligheidsbeleid vervat is in het zonaal veilig-

heidsplan. Naast het politioneel veiligheidsbeleid is er immers het integraal 

veiligheidsbeleid dat aandacht heeft voor andere aspecten zoals leefbaar-

heid, reinheid, verkeersveiligheid, samenlevingsproblemen, etc.. Gemeen-

ten hebben immers op deze domeinen belangrijke bevoegdheden. 

We raden u aan om uw strategisch meerjarenplan te gebruiken als koe-

pelplan voor alle gemeentelijke beleidsdomeinen, dus ook veiligheid. Op 

termijn zou dit koepelplan de zeer diverse sectorale plannen misschien 

zelfs kunnen vervangen. 

Veiligheid inschrijven in het algemeen strategisch meerjarenplan kan op 

twee manieren, en liefst door een combinatie van beide: enerzijds door 

veiligheid als een apart thema te behandelen naast andere gemeentelijke 

bevoegdheidsdomeinen (dus als een apart beleidsdomein met specifieke 

doelstellingen, strategieën, etc.); anderzijds door veiligheid te beschouwen 

als een thema dat inclusief deel uitmaakt van andere beleidsdomeinen 

zoals welzijn , jeugd, ruimtelijke ordening, huisvesting, tewerkstelling, sport, 

etc. en dit dan ook in deze thema’s systematisch en inclusief op te nemen.

Het algemeen 
strategisch  
meerjarenplan
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2. Stappenplan
 

In dit onderdeel treft u een voorstelling van de verschillende planningsfa-

sen en de actoren noodzakelijk voor de ontwikkeling, implementatie en 

evaluatie van een LIVB.  

Inleiding
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1. OPSTARTEN IV-PROJECT
(inschrijven in het coalitieakkoord)

2. OPSTELLEN INTENTIEVERKLARING

3. SAMENSTELLEN KERNGROEP

4. BEPALEN VAN STRATEGISCHE ISSUES

5. FORMULEREN VAN STRATEGISCHE
DOELEN

6. TOETSING DRAAGVLAK
& GOEDKEURING

7. IMPLEMENTEREN IV-BELEID

8. EVALUEREN VAN HET PROJECT

Burgemeester

Burgemeester
+ College

Realisatie van een algemene
diagnostiek: nulmeting

Realisatie van een analyse 
mbt  oorzaken van geïdentifi-
ceerde prioritaire fenomenen

Opstellen van boordtabellen:
criteria-indicatoren-
drempelwaarden

Gemeenteraad

Toepassing op het terrein/
uitwerken projecten en

actieplannen

Interne en externe
communicatie

LIVC/projectleiders//
werkgroepen

Kerngroep
 eventueel
o.l.v. LIVC

Projectleiders/
 werkgroepen

Kerngroep
 onder impuls 

van LICV (indien 
van toepassing)
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Met dank aan enkele medewerkers van: 
• Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten  

(expertisenetwerk Integrale Veiligheid)

• Federale & Lokale Politie

• Provincies 

• De steden en gemeenten Bergen, Maasmechelen, 

 Mechelen, Kortrijk 

• Algemene Directie Veiligheid en Preventie







Veiligheid is een zaak van iedereen.  
Deze ‘handreiking’ benadrukt de belangrijke rol die de bestuur-
lijke overheid als regisseur in dit verhaal dient op te nemen.  
Vertrekkende van een aantal basisvragen wordt weergegeven 
hoe een burgemeester als lokaal beleidsverantwoordelijke, 
vorm kan geven aan een breed en gedragen veiligheidsbeleid. 
Deze tekst is geen richtlijn. Wel wordt de uitdaging aangegaan 
om op een toegankelijke wijze uit te leggen hoe lokale beleids-
makers hun verantwoordelijkheid in een integraal veiligheids-
beleid kunnen opnemen.

Deze publicatie is niet enkel bestemd voor burgemeesters, 
maar ook voor zonechefs, procureurs, politieraadsleden, 
beleidsmedewerkers en al wie met het lokale veiligheidsbeleid 
te maken heeft of er zich voor interesseert.
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Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Waterloolaan 76 T 02 557 33 99  vpb@ibz.fgov.be
1000 Brussel  F 02 557 33 67  www.vps.fgov.be

Indien u deze brochure wenst te bestellen, kan u steeds terecht op 
het nummer 02/557.35.79 of 02/557.35.81 tijdens de kantooruren.
E-mail: Sebastiano.scalea@ibz.fgov.be


