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Samenvatting

Het Rekenhof heeft van september 2003 tot begin 2004 een onderzoek
uitgevoerd naar het nationaal veiligheidsplan 2003-2004 (NVP 2). Het nationaal
veiligheidsplan wil de volgende doelstellingen verwezenlijken. Het coördineert het
algemene politiebeleid en het beheer van de geïntegreerde politie (de federale en
de lokale politie). Het heeft ook als doel te verduidelijken op welke wijze de
federale politie haar opdrachten en prioritaire doelstellingen zal verwezenlijken.
Tenslotte geeft het plan aan hoe de beschikbare personele en materiële middelen
over de algemene directies en diensten van de federale politie verdeeld zijn.
Op 30 en 31 maart 2004, dit is na het afsluiten van dit onderzoek, keurde de
Ministerraad een Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (KIV) en het nationaal
veiligheidsplan 2004-2007 (NVP 3) goed. Het Rekenhof heeft ook deze
documenten geanalyseerd en het verslag waar nodig aangepast.
In het onderzoek stond de vraag centraal of de voorwaarden zijn vervuld,
enerzijds voor een doelmatig verloop van de opmaak van het NVP en, anderzijds,
voor een doelmatige opvolging ervan om de effectiviteit van de werking van het
plan te kunnen waarborgen. Meer bepaald wil het onderzoek de volgende
onderzoeksvragen beantwoorden:
•

Werden de randvoorwaarden vervuld voor een doelmatige opmaak van het
NVP in het kader van het integrale veiligheidsbeleid?

•

Werden de planningsactiviteiten passend onderbouwd?

•

Werden de strategische doelstellingen geformuleerd en SMART (specifiek,
meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdsgebonden) geoperationaliseerd?

•

Is er een volwaardig meetsysteem opgebouwd zodat de beleidsuitvoering kan
worden gemeten, opgevolgd en zo nodig bijgestuurd?

•

Bestaat er een systeem van informatiedoorstroming, zodat er een passende
verantwoording wordt gegeven over de uitvoering van het beleid en over het
bereiken van de doelstellingen ervan?

Rond de onderzoeksvragen werd een normenkader opgebouwd. Het onderzoek
werd in eerste instantie uitgevoerd bij de federale politie en aansluitend bij de
FOD Binnenlandse Zaken en de Dienst Strafrechtelijk Beleid, gevoegd bij de
FOD Justitie.
Uit de analyse van het NVP 2, de door de respondenten ingevulde vragenlijsten
en aanvullende interviews, is gebleken dat het NVP 2 nog niet optimaal voldoet
aan het model met de normen en voorwaarden die het Rekenhof vooropstelt. Er
werd vastgesteld dat de federale politie met veel inzet werkt aan de professionalisering van de beleids- en beheerscyclus. Daartoe ontwikkelde zij bijvoorbeeld
indicatoren en een meetsysteem om de prestaties op te volgen. De planning- en
controlecyclus zijn in ontwikkeling maar vormden op het ogenblik van het onderzoek nog geen volledig sluitend geheel. De Ministers van Binnenlandse Zaken en
van Justitie kunnen zich op basis van het NVP 2 nog niet verantwoorden over de
prestaties van de politie, de ingezette middelen en de bereikte resultaten. De
belangrijkste knelpunten kunnen als volgt worden samengevat:
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•

Er bestaat onduidelijkheid over de status en de draagwijdte van het NVP 2
en de verhouding met aansluitende plannen. Er ontbreekt een ruimer beleidskader en een overkoepelend integraal veiligheidsplan. Het Rekenhof stelde
vast dat voor het NVP 3 de KIV een overkoepelend kader biedt voor een
integraal veiligheidsbeleid waarvan het NVP een verlengstuk vormt. De KIV
en de verlenging van de looptijd van het NVP tot 4 jaar hebben het statuut
van het NVP 3 als strategisch politieplan verduidelijkt. De overige onderzoeksresultaten en -conclusies blijven ten aanzien van het NVP 3 in grote
mate geldig.

•

De drie onderdelen van het NVP 2 over beleid, beheer en budget zijn nog
onvoldoende op elkaar afgestemd.

•

De betrokken ministers hebben met de federale politie geen adequaat
toetsingskader voor de resultaten van het NVP 2 afgesproken. De doelstellingen zijn nog niet voldoende toetsbaar geformuleerd en het verband met de
beoogde beleidseffecten is niet aantoonbaar. Het is moeilijk te beoordelen of
de doelstellingen van het NVP 2 werden bereikt. Daartoe ontbreken in het
NVP de streefwaarden bij de indicatoren die dat moeten meten. De ministers
hebben daardoor onvoldoende basis om de geplande en gerealiseerde
prestaties van de federale politie te beoordelen en te sturen.

•

De planning en de rapportering over het NVP 2 sluiten nog onvoldoende op
elkaar aan en geven nog te weinig inzicht in de resultaten van het politiewerk
en de daarvoor ingezette middelen. Er wordt nog te weinig aandacht besteed
aan de externe verantwoording over de uitvoering van het NVP.

Binnen de federale politie zijn verscheidene initiatieven genomen die de globale
organisatie, de werking en de rapportering m.b.t. het NVP moeten optimaliseren.
De Minister van Binnenlandse Zaken concludeerde uit het onderzoek dat de met
de KIV ingeslagen weg om een meer coherent en een ruimer beleidskader te
realiseren verder moet worden uitgewerkt en beter in de regelgeving omkaderd
dient te worden.
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Gebruikte afkortingen

AD VPB

Algemene directie veiligheid en preventiebeleid (FOD Binnenlandse Zaken)

AIK

Arrondissementeel informatiekruispunt

ANG

Algemene nationale gegevensbank

BC

Begeleidingscomité

BS

Belgisch staatsblad

CG

Commissaris-generaal

CGC

Directie van de werking en van de coördinatie van de federale
Politie

CGL

Directie van de relaties met de Lokale politie

DG

Directoraat – generaal

DGA

Algemene directie bestuurlijke politie

DGJ

Algemene directie gerechtelijke politie

DGP

Algemene directie personeel

DGS

Algemene directie operationele ondersteuning

DIRCO

Bestuurlijke directeur-coördinator

DIRJUD

Directeur van de gerechtelijke politie

DMG

Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling inzake
materiële middelen

DSB

Dienst voor het strafrechtelijk beleid

FOD

Federale overheidsdienst

KIV

Kadernota Integrale Veiligheid

NPVB

Nationaal politioneel veiligheidsbeeld

NVP

Nationaal veiligheidsplan

PPP

Planning van de prestaties van het personeel

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

WGP

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus

ZVP

Zonaal veiligheidsplan
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Inleiding

1

Onderzoeksdomein en onderwerp van het onderzoek

De politiediensten werden tijdens de voorbije regeerperiodes als gevolg van het
Octopusakkoord ingrijpend hervormd.
De kern van de hervorming is omschreven in de WGP. Artikel 3 WGP bakent de
opdrachten af van de federale en de lokale politie, die samen de geïntegreerde
politie vormen. De federale politie verzekert over het gehele grondgebied, met
inachtneming van de principes van specialiteit en subsidiariteit, de gespecialiseerde en de supralokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie,
evenals ondersteunende opdrachten voor de lokale politiediensten en voor de
politieoverheden1.
Volgens deel 3 van het NVP 2 bedraagt de totale budgettaire impact van de
federale politie 767.347.000 euro voor het begrotingsjaar 2003. De personele
middelen werden geraamd op 12.171 FTE (full time equivalenten).
Een essentieel onderdeel van de politiehervorming heeft betrekking op de
heroriëntering van het politiewerk. Daartoe voerde de nieuwe wetgeving
veiligheidsplannen in, om de werking van de politie meer plan- en beleidsmatig
aan te pakken en meer doorzichtigheid te creëren in de verschillende
verantwoordelijkheden van de partners die bij het veiligheidsbeleid betrokken
zijn2. Artikel 4 WGP draagt de opstelling van een nationaal veiligheidsplan op aan
de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. De federale politie bereidt het
NVP voor en draagt bij tot de uitvoering ervan (art. 92 WGP).
Het eerste plan 2001-2002 (NVP 1) werd beschouwd als een „testplan”. Het
werd gezamenlijk voorbereid door de rijkswacht, de gerechtelijke politie en de
algemene politiesteundienst, aangezien de federale politie op dat ogenblik nog
niet in werking was getreden (art. 257 WGP)3.
Het veiligheidsplan 2003-2004 (NVP 2) was het eerste plan dat door de federale
politie voorbereid was. Het werd goedgekeurd door de Ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken en de krachtlijnen ervan werden in april 2003 meegedeeld
aan het Parlement.
Het plan bestaat uit drie delen:
•

Het eerste deel beschrijft het algemene politiebeleid dat moet zorgen
voor een integrale en geïntegreerde aanpak van de veiligheid door de
federale en de lokale politie; het bevat de opdracht voor de geïntegreerde
politie op het vlak van veiligheid, de daarbij na te leven fundamentele
principes en de prioritaire veiligheidsfenomenen voor 2003-2004.

1

De lokale politie verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten
van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen
en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone evenals het vervullen van
sommige politieopdrachten van federale aard. De geïntegreerde politiedienst waarborgt de
overheden en de burgers een minimale gelijkwaardige dienstverlening over het gehele grondgebied
van het Rijk.

2

Zie Vademecum veiligheidsplannen ten behoeve van het opstellen van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen voorzien in de WGP, p. ii.

3

De verantwoordelijken waren op dat ogenblik immers nog niet aangewezen, en dus niet betrokken
bij de voorbereiding. Er waren bij de opmaak van het „testplan” NVP 1 nog onduidelijkheden over
de definitieve structuur, de capaciteitsverdeling en de taakverdeling.
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•

Het tweede deel somt de opdrachten en de prioritaire doelstellingen van
de federale politie op en beschrijft hoe ze moeten worden bereikt.

•

Het derde deel geeft de verdeling van de middelen van de federale
politie, met aandacht voor de personeelsformatie.

Op 30 en 31 maart 2004 keurde de Ministerraad het nationaal veiligheidsplan
voor de periode 2004-2007 (NVP 3) en de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV)
goed. Het NVP 2 moest geworden aangepast doordat de geldigheidsduur van het
NVP van twee naar vier jaar4 was opgetrokken.
Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op het NVP 2.

2

Probleemstelling en onderzoeksvragen

De probleemstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd:
Zijn de voorwaarden vervuld voor een doelmatig verloop van de
opmaak van het NVP en voor een doelmatige opvolging ervan?
De probleemstelling is vertaald in volgende onderzoeksvragen:
•

Zijn de randvoorwaarden vervuld voor een doelmatige opmaak van het NVP
in het kader van het integrale veiligheidsbeleid?

•

Zijn de planningsactiviteiten passend organisatorisch onderbouwd?

•

Werden de strategische doelstellingen geformuleerd en (smart5) geoperationaliseerd?

•

Is er een volwaardig meetsysteem opgebouwd zodat de beleidsuitvoering kan
worden gemeten, opgevolgd en zo nodig bijgestuurd?

•

Bestaat er een systeem van informatiedoorstroming zodat er een passende
verantwoording wordt gegeven over de uitvoering van het beleid en het
bereiken van de doelstellingen ervan?

Met dit onderzoek wil het Rekenhof bijdragen tot een betere onderbouwing van
het veiligheidsplan en een verbetering van het planningsproces. De publicatie van
het onderzoek kan ook algemene informatie over planning opleveren voor andere
federale administraties.

3

Methodologie

3.1

Bronnen van het normenkader

De basisnormen voor het integrale beleid, het opstellen en het uitvoeren van het
veiligheidsplan zijn vervat in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Daarnaast stelde de werkgroep „veiligheidsplannen” (pilootgroep politiehervorming) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in opdracht van de Minister van
Binnenlandse Zaken een Vademecum veiligheidsplannen ten behoeve van het

4

Artikel 355 van de programmawet van 22 december 2003.

5

SMART staat voor specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdsgebonden.
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opstellen van het nationale veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen,
voorzien in de WGP op. Dat gebeurde onder begeleiding van de Universiteit
Gent (vakgroep Strafrecht en Criminologie, onderzoeksgroep Criminologie en
Rechtssociologie)6. Dit vademecum bevat een handleiding voor het opstellen en
werken met veiligheidsplannen (zowel federale als zonale) en bevat als dusdanig
de normen die dienstig zijn voor de opmaak van de veiligheidsplannen.
Tenslotte werd binnen- en buitenlandse literatuur geraadpleegd.
Het normenkader werd opgesteld op basis van een ideaalmodel. Daarmee dient
rekening te worden gehouden bij de lezing van de resultaten van het onderzoek.
Als bijlage 1 is een tabel met de onderzoeksvragen en de normen opgenomen.

3.2

Onderzoekstechnieken

Het veiligheidsplan 2003-2004 en de bijbehorende documenten werden
onderzocht om na te gaan of ze voldoen aan de criteria. Daarnaast werden
talrijke documenten geanalyseerd over de opmaak van het plan, de uitvoering van
het beleid en de opvolging ervan en de informatiedoorstroming.
Er werd een uitgebreide vragenlijst opgesteld en voorgelegd aan de federale
politie, gevolgd door enkele interviews die aan de hand van deze vragenlijst
werden afgenomen om de volledigheid en correctheid van de analyses na te gaan.
Aan de FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie werd een beperkte vragenlijst
voorgelegd, die eveneens vervolledigd werd aan de hand van interviews met de
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid (AD VPB) en met de Dienst
voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB). De algemene en beperkte vragenlijst
hadden in hoofdzaak tot doel na te gaan hoe het NVP werd opgemaakt (inhoud)
en hoe het wordt ingezet als instrument in de beleid- en beheerscyclus. Bij de
antwoorden werden de nodige verantwoordingsdocumenten opgevraagd.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het najaar van 2003 en het voorjaar van 2004
en spitst zich toe op het NVP 2 (2003-2004). Een aantal vaststellingen
overschrijden het kader van het Nationaal Veiligheidsplan sensu stricto. Het
verslag maakt eveneens kanttekeningen bij het NVP 3 (2004-2007) en de
Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en gaat na in welke mate de gedane
vaststellingen bij het NVP 2 ook gelden voor het NVP 3. De aangekondigde
operationalisering van het NVP 3 in de begroting en in de begeleidende
documenten viel buiten het bestek van het onderzoek.

4

Rapportering

Het verslag volgt de indeling van de onderzoeksvragen. Het eerste hoofdstuk
behandelt de randvoorwaarden voor de opmaak van het plan. Het tweede hoofdstuk spitst zich toe op de organisatorische onderbouwing van het NVP. In het
derde hoofdstuk komen de doelstellingen van het NVP aan bod. De hoofdstukken
4 en 5 behandelen de opvolging en de rapportering. Tot slot volgen het algemene
besluit en de aanbevelingen.
Het Rekenhof heeft zijn voorlopige bevindingen en conclusies op 23 december
2004 voorgelegd aan de leidend ambtenaren van de betrokken administraties. Op

6

In het kader van een onderzoeksovereenkomst die gesloten werd tussen de Algemene Rijkspolitie
en de Universiteit Gent.
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20 januari 2005 werd het voorlopig verslag besproken met de federale politie.
Rekening houdend met de antwoorden7 heeft het Rekenhof de conclusies
aangepast en aanbevelingen aan het verslag toegevoegd.
Het verslag is op 13 april 2005 naar de Minister van Binnenlandse Zaken en naar
de Minister van Justitie gezonden. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft
geantwoord op 26 mei 20058. De Minister van Justitie heeft niet gereageerd op
het verslag.

7

Antwoord van de FOD Binnenlandse Zaken bij brief van 24 januari 2005, van de federale politie bij
brief van 18 februari 2005 en van de dienst voor het strafrechtelijk beleid van 9 maart 2005.

8

De brief van de minister is integraal opgenomen als bijlage 3. Zijn repliek op enkele deelconclusies
is bij de overeenstemmende paragrafen vermeld.
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Hoofdstuk 1
Randvoorwaarden voor de opmaak van het NVP

Het onderzoek gaat ervan uit dat voor een doelmatige opmaak van het NVP
drie randvoorwaarden vervuld moeten zijn: er is een duidelijke taakverdeling
tussen de betrokken actoren; de opmaak van het plan gebeurt in een transparant en open kader en de planning is gericht op horizontale en verticale
integratie9.

1.1 Duidelijke taakverdeling
1.1.1 Wettelijk kader
De WGP omschrijft de rol van de betrokken ministers (art. 4) en de federale politie (art. 92) bij de opmaak van het NVP.
•

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie coördineren het algemeen
politiebeleid, evenals het beheer van de federale politie en van de lokale
politie. Het nationaal veiligheidsplan dat zij daartoe opstellen moet een
globale en geïntegreerde aanpak van de veiligheid waarborgen en de
samenhang van het optreden van de politiediensten verzekeren. De zonale
veiligheidsplannen houden er rekening mee (…).

•

De federale politie bereidt het nationaal veiligheidsplan voor en draagt met
al haar algemene directies en diensten bij tot de uitvoering ervan. Het
nationaal veiligheidsplan bevat, wat de federale politie betreft:
– de opdrachten en de prioritaire doelstellingen van de federale politie,
bepaald door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, en
de wijze waarop zij moeten worden verwezenlijkt;
– de verdeling van de personele en materiële middelen over de algemene
directies en diensten.

Art. 4 en art. 92 WGP hebben ieder een eigen invalshoek op het NVP. Waar
artikel 92 het heeft over het beheersplan van de federale politie, gaat art. 4 over
een plan tot coördinatie van het beleid en het beheer van de geïntegreerde
politie. Beide wetsartikelen moeten echter wel vorm krijgen in éénzelfde
document: het NVP.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de wetsartikelen en de inhoud van
het NVP.

9

Met horizontale en verticale integratie wordt bedoeld een globale en geïntegreerde benadering van
de veiligheid die de coördinatie en de coherentie van het geheel van de structuren betracht
(geïntegreerd veiligheidsbeleid). Verticale integratie slaat op de geïntegreerde werking van de
politieniveaus, horizontale integratie slaat op de plaats die aan het politiebeleid wordt gegeven
binnen een breder beleidskader (integraal veiligheidsbeleid).
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Tabel 1 – Relatie tussen wetsartikelen en onderdelen van het NVP
Artikel en actor
Art. 4 WGP
Ministers van
Binnenlandse
Zaken en Justitie

Art. 92 WGP

Opdracht
Coördinatie van beleid en
beheer van de federale
en lokale politie

Beleid en beheer van de
federale politie

Federale politie

Inhoud NVP
– waarborgen van een
globale en geïntegreerde
aanpak van de veiligheid
– verzekeren van de
samenhang van het
optreden van de
politiediensten
– opdrachten en prioritaire
doelstellingen van de
federale politie
– de manier waarop zij
moeten worden
verwezenlijkt
– de verdeling van de
materiële en personele
middelen over de directies

Concreet werden in het NVP 2 drie delen opgenomen:
•

het eerste deel beschrijft het beleid;

•

het tweede deel – tevens het strategisch plan van de federale politie – bevat
de prioriteiten inzake veiligheid, enerzijds, en de geïntegreerde werking,
steun en organisatieontwikkeling, anderzijds;

•

het derde deel geeft de verdeling van de in te zetten middelen weer.

Door het verenigen van een beleidsdeel m.b.t. de geïntegreerde politie en het
beheersdeel m.b.t. de federale politie krijgt het NVP een tweeledig karakter.
De federale politie heeft het NVP 2 opgebouwd als een politieplan dat het
politionele onderdeel in de veiligheidsplanning vormt. Ook de FOD’s Justitie en
Binnenlandse Zaken beschouwen het NVP niet als een algemeen beleidsplan van
de regering maar als een politieplan dat de strategie en de prioriteitenkeuze voor
de politiediensten bevat. Dit standpunt wordt bevestigd in de Kadernota Integrale
Veiligheid (KIV), waarin een nieuwe benaming (politieplan) voor het NVP in het
vooruitzicht wordt gesteld10.
Bij het NVP 3 (2004-2007) werd de looptijd van het veiligheidsplan van twee naar
vier jaar gebracht waardoor het plan kan aansluiten bij de federale regeerperiode.
Door de verlenging van de cyclus van het NVP wijzigt de aard van het plan en
evolueert het naar een strategisch plan met een langere tijdshorizon. Het NVP 3
bestaat uit volgende delen:
•

Deel 1 is het beleidsdeel en handelt over de samenhang van het optreden
van de politiediensten. De globale en geïntegreerde aanpak van de veiligheid
werd opgenomen in de KIV.

•

Deel 2 omvat de strategische thema’s in verband met de opdrachten en
prioritaire doelstellingen van de federale politie.

•

Deel 3 bevat een raming van de personele middelen.

Meteen rijst de vraag in hoeverre het NVP 3 nog beantwoordt aan de vereisten
van art. 4 en 92 WGP en of een aanpassing van de wetsartikelen zich opdringt.
10

Kadernota Integrale Veiligheid, p. 5: ‘omwille van de transparantie zal, in functie van de
doelstelling, nagedacht worden over een aangepaste benaming van deze verschillende plannen
(bvb: nationaal politieplan)’.
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Met de coördinatie van enerzijds het algemene politiebeleid en anderzijds het
beheer van de federale politie en van de lokale politie door de Ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken beoogt artikel 4 WGP met het NVP een globale
en geïntegreerde aanpak van de veiligheid en een verzekerde samenhang van het
optreden van de politiediensten te waarborgen. Wat het geïntegreerde beheer
van de politiediensten betreft, beantwoordt het NVP 3 volgens de federale politie
aan de vereisten van art 4 WGP omdat het hefbomen voor de geïntegreerde
werking bevat (bv. het operationele deel over AIK, opleiding, informatieuitwisseling enz.). Aangezien de ZVP’s afgestemd moeten zijn op het NVP en de
bijdragen die de lokale politie levert aan de strategische doelstellingen in het NVP
zijn opgenomen, dienen deze hefbomen sterk genoeg te zijn om tot een
coördinatie van beleid en beheer van de geïntegreerde politie te komen. De
beleidsdoelstellingen betreffende integrale veiligheid zijn op dit moment in de KIV
opgenomen.
De federale politie meent dat het ‘beleidsgedeelte’ (dat conform art. 4 WGP deel
moet uitmaken van het NVP) beter uit het plan wordt gelicht, zodat het statuut
van het NVP duidelijker wordt en het plan een politieplan wordt: ‘Beleid is het
bevoegdheidsdomein van de overheid dat ook door diezelfde overheid bepaald
en geformuleerd moet worden. Het moet eerder terug te vinden zijn in beleidsdocumenten dan wel in een politieplan’11.
Artikel 92 WGP bepaalt dat de opdrachten en de prioritaire doelstellingen van de
federale politie in het NVP moeten worden opgenomen, alsook de wijze waarop
die moeten worden verwezenlijkt en de verdeling van de middelen. Het NVP 3
geeft slechts beperkte informatie over ‘de wijze waarop’ de opdrachten en
prioriteiten van de federale politie moeten worden verwezenlijkt. Ook de
informatie over de verdeling van de personele en materiële middelen over de
algemene directies en diensten is beperkt en geeft enkel de goedgekeurde
personeelsbezetting (tot 2009) weer. De operationalisering van de opdrachten en
prioritaire doelstellingen en van de in te zetten middelen anderzijds zullen in de
documenten die de jaarlijkse begroting begeleiden, worden opgenomen.

1.1.2 Rechtstreekse betrokkenheid van de actoren bij de totstandkoming
van het NVP
Het Rekenhof heeft de betrokkenheid onderzocht van de actoren die een
wettelijke rol hebben of rechtstreeks worden betrokken bij de totstandkoming
of uitvoering van het NVP. De actoren die actief zijn in het gehele beleidsveld
van de veiligheid zijn uiteraard talrijker (zie verder). Naast de eerder geciteerde
wettelijke bepalingen, bestaan er nauwelijks formele documenten die de rol van
de mogelijke actoren bij het NVP 2 verder afbakenen. Binnen de federale politie
bestaan wel diverse nota’s en concrete afspraken over het planningsproces
(stappenplan) en de oprichting van begeleidingscomités, die geformaliseerd
of bekrachtigd werden in briefwisseling met de betrokken ministers. Onderstaande tabel toont de wettelijk vastgelegde stappen bij de totstandkoming van
het NVP.

11

Brief van de federale politie van 18 februari 2005 met referte nr. CGC/NVP/2005/183.
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Tabel 2 – Fasen in NVP-cyclus
Fasen
Voorbereiden NVP
Opstellen van een
ontwerp van NVP
Gemotiveerd advies bij
ontwerp NVP

Actoren
Federale politie
Ministers van Binnenlandse
Zaken en Justitie
Federale politieraad

Mededeling krachtlijnen
en advies van de
Federale politieraad aan
het Parlement
Uitvoering NVP

Ministers Binnenlandse
Zaken en Justitie

Geregelde evaluatie van
de uitvoering van het
NVP

Federale politie
De zonale veiligheidsraad
houdt rekening met het
NVP bij het opstellen van
de ZVP’s.
Federale politieraad

Regelgeving
Art. 92 en 99 WGP
Art. 4 WGP
Art. 7 WGP en
koninklijk besluit van
3 november 2001 betreffende
de Federale politieraad
Art. 4 en art. 7 WGP

Art. 92 WGP
Art. 4 en 36 WGP

Art. 7 WGP en
koninklijk besluit van
3 november 2001
betreffende de
Federale politieraad

Federale politie
De federale politie bereidt het NVP voor, legt het ter goedkeuring aan de
betrokken ministers voor en voert het uit. De federale politie staat onder leiding
van de commissaris-generaal die verantwoordelijk is voor de uitvoering, door de
federale politie, van het politiebeleid dat de Ministers van Binnenlandse Zaken en
van Justitie bepaald hebben. Meer in het bijzonder, wat het nationaal veiligheidsplan betreft, staat hij in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van
de uitvoering van het NVP door de federale politie (art. 99 WGP)12.
De visie en de missie van de federale politie zijn opgenomen in het NVP 213. Die
visie luidt als volgt: „De federale politie wil zich binnen haar bevoegdheidspakket ontwikkelen tot een gespecialiseerde politiedienst, die algemeen aanvaard
en erkend wordt als een onmisbare partner voor een veilige samenleving. Zij wil
gekenmerkt worden door professionalisme, mens-, resultaat- en probleemgerichtheid en een permanent streven naar verbetering.”
De missie werd als volgt geformuleerd: „De federale politie draagt, samen met
de lokale politie, bij tot de verhoging van de veiligheid, tot het behoud en de
ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, door de politiezorg integraal en
geïntegreerd te verzekeren en een minimale gelijkwaardige dienstverlening over
het gehele grondgebied te waarborgen. (…)”
De missie en visie hielden rekening met de aanbevelingen van de externe
consultant PWC-IBM, die aanzienlijke vooruitgang vaststelde in de visie/missie
in het NVP 214. Doordat de ministers het NVP 2003-2004 goedgekeurd hebben,
12

Artikel 2 van het koninklijke besluit van 3 september 2000.

13

Nationaal Veiligheidsplan 2003–2004, 3.3. Uitgangspunten en principes van de federale politie, p.6.

14

Zie het eindrapport van IBM Business Consulting Services „Begeleidingsopdracht Federale Politie
Implementatie Auditaanbevelingen”, 3 maart 2003, p. 7: „Het strategisch plan – NVP bevat een
duidelijke visie/ mission statement vanuit de federale politie, die zichzelf wil ontwikkelen tot een
volwaardige „gespecialiseerde” politiedienst.”
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keurden zij meteen ook de erin geformuleerde missie en visie van de federale
politie goed.

Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en FOD’s
Het NVP is volgens de wet een plan van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
van Justitie. Wat het beleid inzake het NVP betreft, wordt de federale politie
aangestuurd door beide ministers, wat aanleiding tot organisatorische moeilijkheden kan geven15. Het NVP 2003-2004 werd door de federale politie aan de
ministers ter goedkeuring voorgelegd en in maart 2003 goedgekeurd16.
De rol van deze en andere actoren werd niet a priori ingevuld. Dit gebeurde wel
via vergaderingen van de begeleidingscomités17 (BC’s) die de federale politie met
goedkeuring van de betrokken ministers heeft opgericht. Zo werden naast de
betrokken ministers ook het Openbaar Ministerie (een vertegenwoordiger van het
college van procureurs-generaal en een vertegenwoordiger van de procureurs des
Konings), de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie en de DSB (Dienst
Strafrechtelijk beleid) bij de opmaak van het NVP 2003-04 betrokken. Ook bij het
opstellen van het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld (NPVB)18 werden – op
verzoek van het College van Procureurs-generaal – diverse actoren betrokken via
het Begeleidingscomité NPVB.
De FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie zien voor zichzelf bij de totstandkoming en de uitvoering van het NVP 2 enkel de rol van partner weggelegd zonder
verdere initiërende of uitvoerende rol. Zij zijn als dusdanig niet verantwoordelijk
voor de planning. Het NVP 2 wordt overigens door de federale politie rechtstreeks aan de ministers ter goedkeuring voorgelegd, zonder tussenkomst van de
FOD’s. Bij de FOD Binnenlandse Zaken treedt de Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid (AD VPB) op als aanspreekpunt voor de federale politie en de
andere actoren bij het NVP. Deze dienst neemt als partner deel aan de vergaderingen van de begeleidingscomités NVP en NPVB.
Bij de FOD Justitie is de DSB, een autonome dienst die fungeert als ondersteunende dienst van de minister en van het college van procureurs-generaal, lid van
de bovenvermelde begeleidingscomités. De DSB werd opgericht in 1995 om de
criminele fenomenen te bestuderen en de oriëntaties voor het beleid voor te
bereiden. De DSB wil een kruispuntfunctie uitoefenen om een geïntegreerd
beleid, gebaseerd op samenwerking, mogelijk te maken. Daartoe wil zij haar
positie van informatiecentrum en coördinatieorgaan verbreden.
15

IBM, Business Consulting Services, Eindrapport begeleidingsopdracht, p. 23, punt 3, Coördinatie
versus autonomie, Impact van de politiek: „De beleidsprioriteiten op het vlak van de veiligheid
worden aangestuurd vanuit meerdere functioneel bevoegde ministers. De één – op – één relatie
tussen het beleid en de Federale Politie (uitvoerend niveau), zoals deze binnen Copernicus
bestaat voor de FOD’s, is in het huidige model niet gerealiseerd. Dit kan aanleiding geven tot
spanning inzake coördinatie binnen de politieorganisatie. Bepaalde richtlijnen zijn dermate
concreet dat ze direct ingrijpen op de organisatie en de bestaande consistentie en coherentie uit
balans kunnen brengen. Hier dient onderzocht te worden of er nog meer structurele coördinatie
en overleg tussen de overheden op beleidsniveau kan zijn enerzijds en anderzijds structureel
overleg tussen de voogdijministers en het topmanagement van de Federale Politie.”

16

Brieven van 22 november 2002 van de commissaris–generaal aan de Minister van Justitie en de
Minister van Binnenlandse Zaken waarbij de Federale politie het NVP 2003-2004 ter goedkeuring
voorlegt.

17

Er werden in het kader van de opmaak van het NVP drie begeleidingscomités opgericht:
Begeleidingscomité aanbevelingen Audit PWC, Begeleidingscomité NVP, Begeleidingscomité
NPVB.

18

Het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld, een document dat de prioritaire fenomenen beschrijft
en klasseert, wordt verder in dit verslag beschreven.
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Federale politieraad
Om de bestuurlijke en gerechtelijke politieoverheden meer bij het nationaal
veiligheidsplan te betrekken, werd de federale politieraad opgericht. Dit adviesorgaan evalueert de werking en de algemene organisatie van de politiediensten:
„Hij geeft aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie een
gemotiveerd advies over het ontwerp van het nationaal veiligheidsplan, en zal de
uitvoering ervan geregeld evalueren. Samen met de krachtlijnen van het plan
wordt aan het Parlement het advies van de federale politieraad meegedeeld.”
(art. 7 WGP). De raad is samengesteld uit 13 leden: vertegenwoordigers van de
magistratuur, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, het
provinciebestuur (een gouverneur), de gemeenten (burgemeesters) en de politie
(een korpschef van een korps van lokale politie en de commissaris-generaal van
de federale politie)19. Opvallend is dat de commissaris-generaal van de federale
politie – intern verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de
evaluatie van het NVP – ook deel uitmaakt van de raad, die extern instaat voor
de evaluatie van het NVP.
Hoewel de functie en de bevoegdheden van de federale politieraad in de regelgeving (WGP en het uitvoeringsbesluit van 3 november 2001) duidelijk werden
omschreven20, heeft de raad zijn rol van toezichthouder in de praktijk slechts een
beperkte invulling gegeven. De respondenten in het onderzoek hebben geen
duidelijk zicht op de werking van de raad. De adviezen van de raad zijn vrij
summier en geven een bescheiden invulling aan de notie „gemotiveerd advies
over het ontwerp van het nationaal veiligheidsplan”, zoals bepaald in artikel 7
WGP. Het advies bij het eerste NVP was zeer beperkt; dat bij NVP 2 was iets
uitgebreider. Het advies bij het NVP 3 werd door de Ministers slechts
ingewonnen na de uitdrukkelijke vraag daartoe van de betrokken parlementaire
commissies21.
De adviezen van de federale politieraad bij het NVP worden rechtstreeks aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie verstrekt en niet
aan de federale politie. Er bestaat verder geen samenwerking of overleg tussen
de respondenten en de federale politieraad. Volgens de federale politie heeft de
federale politieraad de uitvoering van het eerste (test-) NVP niet geëvalueerd.
Volgens de respondenten kan de weinig zichtbare rol van de raad mogelijk te
wijten zijn aan organisatorische problemen of groeipijnen bij de opstartfase. Het
Rekenhof heeft de werking van de federale politieraad niet onderzocht.

19

Koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad.

20

Art. 7 WGP: „Onverminderd de andere bevoegdheden die hem bij wet worden toebedeeld,
verleent de federale politieraad advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie
en is deze belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de federale
politie en van de lokale politiediensten, met name op basis van een jaarlijks rapport opgesteld
door de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. Hij geeft een
gemotiveerd advies over het ontwerp van het nationaal veiligheidsplan, en zal de uitvoering ervan
geregeld evalueren. Samen met de krachtlijnen van het plan wordt aan het Parlement het advies
van de federale politieraad meegedeeld. De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd
besluit op voorstel van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, de nadere regels
voor de werking van de federale politieraad.”

21

Parlementaire Stukken, Gedachtewisseling over het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007 en de
kadernota integrale veiligheid, verslag, 22 juni 2004, Doc 51 – 1235/001 en Parlementaire
Stukken, Gemeenschappelijke vergadering van de Commissies voor Binnenlandse Zaken, de
Algemene Zaken en het Openbaar ambt, en voor de Justitie, 2 juni 2004, CRIV 51 COM 284,
p. 5.
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Lokale politie
Hoewel de lokale politie op zich niet bij de opmaak van het NVP betrokken is,
legt de wet toch duidelijke bindingen tussen het NVP en het lokale politieniveau
(art. 4 WGP):
•

Het NVP wordt opgesteld met het oog op de coördinatie van het algemeen
politiebeleid en de coördinatie van het beheer van de geïntegreerde politie.

•

De zonale veiligheidsplannen moeten rekening houden met het NVP22.

De lokale politie is organisatorisch opgedeeld in 196 zones. Deze zones stellen
ieder een eigen zonaal veiligheidsplan op dat de Ministers van Binnenlandse
Zaken en Justitie moeten goedkeuren23. De Vaste Commissie van de lokale
politie (VCLP) treedt op als vertegenwoordiger van de zones en maakt deel uit
van de Begeleidingscomités NVP en NPVB. In het licht van de autonomie van de
lokale overheden is het niet eenvoudig dat de 196 zones door één orgaan
vertegenwoordigd worden. Volgens de federale politie kan dat de inhoudelijke
bijdrage van deze entiteiten in de BC’s verengen. In dit domein (NVP en NPVB)
bestaan er verder geen rechtstreekse contacten tussen de Vaste Commissie en
de federale politie. In de praktijk en op het veld worden de samenwerking en de
afstemming tussen de federale en lokale politie – ook op het vlak van planning –
ingevuld via het gedeconcentreerde niveau van de federale politie (het arrondissementele niveau) en via de ondersteunende functie die de federale politie ten
aanzien van de lokale politie heeft.

Parlement
De betrokken ministers legden aan het Parlement de krachtlijnen (het beleidsdeel) van het NVP 2 voor. De KIV en het NVP 3 werden integraal voorgelegd. De
verantwoording aan het Parlement wordt in hoofdstuk 5 van dit verslag uitvoerig
besproken.

1.2 Transparantie en communicatie
Het onderzoek ging na in hoeverre er bij de opmaak van het NVP 2 (formele)
overlegstructuren en -procedures werden gevolgd en hoe de verdere verruiming
van het draagvlak voor het plan werd bevorderd. In het vorige punt werd de
feitelijke betrokkenheid van de actoren bij het NVP 2 besproken. In dit punt gaat
het over de organisatie van het overleg.

1.2.1 Overlegstructuren en -procedures
Binnen de federale politie vindt op het centrale niveau gestructureerd overleg plaats
via de vergaderingen met de commissaris-generaal en de directeurs-generaal, de
22

Art. 37 WGP stelt dat het zonaal veiligheidsplan, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, wordt voorbereid door de zonale veiligheidsraad.

23

Art. 37 WGP: „Na goedkeuring door de burgemeesters en de procureur des Konings, wordt het
voor goedkeuring voorgelegd aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, die er
zich over moeten uitspreken binnen de twee maanden vanaf de ontvangst van het plan. Na deze
termijn wordt hun goedkeuring als gegeven geacht. Indien de Ministers van Binnenlandse Zaken
en van Justitie het plan niet goedkeuren, wordt hen een nieuwe versie ervan voorgelegd. In dit
geval wordt de termijn voor goedkeuring teruggebracht tot één maand.”
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werkvergaderingen op het niveau van de directoraten-generaal en het overleg binnen
elk directoraat–generaal.
Het overleg met de belangrijkste actoren over de totstandkoming van het NVP 2
werd versterkt door de oprichting van de begeleidingscomités. Verder extern
overleg verloopt voornamelijk ad hoc en wordt aangestuurd door de federale
politie. Naast de contacten met de betrokken ministers organiseerde de federale
politie diverse vergaderingen met het college van procureurs-generaal en met het
federaal parket voor wat de gerechtelijke pijler betreft, met het expertisenetwerk,
de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit, het Hoog Overlegcomité, het
Basisoverlegcomité, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten enz.
Er bestaat geen geschreven procedure om het NVP op de beleidsdoelstellingen
af te stemmen. In de praktijk gebeurt de afstemming tussen de federale politie en
de betrokken ministers via de beleidsnota van de minister, de begroting (met
bijbehorende nota’s) en het NVP zelf. In deze documenten moeten de beleids-,
beheers- en budgettaire cycli op elkaar worden afgestemd. Het gewicht van de
federale politie bij de beleidsvoorbereiding en -bepaling blijkt duidelijk uit het feit
dat de beleidsnota van de minister grotendeels op het NVP 2 geconcipieerd is.
Op vraag van de federale politie vindt er in de praktijk om de vijftien dagen een
vergadering plaats tussen de federale politie (de DG’s) en afwisselend de
minister of FOD Binnenlandse Zaken en de minister of de FOD Justitie. Het overleg tussen de federale politie en de ministers wordt geformaliseerd in de briefwisseling met de minister24. De prioritaire veiligheidsfenomenen (deel 1 en deel
2A van het NVP) worden door de federale politie voorgesteld op basis van de
resultaten van het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld (NPVB) en door de
ministers definitief vastgelegd. Het NVP wordt vervolgens na overleg in zijn
geheel door de betrokken ministers goedgekeurd. Naast de globale goedkeuring
van het NVP komt het beleidsniveau (de regering of de betrokken ministers) voor
bepaalde – politiek actuele – prioriteiten uit het NVP ook op een meer operationeel niveau tussenbeide, bijvoorbeeld voor de goedkeuring van het actieplan
verkeer of voor de bepaling van de te bereiken normen of streefwaarden (zie
hoofdstuk 3, punt 3.3.1).
De begeleidingscomités zijn geen door de wet ingestelde adviesorganen. Ze
werden op initiatief van de federale politie (BC NVP) of het college van
procureurs-generaal (BC NPVB) en met goedkeuring van de betrokken ministers
opgericht om een breder draagvlak te creëren, door de kabinetten, de FOD’s
(Binnenlandse Zaken, Justitie, Mobiliteit…), het parket en andere actoren bij het
planproces te betrekken. Zo wil het BC NVP het beleid van de actoren onderling
afstemmen25. De begeleidingscomités worden louter op een niet-systematische
wijze bij de voorbereiding betrokken. Een inbreng bij de uitvoering van het NVP
hebben ze niet, aangezien dat als een exclusieve bevoegdheid van de politie
(art. 92 WGP) wordt beschouwd. Bij de uitvoering wordt enkel overleg gepleegd
met de kabinetten en wordt er op ad hoc basis gerapporteerd aan de minister.

24

Zo werd op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken het NVP 2003-2004 aangepast aan het
regeerakkoord van 8 juli 2003, waardoor een aantal nieuwe of bijkomende accenten werden gelegd
zoals mensenhandel, economisch–financiële criminaliteit (BTW- fraude, overheidsopdrachten, ICT).

25

De DSB beklemtoonde de noodzaak van een afstemming van alle veiligheidsplannen door een
interactie tussen top – down en bottom – up benadering ten aanzien van de zonale plannen, het
federaal veiligheids- en detentieplan en het nationaal veiligheidsplan. Bovendien zou, volgens de
DSB, in het NVP zelf de gekozen prioriteiten door verwijzing naar het NPVB, dienen te worden
verantwoord.
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Vanuit de FOD Binnenlandse Zaken, en meer bepaald de algemene directie
Veiligheids- en Preventiebeleid (AD VPB) zijn er geregeld contacten met de
diensten van de federale politie (CGC/NVP). Dit overleg verloopt ook hier niet
gestructureerd en evenmin bestaan er overlegprocedures. Het initiatief hangt af
van de personen en de capaciteit van de betrokken directie.
Zoals eerder al werd opgemerkt, beschouwt deze FOD zich als partner bij de
totstandkoming van het NVP, en beperkt de bijdrage ervan zich tot de opvolging
van de opmaak van het NVP. Buiten sporadische contacten, bijvoorbeeld met de
werkgroep NPVB, heeft deze FOD geen specifieke samenwerking uitgebouwd
rond het NVP. Slechts op verzoek van de federale politie en via de Minister van
Binnenlandse Zaken stapte hij in een overlegstructuur. De FOD neemt wel deel
aan de begeleidingscomités en aan de stuurgroep voor het NVP 3 (2004–07). Het
NVP 2 kwam ook bij gelegenheid aan bod in verschillende vergaderingen en
werkgroepen, die echter niet uitsluitend voor het NVP worden georganiseerd en
daarom niet onder „overlegstructuren en procedures voor NVP” te catalogiseren
zijn.
Op initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken werd recent een informeel overleg
tussen Binnenlandse Zaken, Justitie en de federale politie georganiseerd. Het
initiatief kwam mee tot stand door de commissaris – generaal van de federale
politie en de DSB (Justitie) en handelt over integrale en geïntegreerde veiligheid. De doelstelling is het begrip „integrale en geïntegreerde veiligheid” te
concretiseren en vervolgens aan de minister daarover inhoudelijke voorstellen te
doen. Het is een aanzet tot meer communicatie. De KIV gaat hierin verder en
wijst aan de betrokken dienst van de FOD Binnenlandse Zaken en de DSB
specifieke opdrachten van beleidsvoorbereiding en overleg toe.
Hoewel er slechts weinig procedures bestaan en het overleg vooral op ad hoc
basis plaatsvond, was de federale politieraad toch van mening dat bij de
voorbereiding van het NVP 2 alle betrokken actoren via de werkgroepen een
voldoende inbreng hebben gehad (advies van 28 februari 2003).
Het Rekenhof stelt vast dat een duidelijke, afgesproken norm voor de vereiste
mate van samenwerking en de inbreng van actoren vooralsnog niet op beleidsniveau werd vastgelegd.

1.2.2 Creatie van een breder draagvlak
De creatie van een draagvlak voor het NVP door kennis over de opmaak van
plannen26 op te bouwen en te verspreiden en samenwerkingsverbanden met
actoren te bevorderen, wordt door de federale politie voornamelijk vanuit haar
interne werking gestimuleerd. Het interne draagvlak wordt voornamelijk
onderbouwd door kennis te verspreiden. Daarnaast verleent de federale politie
ondersteuning aan de lokale politie voor de opmaak van de ZVP. Zo heeft ze, met
advies van de FOD Binnenlandse Zaken, een handleiding opgesteld voor de
opmaak van de ZVP’s. Heel wat informatie daarover is vrij toegankelijk via de
website www.info-zone.be.
Extern wordt een draagvlak gecreëerd via de werking van de begeleidingscomités. Wat dat betreft, bouwt het NVP 3 verder op het NVP 2, zowel qua
inhoud als qua opmaak. Voor de totstandkoming ervan wijst de federale politie op
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Bijv. het maken van omgevingsanalyses en criminaliteitsanalyses en de vertaling ervan in
operationele plannen, toetsbaar vastleggen van de te leveren bijdragen, opvolging en evaluatie met
plannen en de verantwoording erover.
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een ruimere consultatie van actoren op het vlak van veiligheid, die blijkt uit de
samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer voor een veiliger openbaar
vervoer27.
Wat Justitie betreft, wil de DSB een coherent strafrechtelijk beleid ondersteunen
door o.m. richtlijnen uit te schrijven in opdracht van het college van procureursgeneraal. Op initiatief van het college werden er netwerken voor het parket opgericht (de procureurs des Konings en procureurs-generaal) om informatie uit te
wisselen. De DSB steunt dit initiatief van bij zijn ontstaan en draagt actief bij aan
de werking van de netwerken. De dienst wil een geïntegreerd beleid mogelijk
maken door wetenschappelijke ondersteuning en door te fungeren als kruispunt.
Daartoe is samenwerking nodig, om bijv. criminografisch materiaal en statistieken
te kunnen analyseren, de data vervolgens te contextualiseren en boordtabellen
aan te maken voor de opvolging van de beleidsnota, de beleidsbeslissingen en het
personeelskader.
De KIV tenslotte beschouwt transparantie en communicatie als één van de
krachtlijnen van het concept van een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid.
Per prioritair veiligheidsfenomeen somt de nota nominatim de betrokken actoren
op. Daarbij wordt echter niet vermeld wie op welke wijze de sturende en
coördinerende rol opneemt. Wel vermeldt de nota (p. 119) dat de Dienst voor het
Strafrechtelijk Beleid en de Algemene Directie voor Veiligheids- en Preventiebeleid instaan voor de beleidsvoorbereiding van deze beleidsnota, dat deze
diensten de betrokken ministers vertegenwoordigen en de opdracht hebben met
de relevante partners te overleggen. Dit overleg is in opbouw en de betrokken
diensten ontwikkelen gemeenschappelijke instrumenten voor opvolging zoals
boordtabellen en projectfiches, die een meer transparante communicatie moeten
toelaten28.

1.3 Gericht op horizontale en verticale integratie
Dit onderdeel van het onderzoek focust op de verhouding van het NVP tot andere
verwante of samenhangende plannen en de afstemming van het NVP op deze
plannen. Het begrip beleidsafstemming wordt in het normenkader in bijlage 1
toegelicht.

1.3.1 Ruimer kader
Het NVP 2 mag niet worden verward met het federaal veiligheids- en
detentieplan. Het NVP is een „politieplan” dat in eerste instantie het algemeen
politiebeleid moet coördineren. Het federaal veiligheids- en detentieplan is
ruimer. Het fungeert als beleidskader voor het nationaal veiligheidsplan.
In het federaal veiligheids- en detentieplan, dat uit het federaal regeerakkoord
van de vorige regering (1999-2003) stamt, staat het concept „integrale veiligheidszorg” centraal. In tegenstelling met het NVP bestaat er voor dit plan geen
reglementair kader. Het is een beleidsplan en in principe geldig voor de duur van
de regeerperiode. Het plan streeft twee doelstellingen na: een daadwerkelijke
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Veiligheid in het domein van het openbaar vervoer werd naast de prioritaire veiligheidsfenomenen,
het preventiebeleid en de overlast in de steden opgenomen onder de prioriteiten in het domein
veiligheid (deel 1 van het NVP 3).

28

Brief van de DSB van 9 maart 2005.
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daling van alle vormen van criminaliteit en een wezenlijke verhoging van de lage
ophelderingsgraad van misdrijven. Het werd ingediend door de Minister van
Justitie maar is geen louter justitieel plan. De verschillen en relaties tussen de
onderscheiden plannen worden in de volgende tabel weergegeven.
Tabel 3 – Overzicht veiligheidsplannen29

Beleidsniveau
Politieke instanties

Beheersniveau
Politiediensten

Federaal
Ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie
Integraal veiligheidsbeleid
(regeerperiode – 4 jaar)

Lokaal
Burgemeester

–

Lokaal integraal
veiligheidsplan

Federaal veiligheids- en
detentieplan (1999-2003)
– Kadernota integraal
veiligheidsbeleid (2004-2007)
Federale politie
NVP
(planperiode werd
opeenvolgend van 1 naar
2 jaar en thans naar
4 jaar gebracht)

Integraal veiligheidsbeleid
(bestuursperiode – 6 jaar)

Lokale politie
ZVP
(planperiode werd
opeenvolgend van 1 naar
2 jaar en thans naar
4 jaar gebracht)

De huidige Kadernota Integrale Veiligheid (30-31 maart 2004) wordt voorgesteld
als een strategische nota van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Hij bevat de strategische veiligheidsdoelstellingen, gebaseerd op de veiligheidsprioriteiten uit het regeerakkoord. De KIV moet het kader voor een integraal
en geïntegreerd veiligheidsbeleid verder uitbouwen. Hij vormt de basis voor
een overkoepelend, federaal veiligheidsbeleid. De „kadernota zal worden omgezet in gedetailleerde operationele plannen die jaarlijks zullen opgesteld worden”
(KIV p. 6)30.
In de KIV engageert de federale overheid zich ertoe een veiligheidsbeleid te voeren dat coherent is t.a.v. de andere gezagsniveaus. Uitgangspunt is dat een
geïntegreerde werking niet is beperkt tot de uitwerking van het veiligheidsbeleid
maar ook op de toepassing van dit beleid moet slaan. De nadruk wordt gelegd op
brede samenwerkingsverbanden en overleg tussen de actoren, transparantie en
aandacht voor de interne en externe communicatie.

1.3.2 Afstemming in de tijd
De wettelijk bepaalde planperiode legt de facto een (niet-afdwingbaar)
tijdschema op voor de totstandkoming van het NVP. Om deze timing te
respecteren stelde de federale politie intern een stappenplan met een tijdspad
op. De vooropgestelde timing voor het NVP 2 (2003-2004) bleek echter niet
haalbaar door een aantal externe factoren: het tijdstip van de beslissing van de
minister over het NPVB en de te bepalen prioriteiten voor het NVP, de timing van

29

Op basis van het schema van prof. dr. P. Ponsaers – onderzoeksgroep Sociale Veiligheids Analyse
(SVA) UG. – dia 13 uit de presentatie „Gelijk Opgaan”.

30

Volgens de FOD Binnenlandse Zaken wordt hier vermoedelijk een verwarring gemaakt met het
NVP, waarvoor een jaarlijkse periodiciteit voorzien is. Voor de KIV is echter geen periodiciteit
voorzien (brief van 19 januari 2005).
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het advies van de federale politieraad31, de timing van de goedkeuring van het
ontwerp door de beide toezichthoudende ministers en de tijd nodig om
aanpassingen aan te brengen na presentatie van het ontwerp aan de toezichthoudende ministers. Het NVP 2 (2003–2004) werd in maart 2003 door de
ministers goedgekeurd en de krachtlijnen ervan werden uiteindelijk in april 2003
aan het Parlement voorgelegd. Door het einde van de kabinetsperiode kwam het
niet meer tot een parlementaire bespreking.
De verschillen in looptijd en in aanvang van de looptijd van het NVP, het
regeerakkoord, het federaal veiligheidsplan en de ZVP’s bemoeilijken de
onderlinge afstemming. De frequente wijzigingen in de looptijd van het NVP
waren een bijkomende hindernis. De WGP bepaalde voor het NVP aanvankelijk
een jaarlijkse cyclus. Op korte termijn werd die cyclus op twee en vervolgens op
vier jaar gebracht. Ook voor de ZVP’s veranderde de looptijd32.
Tabel 4 – Overzicht planperiode

NVP 1
(2000-2001)
NVP 2
(2003-2004)
NVP 3
(2004-2007)

Federaal veiligheidsplan
Federaal veiligheids- en
detentieplan (legislatuur)
Geen overkoepelend plan
Kadernota Integraal
Veiligheidsbeleid (legislatuur)

NVP
ZVP
1 jaar
(verlengd tot 2 jaar)
2 jaar
1 jaar
(verlengd tot 2 jaar)
4 jaar
4 jaar

De KIV verduidelijkt dat er bewust voor gekozen is het NVP een geldigheidsduur
van vier jaar te geven, gelijk aan een parlementaire zittingsperiode, om het plan
nog beter in te schrijven in de essentiële bevoegdheden van de regering inzake
de veiligheid. Het KIV stelde dat een termijn van vier jaar realistischer lijkt om
een grondige en objectieve analyse van het geheel van het nationale en lokale
veiligheidsbeleid toe te laten op de twee politieniveaus33.
De looptijd van vier jaar gaat voor het eerst in met het NVP 3 (2004-2007). Dit
plan zal dus gedeeltelijk overlappen met het NVP 2 (2003-2004). In de praktijk
wordt voor 2004 het aangepaste NVP 2 verder uitgevoerd en zal het NVP 3
dienstig zijn bij de opmaak van de begroting 2005 en zal het in de praktijk van
start gaan in 2005. De looptijd van het NVP 3 (2004-2007) sluit aan bij de
federale kabinetsperiode (2003-2007).
Om de continuïteit in het beleid te garanderen en om rekening te houden met een
politieke inrijperiode voor de betrokken ministers die tijd nodig hebben om een
beleid te concipiëren en de plannen in dat beleid te situeren, is het wenselijk de
start- en einddatum van het NVP te verschuiven t.o.v. die van de federale
kabinetsperiode. Wettelijk zijn echter de start- en einddata van het NVP t.o.v. die
van de kabinetsperiode niet vastgesteld. Dit heeft het voordeel van de flexibiliteit
maar biedt weinig zekerheid voor de timing van de opmaak van het NVP. In de
praktijk zal het leiden tot opeenvolgende plannen die elkaar gedeeltelijk in de tijd
overlappen.

31

Eerst keurt de minister het plan intern goed, zodat het voor advies naar de federale politieraad
gaat. Na het advies van de federale politieraad volgt de definitieve goedkeuring.

32

Bij iedere wijziging moeten bovendien de bestaande procedures worden aangepast. Procedure
voor afstemming van ZVP op NVP (zie omzendbrieven voor de opmaak van ZVP’s).

33

Kadernota integrale veiligheid, 30 – 31 maart 2004, p. 5.
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Ook tussen de aanvang van de looptijd van het NVP en die van de ZVP’s is een
verschuiving in de planningscyclus wenselijk, omdat de ZVP’s met het NVP
rekening moeten houden. De zonale veiligheidsplannen die in afstemming met het
NVP 3 worden opgesteld, zullen ingaan vanaf 2005 (2005-2008). Zodoende vat
hun looptijd in theorie één jaar later aan dan die van het NVP.
Tenslotte rijst nog het probleem van de samenloop en afstemming van de duurtijd
van de ZVP‘s met de gemeentelijke zittingsperiode (6 jaar). De ZVP’s moeten
rekening houden met de KIV en het NVP enerzijds en het lokaal integraal
veiligheidsplan (overkoepelend gemeentelijk beleid betreffende veiligheid)
anderzijds. De KIV vermeldt uitdrukkelijk dat op het lokale niveau de ontwikkeling
van een lokaal integraal veiligheidsbeleid wordt gestimuleerd omdat dit de basis
vormt voor het beleid van alle andere partners van de keten, zij het binnen de
principes vastgesteld in de KIV (krachtlijn bestuurlijk ketenbeheer)34. Vermits er
geen afstemming is tussen de federale en de gemeentelijke zittingsperiodes,
noch in duur noch in aanvang, is de afstemming van de ZVP’s op de verschillende
richtinggevende plannen niet vanzelfsprekend.
Er is geen wettelijke bepaling die de afstemming in de tijd met strafrechtelijke
beleidscyclus regelt.

1.3.3 Inhoudelijke afstemming
Volgens de KIV (p.7) is ‘integrale veiligheid’ het concept om criminaliteit, overlast
en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te
benaderen. Kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel preventie,
repressie als de opvolging van daders en slachtoffers.
Het integraal veiligheidsbeleid is een allesomvattende aanpak die rekening houdt
met alle factoren die de veiligheid kunnen bedreigen of bevorderen. Deze aanpak
geeft richting aan alle componenten en actoren en stemt ze op elkaar af. Hij veronderstelt ook zowel een horizontale als een verticale integratie, wat impliceert
dat veiligheidsproblemen zoveel mogelijk aan de bron worden aangepakt en opgelost en dat de structuren (op de diverse vlakken) en elementen van strafrechtsbedeling op elkaar zijn afgestemd35.

Horizontale afstemming (integraal veiligheidsbeleid)
In het kader van het integrale veiligheidsbeleid en de vooropgestelde ketenbenadering dienen de verschillende veiligheidsplannen op elkaar te worden
afgestemd. Veiligheid is immers niet het domein van de geïntegreerde politie
alleen, maar ook van andere actoren, zoals het gerecht36.
In het regeerakkoord bepaalde de regering de krachtlijnen van het beleid. Het
Federale Veiligheids- en Detentieplan (FVDP) legde het beleidskader vast en gaf
aan de Minister van Justitie de regierol. Het NVP 2 moest als veiligheidsplan
binnen het overkoepelende Federale Veiligheids- en Detentieplan passen. Het
onderdeel over de bevoegdheden van Binnenlandse Zaken en van Justitie werd
echter niet volledig uitgevoerd en evenmin opgevolgd of geëvalueerd. Deze

34

Kadernota integrale veiligheid, 30 – 31 maart 2004, p. 5 en 96 e.v.

35

Zie het Federaal Veiligheids- en Detentieplan, hoofdstuk 3, p. 19 t/m 25.

36

De DSB stelt in dit verband dat de richtlijnen die de Minister van Justitie, conform de wet, aan het
college van procureurs–generaal en aan de raad van procureurs des Konings verstrekt, ook het
werkkader van de politiediensten zouden moeten vormen.
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onvolkomen implementatie van het FVDP was, volgens de respondenten, te
wijten aan diverse factoren: er waren te veel projecten, de partners waren te
weinig betrokken, de FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie (DSB) hadden te
weinig competentie opgebouwd en vooral was er geen coördinerende instantie.
Coördinatie tussen de verschillende partners bij de totstandkoming en uitvoering
van een integraal veiligheidsbeleid is immers een basisvereiste, omdat er
verschillende FOD’s bij betrokken zijn. Inmiddels werd er, op initiatief van de
FOD Binnenlandse Zaken, een workshop „integrale veiligheid” opgericht waaraan
verschillende actoren deelnemen.
Tot begin 2004 was er geen opvolger voor het Federale Veiligheids- en Detentieplan. De prioriteiten van het veiligheidsbeleid zijn opgenomen in het regeerakkoord 2003 maar vragen om een verdere beleidsmatige onderbouwing en
uitwerking. De beleidsnota’s van de Minister van Binnenlandse Zaken zijn een
synthese van het NVP, meer bepaald van het gedeelte over de steun en de
geïntegreerde werking, evenals de algemene werking van de federale politie. De
politieplannen (NVP en ZVP’s) vormden tijdens het onderzoek van het Rekenhof
het enige uitgewerkte deel van de veiligheidsplanning. Het Openbaar Ministerie
heeft nog geen eigen beleids- en beheersplannen ontwikkeld. Er zijn wel
proefprojecten voor de opmaak van plannen in een beleidscyclus aan de gang. De
DSB heeft in samenwerking met de referentienetwerken van het college van de
procureurs-generaal initiatieven genomen om het Openbare Ministerie voor de
planmatige aanpak te sensibiliseren en wetenschappelijk te ondersteunen.
De afstemming van het NVP 2 op het beleid van de ministers verliep in overleg,
geformaliseerd in briefwisseling met de minister. Zo werd het NVP 2 (2003–2004),
op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken aangepast aan het regeerakkoord, waardoor er een aantal accenten werden toegevoegd37.
Het gebrek aan een federaal veiligheidsplan verhoogde de druk om van het NVP 2
ook een veiligheidsbeleidsplan te maken. Het bestaan van het NVP kan voor de
andere actoren een reden zijn om zelf geen plan op te stellen. Vermits enkel dit
plan bestaat, proberen andere actoren hun doelstellingen (via het begeleidingscomité) in het NVP onder te brengen (bijv. voedselveiligheid of fietsendiefstal op
lokaal vlak).
De federale politie is van oordeel dat zij de taak van art. 92 niet kan uitbreiden
tot de opmaak van een federaal veiligheidsplan. Andere actoren (zoals alle andere
betrokken departementen) daarbij betrekken, zou te veel tijd vragen. Een
goede samenwerking met de FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie uitbouwen
zou al een belangrijke prestatie zijn, die eventueel haalbaar is voor het NVP 4
(2008-2012).
Ook de FOD Binnenlandse Zaken achtte het wenselijk dat er een ruimer
veiligheidsplan (dan het NVP) komt waarin de beleidsintenties van de minister
voor het integrale veiligheidsbeleid worden opgenomen. Om dat beleid uit te
bouwen, ziet deze FOD echter meer heil in het intensifiëren van de contacten met
de andere bestuurslagen (provincies en gemeenten) eerder dan in het Federaal
Veiligheids– en Detentieplan.
De vraag naar de aard van het NVP werd ook scherper gesteld nu de periodiciteit
ervan recentelijk op vier jaar werd gebracht, wat overeenstemt met de duur van
een parlementaire zittingsperiode. De lange termijn impliceert bovendien dat het
enkel over een strategisch plan kan gaan. De huidige Ministers van Justitie en
van Binnenlandse Zaken vroegen aan de DSB en de AD VPB, onder de
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Zoals de prioritaire aandacht voor terrorisme en mensenhandel.
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coördinatie van de DSB een beleidsnota voor te bereiden waardoor het NVP
binnen het algemeen beleid kan worden gepast38. Dit resulteerde in de goedkeuring door de Ministerraad – op voorstel van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken – van de „Kadernota Integrale Veiligheid” op 30 en 31 maart 2004.
Gelijktijdig werd het NVP 3 (2004-2007) goedgekeurd.
De KIV biedt op beleidsniveau een overkoepelend raamwerk voor een integraal
veiligheidsbeleid. Het is een strategische nota die voor de duur van de
zittingsperiode de verschillende krachtlijnen van het crimineel beleid bepaalt en
de politionele en gerechtelijke benadering wil coördineren. De KIV vertrekt vanuit
een brede definitie van veiligheid, om zich vervolgens toe te spitsen op de
prioriteiten uit het regeerakkoord en die te situeren binnen een integraal beleid
met een belichting van de organisatorische en beheersmatige componenten. De
nota bestaat uit drie delen:
•

een conceptueel kader waarin de grote krachtlijnen van het beleid worden
vastgelegd: integrale veiligheid, geïntegreerde aanpak, strafrechtelijk en
bestuurlijk ketenbeheer, wetenschappelijke onderbouw, organisatieverbetering,
transparantie en efficiënte communicatie;

•

een invulling van de prioritaire criminele fenomenen voor de zittingsperiode:
criminaliteit, verkeersveiligheid en overlast;

•

een opsomming van de beheers- en beleidsmatige implicaties.

Elke prioriteit die in de kadernota wordt aangehaald, zal worden uitgewerkt in een
‘operationele nota’, die elk jaar zal worden geëvalueerd en bijgewerkt39. In
bijlage 2 werd een overzicht opgenomen van de krachtlijnen, de kritische succesfactoren en de beheersmatige implicaties van de KIV.
Het totstandkomen van deze overkoepelende beleidsnota verduidelijkt de status
van het NVP als politieplan en vermindert de druk op het NVP om te functioneren op een hoger niveau. De geplande naamwijziging van het NVP en de ZVP’s in
een nationaal en zonale politieplannen bevestigt deze evolutie. Nochtans heeft
het integraal veiligheidsplan ook voor NVP 3 niet kunnen dienen als raamkader.
Het NVP 3 kon immers niet optimaal op de kadernota afgestemd worden, aangezien beide plannen binnen een kort tijdsbestek, gelijktijdig en parallel tot stand
kwamen. Via enkele overlegvergaderingen van het begeleidingscomité NVP in
maart 2004 werd voor een beperkte afstemming op basis van de hoofdlijnen
gezorgd. Naast het overleg tussen de ministers van Justitie (DSB) en Binnenlandse Zaken (AD VPB) en de federale politie (CGC) vond ook een tweede, meer
uitgebreide vergadering plaats waarbij ook de andere departementen betrokken
werden. De DSB coördineerde het interdepartementale overleg.

Verticale afstemming (geïntegreerde werking)
De verticale dimensie van het NVP betreft de verhouding tussen de plannen die
door beide politieniveaus (op federaal centraal en gedeconcentreerd niveau en op
lokaal niveau) worden opgesteld. In dat verband had het rapport van IBM PWC al
op afstemmingsproblemen in het planningsproces gewezen: „Les processus de
planification au niveau fédéral ne sont pas synchronisés avec les partenaires aux

38

In dat verband zou het volgens de DSB aangewezen zijn dat het principe het NVP in de op te
stellen beleidsnota te passen wettelijk wordt verankerd.
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Ministerraad van 30 maart 2004, informatie aangeleverd door het internationaal perscentrum,
www.belgium.be.
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niveaux local et déconcentré. Un effort est entrepris pour régler au plus vite la
problématique.”
De federale politie beschouwt het NVP 2 als een politieplan dat het politionele
gedeelte van het integrale veiligheidsbeleid behandelt. Het NVP geeft vorm aan
het verticale „geïntegreerde” aspect van het politionele veiligheidsbeleid, in de zin
dat de zonale plannen rekening moeten houden met NVP om zo tot de grootst
mogelijke coherentie te komen tussen het NVP en de 196 ZVP’s. Het horizontale
integrale aspect ziet de federale politie als een (politieke) bevoegdheid van de
verschillende beleidsdomeinen.
Wat de afstemming van de prioriteiten van het NVP op die van de zonale
veiligheidsplannen betreft, oordeelt de federale politie dat de wet een top-downbenadering voorschrijft. Hoewel er geen afdwingbare verplichting tot afstemming
bestaat, worden de zonale plannen verondersteld rekening te houden met NVP
en niet omgekeerd (art. 4 en 37 WGP). De federale politie wijst er wel op dat er
in het kader van het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld (NPVB) ook op
arrondissementeel vlak een veiligheidsbeeld wordt opgesteld dat in het NVP
uitmondt, zodat er op die wijze met het lokale niveau rekening wordt gehouden.
De DSB wijst in dit kader op de rol van de procureurs des Konings40 en op het
feit dat het gerechtelijk arrondissement – in afwijking van de geïntegreerde politie
– voor het Openbaar Ministerie een eigen beleidsniveau vormt. De procureurs
hebben ook zitting in de zonale veiligheidsraden. Zij moeten enerzijds rekening
houden met het NVP en de ZVP’s maar leggen anderzijds ook op arrondissementeel vlak eigen prioriteiten vast die bindend zijn voor de gerechtelijke
directeurs op het gedeconcentreerde niveau van de federale politie.
Daarnaast kunnen ook de burgemeesters op het lokale vlak eigen prioriteiten
vastleggen. De DSB wijst op het belang om de specifieke keuzes en afwijkingen
die de ZVP’s op het NVP vastleggen goed te motiveren en op te volgen met het
oog op een evaluatie en zo nodig bijsturing in de volgende beleidscyclus41.
De beleidsmatige goedkeuring van de ZVP’s door de Ministers van Binnenlandse
Zaken en Justitie wordt voorbereid door de FOD’s Justitie en Binnenlandse
Zaken, in overleg met de federale politie (CGL). Die waakt over de coherentie met
het NVP, staat in voor de ondersteuning van en de contacten met de zones,
evalueert de ZVP’s en geeft een technisch advies, maar heeft geen goedkeuringsbevoegdheid. Bij dat alles houdt de CGL ook rekening met de inbreng van de
DIRCO’s (gedeconcentreerd niveau van de federale politie) die zitting hebben in
de zonale veiligheidsraden. Op het vlak van de samenwerking voor evaluatie en
goedkeuring van de ZVP’s is er overleg tussen de DSB en de FOD Binnenlandse
Zaken.
De Minister van Binnenlandse Zaken merkt op dat een bottom-up samenwerking
noodzakelijk is. Daartoe is volgens de minister een grotere inbreng van de Vaste
Commissie voor de Lokale Politie vereist.

Antwoord van de
minister

1.4 Besluiten
Hoewel de federale politie de taken die de wet haar i.v.m. het NVP oplegt, naar
behoren uitvoert, zijn de randvoorwaarden voor een doelmatige opmaak van het

40

Artikel 28 ter van het Wetboek van Strafvordering

41

Brief van de DSB van 9 maart 2005.
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NVP 2 in het kader van het integrale veiligheidsbeleid nog niet optimaal ingevuld.
Deze vaststelling geldt – zij het in mindere mate – ook voor het NVP 3.

Antwoord van de
minister

•

Ofschoon de aard van het plan uit de wetgeving niet éénduidig kan worden
afgeleid, vatten de actoren het NVP op als het plan van de federale politie.

•

Doordat de structuur en de inhoud van het NVP in de regelgeving slechts
beperkt omschreven is, is het concept vatbaar voor opeenvolgende
wijzigingen. Dit heeft weliswaar het voordeel van de soepelheid, maar de
opmaak van het plan zou voor de betrokken actoren wel eenvoudiger worden,
indien dat beleidsinstrument een vastere en concretere invulling kreeg.

•

De betrokkenheid van de actoren bij de opmaak van het NVP is slechts in
beperkte mate verankerd in de regelgeving en de planningsstructuur. De rol
van de belangrijkste actoren kreeg mee op initiatief van de federale politie
een praktische invulling. Door de oprichting van begeleidingscomités worden
meerdere actoren bij de opmaak van het NVP en het NPVB betrokken. De
federale politieraad heeft haar wettelijke opdracht en bevoegdheden tot op
heden onvoldoende kunnen invullen.

•

De formele overlegorganen of –procedures bij de totstandkoming van het
NVP zijn beperkt. Het concept van samenwerking dat als norm bij de
totstandkoming van het NVP werd vooropgesteld en dat een inbreng van
diverse actoren en overheden inhoudt, kreeg een beperkte invulling. De
federale politie nam initiatieven tot overleg en samenwerking. De respons
van de actoren was wisselend maar gaat in stijgende lijn. Er ontbreekt een
sturingsmechanisme dat het overleg en de samenwerking tussen de
verschillende actoren op het vlak van veiligheid structureert en coördineert.
Het beleid heeft vooralsnog geen norm voor de vereiste mate van overleg en
samenwerking vastgesteld.

•

De frequente wetswijzigingen van de periodiciteit van de plannen zorgden
voor uitvoeringsproblemen. Doordat de planningscyclus met de zittingsperiode
van het Parlement samenvalt, zullen de afstemmingsproblemen tussen het
NVP enerzijds en de regeringsverklaring en de beleidsnota anderzijds in de
toekomst beperkt worden. Het NVP 3 kreeg bijgevolg een meer strategische
inhoud dan het NVP 2 en focust meer op de politionele organisatie en
werking. De operationalisering van de doelstellingen en de verdeling van de
middelen worden niet langer in het NVP 3 opgenomen maar afgesplitst naar
de jaarlijkse begrotingsdocumenten. De afstemming van de ZVP’s met de
diverse plannen is complex.

•

Het NVP moet passen in een ruimer federaal beleidsplan. Een dergelijk plan
is, in tegenstelling tot het NVP, niet wettelijk bepaald. Voor de huidige
zittingsperiode en het NVP 2 ontbrak dat plan tot maart 2004. Doordat een
ruimer beleidskader in de vorm van een federaal veiligheidsplan ontbrak,
bestond de tendens bij de andere actoren om aan het NVP 2 een ruimere
draagwijdte te geven dan een louter politioneel veiligheidsplan. De KIV biedt
nu een kader om een breder integraal veiligheidsbeleid te voeren, waarbij het
NVP kan aansluiten. De afstemming van het NVP 3 met de KIV is nog niet
optimaal omdat beide documenten gelijktijdig en onder tijdsdruk tot stand
kwamen.

De Minister van Binnenlandse Zaken onderschrijft de nood aan afstemming
tussen de verschillende actoren. Hij meent dat, hoewel nog niet altijd formeel
geregeld, de verschillende diensten elkaar beter hebben gevonden en er
regelmatig overlegvergaderingen plaatshebben met zowel actoren uit de federale
politie als de departementen Binnenlandse Zaken en Justitie.

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

29

De minister is van oordeel dat het ontbreken van een sturingsmechanisme dat het
overleg en de samenwerking tussen de verschillende actoren op het vlak van veiligheid structureert en coördineert al gedeeltelijk werd opgevangen. Enerzijds
werden voor elk fenomeen – in het kader van de opvolgings- en evaluatiemethodiek – boordtabellen opgesteld en anderzijds werd – per fenomeen – een werkgroep opgericht waarin alle betrokken diensten zijn vertegenwoordigd.
De minister gaat ervan uit dat het hertekenen van de structuren van de federale
politie daarnaast ook moet toelaten de rol en de verantwoordelijkheid van de
diverse organisatiegeledingen alsmede de per dienst beschikbare capaciteit beter
te definiëren en af te bakenen.

30

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

Hoofdstuk 2
Onderbouwing en organisatie van het planningsproces

Het onderzoek peilde de onderbouwing, de organisatiestructuur en de personeelsformatie van de federale politie, alsook de sturing en coördinatie bij de totstandkoming van het NVP.
Het NVP 3 bouwde verder op het aangepaste NVP 2. Door de tijdsdruk ingevolge
de ministerraad van 30-31 maart 2004, ging aan het NVP 3 geen volledig nieuw
planningsproces vooraf. De vaststellingen in verband met het planningsproces
van NVP 2 behouden hun geldingskracht voor NVP 3.

2.1 Inhoudelijke onderbouwing
Naast de audit door PWC–IBM, heeft de federale politie voor de totstandkoming
van het NVP 2 (2003-2004) een aantal onderzoeken uitgevoerd of laten
uitvoeren.
•

De bedrijfsvoering werd onder meer door de volgende analyses en doorlichtingen onderzocht: de interne analyse volgens de Delphi-methode, de
SWOT-analyse en het metaplan m.b.t. intern functioneren42.

•

De prioriteiten inzake veiligheid werden vastgesteld op basis van strategische analyses, het NPVB en analyses van beleidsdocumenten. Daarnaast
wil de federale politie risicoanalyses uitvoeren om zicht te krijgen op de
te verwachten tendensen in de criminaliteit. Daartoe lopen nu enkele
wetenschappelijke projecten in samenwerking met DWTC43. De toepassing
van de studieresultaten zal afhankelijk zijn van de beschikbare capaciteit voor
expertiseopbouw (vorming en beschikbaarheid van strategische analisten).

Heel wat van deze onderzoeken passen in de politiehervorming en overstijgen het
bereik van het NVP. Andere slaan op deelaspecten van het NVP. Het gaat hier
dus niet om een volledige ex ante evaluatie binnen de voorbereiding van het NVP.
De federale politie gaat uit van een geïntegreerd planningsproces NVP waarbij
opeenvolgend de fasen van beleidsvoorbereiding, -bepaling, -uitvoering en -evaluatie
worden doorlopen. De fase van de beleidsvoorbereiding omvat een scanning en
analyse in het domein van de veiligheid en de organisatieontwikkeling. De
scanning wordt uitgevoerd door de strategische analisten van de federale politie
op centraal niveau en levert uiteindelijk het nationaal politioneel veiligheidsbeeld
(NPVB) op. De nood aan een goede wetenschappelijke onderbouwing van het
beleid wordt aangevoeld, zeker naarmate de doelstellingen ambitieuzer worden
en de maatregelen ingrijpender.
De kennis- en informatiesystemen die bij het NVP gepland zijn (statistieken en
databanken, beleidsmodellen), moeten het integrale veiligheidsbeleid mee kunnen
helpen onderbouwen. Hierbij wordt ook verwezen naar het standpunt van de DSB
(Justitie) die een coördinerende rol wil spelen bij het beleidsevaluatieonderzoek
42

De Delphi-methode is een bepaalde interviewtechniek; de SWOT-analyse gaat de sterke en
zwakke punten na, de kansen en de bedreigingen (strengths, weaknesses, opportunities and
threats). Het metaplan is een eigen doorlichting door de politie.

43

Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (nu Federaal
Wetenschapsbeleid)
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(ex ante en ex post). Deze dienst is echter van oordeel daartoe niet over de
benodigde evaluatiecapaciteit (deskundig personeel) te beschikken. Daarnaast
wenst de DSB een wetenschappelijk kader op het vlak van integrale veiligheid te
bieden en via een onderzoeksoverlegplatform het wetenschappelijk onderzoek
inzake „veiligheid” optimaal te benutten44.
Door de communicatie te bevorderen, meer samen te werken bij de beleidsvoorbereiding en de planwerking verder te onderbouwen, kunnen methodes beter op
elkaar worden afgestemd en daaruit volgend kunnen ook de diverse plannen voor
het integrale veiligheidsbeleid beter op elkaar worden afgestemd. De KIV gaat
hier verder op in door wetenschappelijke ondersteuning als krachtlijn voor het
integrale veiligheidsbeleid in de kadernota op te nemen (KIV, p. 101). Het beleid
wil wetenschappelijk onderzoek faciliteren, uitbouwen, transparant maken,
valoriseren en in de praktijk benutten.
Tot het voorafgaand voorbereidend onderzoek behoort eveneens de analyse van
aspecten als operationele doelstellingen, indicatoren, streefwaarden en normen.
Deze worden besproken in hoofdstuk 4.

2.2 Organisatorische onderbouwing
De organisatiestructuur van de federale politie is wettelijk vastgelegd in de WGP,
Titel III, hoofdstuk II. Het bestaande organisatiemodel volstaat volgens de
federale politie niet om de integratie en coördinatie te bewerkstelligen die het
NVP vereist. De rollen en verantwoordelijkheden van de CG en de DG’s zijn
daartoe onvoldoende gedefinieerd en afgebakend. De federale politie wil het
gebrek aan flexibiliteit en dynamisme in de gegeven traditioneel opgebouwde
organisatiestructuur (staf- en lijnstructuur) verbeteren door de samenwerking
tussen de verschillende diensten te bevorderen. Dat gebeurt via de introductie
van procesmanagement, het werken met functionele niveaus, projectwerking, de
horizontale werking (een matrixstructuur waarbij DGA/DGJ verticaal blijven
werken),… De Werkgroep Verbetering Werking wil bepaalde activiteiten
clusteren en het aantal actoren verminderen. Ze zal daartoe een voorstel
formuleren aan de minister om de structuren aan te passen. Daarnaast wordt er
ook samengewerkt op basis van afspraken die kunnen worden opgenomen in de
mandaten van de topfuncties.
De personeelsformatie is een personeelsplan waarin wordt gepland hoeveel
capaciteit moet worden ingezet. Voor DGJ werd er een capaciteitsstudie
uitgevoerd en besproken met de Minister van Justitie45. Ze werd echter nog niet
verder uitgevoerd. Dit zou op termijn o.m. moeten toelaten bij de verdeling van de
capaciteit meer rekening te houden met bepaalde parameters (bijv. werkaanbod
resp. verdeling van de criminaliteit naar soort, naar regio,…). Bijkomend worden
op basis van een tienjarenplan politiemensen die een administratieve job
uitoefenen, vervangen door burgerpersoneel à rato van 150 man per jaar

44

De DSB wil een coherent strafrechtelijk beleid ondersteunen (o.m. door richtlijnen uit te schrijven
in opdracht van het college van PG’s) en een geïntegreerd beleid mogelijk maken door als
kruispunt te fungeren. Daartoe is nood aan samenwerking om bijv. criminografisch materiaal en
statistieken te kunnen analyseren, de data vervolgens te contextualiseren en boordtabellen aan te
maken voor de opvolging van de beleidsnota, de beleidsbeslissingen en het personeelskader.

45

Politiecapaciteit in de gerechtelijke zuil, studie van Ponsaers, Vanderbeken, Pauwels, Defever
(Universiteit Gent), uitgevoerd op verzoek van de Minister van Justitie met als doel een methode
te definiëren om op een objectieve wijze de capaciteit te verdelen over de arrondissementele
gerechtelijke diensten (brief van de DSB van 9 maart 2005).
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(Calogisering46). Volgens de federale politie kunnen binnen de huidige
programmering van de personeelsformatie acties en initiatieven van het NVP
binnen het geplande tijdskader uitgevoerd worden.

2.3 Sturing en coördinatie
De federale politie stuurt en coördineert de opmaak en de implementatie47 van
het NVP. Intern treedt de commissaris-generaal op als coördinator en integrator
die de besluitvorming van het directiecomité (vergadering CG-DG) aanstuurt op
basis van het consensusmodel. De Directie van de Werking en van de
Coördinatie van de federale politie (CGC) – een dienst op het niveau van het
commissariaat-generaal – bereidt het planningsproces voor en ondersteunt het.
De initiatieven die zij daartoe heeft genomen, werden aan de betrokken
minister(s) ter goedkeuring voorgelegd. Zo werd een stappenplan opgesteld om
het NVP 2 op te maken en het NPVB te realiseren, waarin de inbreng en de
timing van de eerstelijnsactoren werd opgenomen.
De planningsactiviteiten verlopen getrapt. Het onderwerp van de planning bepaalt
het niveau binnen de organisatie waar deze planning wordt opgesteld. De planning
wordt aan het personeel op de verschillende betrokken niveaus meegedeeld via
werkvergaderingen, werkdocumenten, publicaties, interne communicatievectoren…
In het algemene communicatieplan Algemene Directie Personeel (DGP) wordt
aandacht besteed aan het NVP.
De implementatie van het NVP wordt gecoördineerd en gestuurd door piloten of
coördinatoren, die per project of programma zijn aangewezen als verantwoordelijken. CGC coördineert het geheel. Diverse ingezette instrumenten en technieken
zijn erop gericht de interne werking te verbeteren en passen in het strategisch
plan van de federale politie en, hoewel het bereik ervan ruimer was, uiteindelijk
ook in het nationaal veiligheidsplan. Voorbeelden van dergelijke technieken zijn
het metaplan met SWOT–analyse48 en Delphi–methode49.
Om het zonale en federale veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen, verleent
de federale politie procesmatige ondersteuning aan de zones via het commissariaat–generaal en de directie Relaties met Lokale Politie (CGL). Via de DIRCO’s
(in de zonale veiligheidsraad) en de DIRJUD’s wordt inhoudelijke ondersteuning
verleend. De CGL van de federale politie verleent in dat kader technische ondersteuning aan de overheden die instaan voor de inhoudelijke goedkeuring van de
zonale veiligheidsplannen, nl. de directie Publieke Veiligheid (de Algemene Directie
voor Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD Binnenlandse Zaken) en DSB
(FOD Justitie).

46

Aanwerving van Contractuelen voor Administratief en LOGistiek personeel (CALog).

47

Onder implementatie wordt hier niet de uitvoering van het plan verstaan maar de onderbouwing en
de ondersteuning bij de invoering en opmaak van het NVP.

48

De SWOT–analyse binnen de federale politie paste in de noodzaak om de bedrijfsvoering af te
stemmen op de reguliere taken (strategische en operationele doelstellingen, activiteiten). Op basis
van de analyse werden prioriteiten in de bedrijfsvoering vooropgesteld die in het NVP, althans het
gedeelte over het beheer van de politie, werden opgenomen.

49

In het kader van het nationaal veiligheidsplan van de federale politie worden sleutelfiguren via de
Delphi-methode ondervraagd over de werking van de federale politie. De doelgroep bestaat in de
eerste plaats uit de mandaathouders en wordt aangevuld met andere sleutelfiguren van de
federale politie. In totaal worden 143 personen aangesproken.

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

33

2.4 Besluit
De federale politie heeft het planmatig werken volgens de beleidscyclus in
zijn organisatie en werking geïntroduceerd. Verschillende instrumenten werden
daartoe ingezet of worden nog ontwikkeld. De introductie van nieuwe managementtools gaat gepaard met een leerproces. De inhoudelijke onderbouwing van
de beleidsvoorbereiding kan nog worden uitgediept en o.m. door samenwerking
worden verbreed.
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Hoofdstuk 3
Opbouw van het plan en de erin geformuleerde doelstellingen

3.1 Structuur en samenhang van het NVP
Het NVP 2 bestaat uit drie delen. Met deel 1 wordt, volgens de leeswijzer bij de
eerste versie van het NVP 2, een invulling gegeven aan art. 4 WGP en met de
delen 2 en 3 aan art. 92 WGP. Het NVP 3 volgt eenzelfde indeling, zij het op een
meer synthetisch niveau.
Uitgangspunt van het onderzoek is dat de betrokken ministers (het beleidsniveau) verantwoordelijk zijn voor de outcome of de effecten van het gevoerde
beleid en dat de politie (het beheersniveau) verantwoordelijk is voor de output of
de prestaties en voor de werking van het systeem (het scheppen van de voorwaarden om het resultaat te kunnen halen). Het beleidsdeel van het NVP 2 (deel 1)
moet bijgevolg gericht zijn op de outcome of effecten, het beheersplan (deel 2)
op de output of prestaties. Aangezien de output mee bepaald wordt door de
toegekende middelen (de input), kan de federale politie de verantwoordelijkheid
daarvoor slechts opnemen voor zover er voldoende personele en financiële
middelen zijn om de taken uit te voeren (deel 3). De drie delen moeten op elkaar
zijn afgestemd.
Uit het onderzoek blijkt dat het NVP 2 geen consistent geheel vormt en dat de
drie onderdelen van het plan onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. De drie delen
van het plan zijn tenslotte ook qua omvang ongelijkmatig uitgewerkt: deel 2 (de
strategische en operationele doelstellingen) is het omvangrijkst, gevolgd door
deel 1 (het beleidsdeel), terwijl deel 3 (de middelen) vrij beknopt is. Een
verklaring hiervoor is wellicht te vinden in de wijze waarop het NVP 2 tot stand
kwam. Het plan werd immers opgebouwd vanuit het strategisch plan van de
federale politie, dat als deel 2 in het NVP werd opgenomen. Aangezien
strategische planning een managementinstrument is voor de sturing en het
beheer van een organisatie, is het in de eerste plaats op de organisatie van de
federale politie zelf gericht. De keuze voor deze aanpak heeft zijn invloed op het
concept van het NVP. De doelstellingen op het vlak van integrale veiligheid en de
verdere horizontale en verticale afstemming komen minder aan bod. Nochtans is
de reikwijdte van artikel 4 van het WGP ruimer dan de organisatie van de
federale politie.
Het NVP 3 vormt een evenwichtiger geheel dan het NVP 2. Het is een herwerkte versie van het aangepaste NVP 2, waarbij het operationele gedeelte
drastisch werd ingekort (van 104 naar 20 bladzijden). De globale aanpak en de
krachtlijnen van het veiligheidsbeleid zijn overgenomen door de Kadernota
Integrale Veiligheid. De volgende tabel vergelijkt de structuur van het NVP 2
en 3.
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Tabel 5 – Vergelijking van de indeling van NVP 2 en 3

Deel 1
Deel 2

Deel 3

NVP 2
Beleidsdeel
– opsplitsing in een deel
veiligheid en een deel werking
– 20 strategische thema’s
verdeeld over 2 delen
– 200 operationele
doelstellingen en indicatoren
– maatregelen op federaal,
gedeconcentreerd en lokaal
niveau
– beperkte kwantificering,
geen nulmeting
Verdeling van de personele
middelen en het budget voor
2003-2004

NVP 3
Ingekorte versie van het beleidsdeel
– opsplitsing in een domein
veiligheid en een domein werking
– 9 strategische thema’s
verdeeld over 2 domeinen
– geen uitgewerkte operationele
doelstellingen en indicatoren
– maatregelen op federaal,
gedeconcentreerd en lokaal
niveau
– geen kwantificering,
geen nulmeting
Verdeling van de personele
middelen voor de periode tot 2009

3.2 Analyse van het beleidsdeel (deel 1)
Het beleidsgedeelte van het NVP 2 beschrijft het algemene politiebeleid, dat
moet zorgen voor een integrale en geïntegreerde aanpak van de veiligheid door
de federale en de lokale politie. Het bevat de opdracht voor de geïntegreerde
politie op het vlak van veiligheid alsook de daarbij na te leven fundamentele
principes en de prioritaire veiligheidsfenomenen voor 2003-2004. Het eerste deel
van het NVP 3 loopt grotendeels gelijk met dat van het NVP 2.

3.2.1 Kernboodschap
De kernboodschap van deel 1 van het NVP 2 is dat de beide niveaus van de geïntegreerde politie moeten bijdragen tot meer veiligheid door:
•

een effectieve aanpak door de veiligheidsfenomenen te detecteren, signaleren, beheersen en terug te dringen;

•

het toepassen van de concepten voor performante politiezorg (gemeenschapsgerichte politie, informatiegestuurde politie,…);

•

de verbetering van de werking en de organisatie;

•

een nauwe samenwerking en permanente aandacht voor geïntegreerde werking (onderlinge steun en informatiedoorstroming).

De interne en externe kritische succesfactoren daarbij zijn:
•

de onderlinge beleidsafstemming tussen de overheden en de politiediensten
en tussen de politiediensten onderling;

•

een goede geïntegreerde werking;

•

de oprichting van de nodige structuren;

•

de beschikbaarheid van de nodige middelen;

•

de bereidheid tot samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren;

•

de kwaliteit van het geleverde werk.
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Deel 1 van het NVP 2 herhaalt en bevestigt de algemene principes en keuzes die
al verwoord werden in het vademecum bij de veiligheidsplannen en in het NVP 1.
Dit is eveneens het geval bij het NVP 3. Ook de kernboodschap en de kritische
succesfactoren van het NVP 2 werden behouden in het NVP 3.

3.2.2 Visie en reikwijdte
Hoewel het beleidsdeel van het NVP 2 geen definitie van het begrip veiligheid
geeft en geen verwijzing bevat naar het Federale Veiligheids- en Detentieplan,
gaat het uit van éénzelfde visie op veiligheid, nl. dat veiligheidsproblemen een
integrale en geïntegreerde benadering vragen door alle verantwoordelijken en
betrokken actoren. Overheden op alle niveaus, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en burgers moeten daartoe samenwerken. De politie is slechts één
onderdeel van de veiligheidsketen.
Het NVP 3 gaat uit van dezelfde benadering als de kadernota, waarvan het NVP
een verlengstuk is. Deze nota vertrekt vanuit een brede kijk op veiligheid om zich
vervolgens toe te spitsen op de aanpak van onveiligheid gerelateerd aan criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid (KIV, p.4).
Dat het NVP en de ZVP’s in de eerste plaats politieplannen zijn, betekent dat ze
hoofdzakelijk aangeven wat de bijdrage is van de politiediensten aan de
integrale en geïntegreerde aanpak van de maatschappelijke veiligheidsproblemen
(voorwoord bij het NVP 2). Die bijdragen van de politiediensten moeten echter op
elkaar afgestemd zijn evenals op de interventies in het beleidsveld van de belangrijkste actoren.
Uit het onderzoek blijkt dat de afbakening van de politionele bijdragen en
bijgevolg van de draag- of reikwijdte van het NVP 2 op enkele punten onduidelijk
is en o.m. de volgende vragen oproept:
•

Slaat het NVP op het globale takenpakket (inclusief de basisopdrachten en
routine) van de federale politie of slaat het enkel op de prioritaire aandachtspunten?

•

Bevat het NVP de opdrachten voor de geïntegreerde politie of enkel voor de
federale politie?

•

In welke mate kan het NVP ook een plan zijn voor de opsporingsdiensten van
de federale politie (de gerechtelijke politie)?

Onderstaande paragrafen lichten deze vragen toe, waarbij regelmatig ook de
andere delen van het NVP worden betrokken.

Volledige opdracht of enkel prioriteiten?
Volgens deel 1 slaat het NVP 2 slechts op prioriteiten en projecten. Dit valt
echter moeilijk te rijmen met de vaststelling dat het tweede deel van het NVP 2
het strategisch plan van de federale politie uitmaakt. Daarvan mag worden
verondersteld dat het op het geheel van de organisatie slaat, wat uit volgende
tabel ook blijkt.

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

37

Tabel 6 – Indeling deel 2 NVP 2
NVP
Deel 2A

Domein doelstellingen
Veiligheid (primaire functies)

Deel 2B

Steun, geïntegreerde
werking, en de algemene
werking van de federale
politie (secundaire functies)

Betrokken directies
DGA en DGJ (de bestuurlijke en
gerechtelijke politie)
DGS (operationele ondersteuning),
DGP (personeel), DGM (materieel)

De prioritaire doelstellingen in deel 2 hebben zowel betrekking op de operationele
taken (primaire functies – deel 2A) als op de ondersteunende taken (secundaire
functies – deel 2B).
Met de prioriteiten wil men bij voorkeur de beschikbare extra ruimte invullen
(geraamd op 5 % in het NVP 1, met de optie dit te verhogen in NVP 2). Ook bij
de routineuze en recurrente taken, die beslag leggen op het leeuwendeel van de
beschikbare capaciteit, moet aandacht gaan naar de prioriteiten50. In het NVP 3
worden geen procentuele verhoudingen van de te besteden extra capaciteit meer
vooropgesteld. Er wordt enkel op gewezen dat de niet-prioritaire opdrachten en
taken blijvende aandacht moeten krijgen, omdat zij nog altijd het grootste deel
uitmaken van het totale takenpakket en een belangrijk deel van de beschikbare
capaciteit opeisen (NVP 3, p. 6).

Federale of geïntegreerde politie?
Wat de verticale werking betreft, bevat deel 1 van het NVP 2 de beleidsprioriteiten
voor de geïntegreerde politie. Delen 2 en 3 hebben betrekking op de opdrachten
van de federale politie.
Het eerste gedeelte van deel 2 (deel 2A) bevat de prioritaire doelstellingen voor
de geselecteerde veiligheidsfenomenen. Per fenomeen wordt een strategische
doelstelling geformuleerd, die vervolgens wordt geoperationaliseerd en uitgewerkt in
maatregelen en te leveren bijdragen. De bijdragen worden uitgesplitst in de
bijdrage van de federale politie op centraal niveau („overzicht maatregelen
2003-04”) en op het gedeconcentreerd niveau (de arrondissementen), en de
bijdrage van de lokale politie. De bijdrage van de lokale politie wordt beschouwd
als een van de kritische succesfactoren voor de realisatie van de doelstellingen.
Het tweede onderdeel van deel 2 (deel 2B) over geïntegreerde werking, steun
en organisatieontwikkeling van de federale politie wil de integrale en geïntegreerde aanpak bevorderen en de samenhang verzekeren in het optreden van de
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De federale politie stipt in haar brief van 18 februari 2005 aan dat politiewerk een aantal complexe
eigenheden bezit die ‘planmatig werken’ in zekere mate belemmeren. Er zijn immers zeer veel
factoren die een invloed hebben op politiewerk. Het is zeer evolutief en niet altijd eenvoudig te
kwantificeren. Het wordt voor een groot deel aangestuurd door onverwachte evenementen en
gebeurtenissen waarop gereageerd moet worden. De planmatige aanpak van de prioritaire
fenomenen in het NVP beperkt zich grotendeels tot de initiatiefruimte die proactief kan worden
ingezet. Het meeste werk is echter reactief en minder vatbaar voor planmatige aansturing. Toch
besteedt de federale politie zeer veel energie aan het planmatig werken, zowel bij het opmaken van
de plannen (voorbereiden NVP, betrekken van alle verantwoordelijkheidsniveaus, opmaak van de
actieplannen ter uitvoering NVP), de opvolging (definitie en inzameling van de indicatoren) als bij
de evaluatie en bijsturing ervan. Tegenover deze complexe en relatief tijdrovende inspanning om
planmatig te werken, staat dat er zeer zelden een kritisch, inhoudelijk debat wordt gevoerd op
budgettair vlak. Het overgrote deel van de meerinspanningen moet steeds intern worden
gecompenseerd.
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politiediensten. Daarom moeten de politiezones er bij het opstellen van de ZVP’s
rekening mee houden. De werking van deel 2 van het NVP 2 strekt zich dus
verder uit dan de federale politie als organisatie op zich. Het deel werkt verticaal
door tot op het niveau van de lokale politie.

Bestuurlijke of gerechtelijke politie?
In de inleiding bij deel 2 van het aangepaste NVP 2 wordt een voorbehoud
gemaakt bij de horizontale werking, meer bepaald de werking van de Directie van
het Beleid, het Beheer en de Ontwikkeling inzake gerechtelijke politie (DGJ)51.
Met het concept van de programmawerking wil het NVP een integrale en geïntegreerde bestuurlijke en gerechtelijke aanpak garanderen van maatschappelijk
ontwrichtende criminele fenomenen en prioritaire veiligheidsfenomenen. Binnen
de programma-aanpak worden actieplannen uitgewerkt in overleg met de
betrokken actoren en goedgekeurd door de bevoegde overheden (NVP 3, p. 8).
Op het gedeconcentreerde niveau van de federale politie moet bij het opstellen
van de plannen rekening worden gehouden met zowel de prioriteiten van het
NVP, als met de prioriteiten bepaald door de overheden op dat niveau. Dit
probleem is vooral een knelpunt voor de gerechtelijke directeurs die rekening
moeten houden met de gerechtelijke prioriteiten (van het parket) en met de
taakverdeling met de lokale politie. Een zelfde afstemmingsprobleem doet zich
voor bij de centrale directies en het federale parket.
Een dergelijk algemeen voorbehoud voor de bijdrage van die actoren, toont op dit
punt een inherente zwakte van het NVP aan. Elke planning is gehypothekeerd
door de onzekerheid van de afstemming van het NVP met de planning van de
rechterlijke macht (het Openbaar Ministerie). Vooral de procureur des Konings
bepaalt als spilfiguur met grote autonomie het vervolgingsbeleid52. Dit impliceert
dat op dit vlak de politie niet verantwoordelijk kan zijn voor de resultaten van de
uitvoering van de planning. Wat justitie betreft, is er nog geen orgaan belast met
het opstellen van beleidsplannen. De DSB heeft zich geëngageerd om deze
activiteiten in samenwerking met de expertisenetwerken ‘gerechtelijke politie’ en
‘politie’ van het college van procureurs-generaal te coördineren en om
wetenschappelijke ondersteuning te verlenen in het kader van de beleidsplanning53. Volgens de DSB moet er op lokaal niveau een afstemming komen tussen
het beleidsplan van het parket en het zonale veiligheidsplan. De dienst vermeldt
proefprojecten die op het lokale niveau (bijv. Antwerpen) lopen om de werking
van het parket op basis van een beleidsplan te structureren. Na een evaluatieonderzoek van de projecten wil men tot een harmonisering komen van de praktijk
van de beleidsplannen voor het OM op basis van gemeenschappelijke principes.

51

„Het is belangrijk erop te wijzen dat het gedeconcentreerde niveau van de federale politie bij het
opstellen van zijn plannen, niet alleen rekening moet houden met de prioritaire doelstellingen van
dit nationaal veiligheidsplan, maar in voorkomend geval ook met de andere prioriteiten bepaald
door de overheden op dat niveau. Dit geldt in het bijzonder voor de gerechtelijke directeurs in hun
verhouding met de procureurs des Konings.[…] Deze werkwijze moet het mogelijk maken concrete
invulling te geven aan de drie niveaus van recherchemanagement: […] beleidsmatig, beheersmatig
en zaakgericht. Voor de GDA’s ware het ideaal mochten zij op die drie niveaus tot éénduidige
engagementen komen met de procureur des Konings om de justitiële en politionele objectieven op
elkaar te laten aansluiten. Op centraal niveau zal voor de uitwerking van dit recherchemanagement
in de schoot van de centrale directies een gelijkaardige afstemming worden betracht met het
federale parket. Dit alles heeft uiteraard tot gevolg dat concrete maatregelen, acties of projecten
pas definitief vorm kunnen krijgen nadat een volledig planningsproces werd doorlopen.”

52

Bijv. inzake vermogensdelicten, zelfs los van of ingaand tegen het georganiseerde overleg met PG.

53

Brief van de DSB van 9 maart 2005.
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De informatiedoorstroming verloopt via het netwerk „strafrechtelijk beleid”
waarvan alle procureurs des Konings deel uitmaken. Dit betekent echter dat de
politie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de al dan niet uitvoering van
de planning.
Ook de KIV onderkent dit probleem en wil de opmaak van veiligheidsplannen
volgens de beleidscyclus baseren op uniforme en afgebakende concepten (KIV,
p. 99). Wat de gerechtelijke beleidscyclus betreft vermeldt de kadernota dat de
politiediensten bij de opmaak van de politionele plannen de prioriteiten en de
keuzes van het strafrechtelijke beleid door de Minister van Justitie in overleg met
de gerechtelijke overheden, meer dan vroeger, mee in rekening dienen te
brengen.
Een voorwaarde voor de afstemming van de gerechtelijke en de politionele
beleidscycli is de introductie van het werken met beleidsplannen op basis van de
beleidscyclus in het openbaar ministerie. De KIV vermeldt dit als een kritische
succesfactor voor integrale veiligheid (KIV, p. 105).

3.2.3 Prioriteiten
Het beleidsdeel van het NVP 2 vermeldt dat een planmatige aanpak van de
veiligheidsproblematiek in de eerste plaats betekent dat veiligheidsproblemen
worden geïdentificeerd en dat de prioriteiten duidelijk worden bepaald op basis
van geargumenteerde en verantwoorde keuzes. Het plan zelf geeft echter geen
expliciete verantwoording voor de keuze van de prioriteiten. Bij de opsomming
van de prioriteitenlijst wordt enkel verwezen naar een aantal documenten,
waaronder „de Europese prioriteiten die een grensoverschrijdende aanpak
behoeven zoals die voor de komende jaren onder meer werden bepaald door de
Europese Raad Justitie, het federaal veiligheids- en detentieplan, het regeerakkoord, …”.
Het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld (NPVB) maakt geen deel uit van NVP,
maar is een afzonderlijk document. Het NPVB wordt opgesteld op initiatief van
en door de federale politie. De eerstelijnsactoren werden – op vraag van het
college van procureurs-generaal – bij de opmaak betrokken via de werkgroep
NPVB54. Het NPVB wil de prioriteitenkeuzen van de beleidsverantwoordelijken
ondersteunen (NPVB 2000-2001, p. 1). Dat doet het door de veiligheidsfenomenen
onderling te vergelijken en ze te rangschikken in categorieën volgens de ernst
ervan. Het NPVB wordt om de twee jaar geüpdatet. Zo wil het een prioriteitenlijst geven op basis van een quasi permanente analyse van de criminaliteitsfenomenen. De ministers hebben onder meer op basis van deze rangschikking van de
veiligheidsfenomenen de prioriteiten voor het NVP in deel 1 van het NVP 2
vastgelegd. Onder de geselecteerde prioriteiten van het NVP bestaat er verder
geen onderlinge rangorde.
De scope van het NPVB wordt gevormd door de belangrijkste veiligheidsproblemen
in België die tot het verantwoordelijkheidsdomein van de politie behoren (NPVB
2000-2001, p. 1). Het NPVB bevatte een basisindeling van 14 fenomenen, door
verdere onderverdelingen uitgebreid tot 29 fenomenen. In het NVP 2 werden er
uiteindelijk 12 fenomenen, verder onderverdeeld, als prioritair geselecteerd. Enkel
de fenomenen kunst- en antiekzwendel, afpersing en hooliganisme verdwenen uit
de lijst.

54

In het BC NPVB werd één van de vijf toezichtmagistraten opgenomen, alsook een vertegenwoordiger van de procureurs des Konings en van het federale parket.
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De fenomenen zijn niet onderling gerangschikt; zowat alle fenomenen zijn als
„gelijkwaardig” prioritair opgenomen, zodat de vraag kan worden gesteld of zo
eigenlijk wel prioriteiten worden gesteld.
Methodologisch berust de rangschikking van het NPVB op objectieve waarderingen
(kwantitatieve aspecten), aangevuld met enkele kwalitatieve appreciaties. Het
beeld wordt opgesteld op basis van de scores uit drie analyses: één op centraal
niveau, één op gedeconcentreerd niveau en één met inbreng van het BC en de
DSB. Het lokale niveau wordt bij het NPVB betrokken via het arrondissementeel
beeld dat wordt opgesteld op gedeconcentreerd niveau met de arrondissementele actoren. De federale politie voedt het NVPB eveneens met eigen onderzoek
door een multidisciplinair team van analisten, wetenschappelijk onderzoek,
de inbreng van de actoren via het BC en een aanvulling via open bronnen
(bijv. gerechtelijke statistieken). Met het oog op de opmaak van het NVP 3
(2004-2007) worden opnieuw criteria gekozen en vastgelegd voor het NPVB,
wegingsfactoren worden toegekend en een nieuwe lijst van fenomenen wordt
opgesteld.
Naast het NPVB bestaat er (nog) geen bredere objectieve maatschappelijke
veiligheidsbeeldanalyse55. Het parket beschikt volgens de federale politie (nog)
niet over een eigen analyse en prioriteiten, wat ertoe leidt dat externe en
gerechtelijke overheden via het BC NPVB hun prioriteiten aan de lijst van het
NPVB-NVP wensen toe te voegen.
Als gevolg van de aanpassing van het NVP 2 (december 2003) aan de regeringsverklaring van 2003 legde deel 2A m.b.t. het deel veiligheid bijkomend de
klemtoon op illegale immigratie en mensensmokkel, mensenhandel, zwendel in
afvalstoffen en grote economische en financiële criminaliteit (BTW-fraude,
misbruik van rechtspersonen, fraude bij overheidsopdrachten, witwassen en
informatica- en telecommunicatiecriminaliteit). Wat de geïntegreerde werking,
steun en organisatieontwikkeling (het deel 2B) betreft, werden vooral de
prioritaire doelstellingen inzake het eerste strategisch thema „de interactie
tussen het lokale en het federale niveau en de organisatieontwikkeling van de
lokale politie” gewijzigd.
De selectie de veiligheidsfenomenen in het NVP 3 valt terug op de prioriteiten uit
het regeerakkoord en loopt bijgevolg gelijk met die van het aangepaste NVP 2.
De aanpak van de uitwerking van de prioriteiten in de KIV is geïnspireerd op die
van NVP 2. De strategische doelstellingen van het NVP 2 en de KIV op het vlak
van de veiligheidsfenomenen stemmen grotendeels overeen. Dat is minder het
geval voor NVP 3 en KIV, omdat het operationele gedeelte van NVP 3 veel
beperkter is opgevat dan dat van NVP 2.
De KIV biedt een ruimere selectie prioriteiten die meer aansluit bij de rangschikking van het NPVB. Uit tabel 7 blijkt dat van de 24 veiligheidsfenomenen uit de
KIV er 8 niet terug te vinden zijn in het NVP 3. Het gaat enerzijds om de prioriteiten uit de KIV die niet in het regeerakkoord werden opgenomen en anderzijds
om fenomenen die een ruimere interpretatie krijgen in de KIV dan in het NVP 3.
Eén veiligheidsfenomeen is opgenomen in het NVP en niet in de kadernota.
De kadernota gaat ervan uit dat het NVP afgestemd moet zijn op de KIV. De KIV
maakt daarbij wel onderscheid tussen enerzijds de beleidsprioriteiten uit het
regeerakkoord, die richtinggevend zijn voor het veiligheidsbeleid en hun vertaling
vinden in het NVP, en anderzijds de overige criminaliteitsfenomenen uit de nota
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Er is wel een „veiligheidsmonitor” die het subjectieve veiligheidsgevoel van de burger wil meten.
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die permanente aandachtspunten vormen voor alle actoren van het veiligheidsbeleid. Vermits het NVP zich beperkt tot de prioriteiten uit het regeerakkoord, is het
niet duidelijk hoe er afstemming komt met de overige prioritaire aandachtspunten
van de KIV.
Tabel 7 – Overzicht van de prioritaire veiligheidsfenomenen
Prioritaire veiligheidsfenomenen56
Terrorisme
Georganiseerde criminaliteit

Witteboordencriminaliteit

Misdrijven tegen personen

Eigendomsmisdrijven door
rondtrekkende dadergroepen
Mensenhandel en –smokkel
Drugsproductie en –handel
Voertuigcriminaliteit
Wapenhandel
Grote fiscale fraude
Witwassen
Financiële belangen EU
Corruptie
Sociaal strafrecht (zwartwerk
en sociale fraude)
Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van de
rechtspersoon
Informaticacriminaliteit
Leefmilieu – residuen en
voedselveiligheid
Leefmilieu – zwendel in
afvalstoffen
Seksuele delinquentie
Kindermishandeling
Intrafamiliaal geweld
Parentele ontvoeringen
Racisme

Overlast (en buurtcriminaliteit)
Voetbal- gerelateerd geweld
Verkeersonveiligheid
Veiligheid in het domein van
het openbaar vervoer

KIV
x
x

NVP 3
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
(x)57
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
(x)60

(x)58

(x)59
x
x

61

Voor de prioriteitenstelling van deel 2B (organisatie en werking) werd in het
NVP 2 geen verdere motivering of verwijzing opgenomen. Wel onderstreept het
beleidsdeel (en het voorwoord) de noodzaak van de elementen van de politiehervorming die de integratie bevorderen, zoals de laterale samenwerking, de
56

De gearceerde items geven de prioriteiten uit het regeerakkoord weer

57

Dit fenomeen werd in de KIV breder geformuleerd dan in het NVP 3: grote fiscale fraude (KIV)
tegenover BTW-fraude.

58

Dit fenomeen werden in de KIV breder geformuleerd dan in het NVP 3: corruptie tegenover
misdrijven gepleegd in het raam van de gunning, de uitvoering en de betaling van overheidsopdrachten.

59

Dit fenomeen werd opgenomen in deel 1 van het NVP 3 en wordt beschouwd als een veiligheidsprobleem dat zich situeert op het niveau van de lokale politie.

60

Dit fenomeen wordt in de KIV deels afgedekt door het thema ‘overlast’

61

Dit fenomeen werd opgenomen in deel 1 van het NVP 3.

42

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

performante werking van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK), de
communicatie- en informatiecentra (CIC) en het implementeren van een nationaal
operationeel informatie- en documentatiecentrum. Het NVP 3 neemt op dat vlak
grotendeels de prioriteiten van het NVP 2 over.
Tabel 8 – Overzicht van de prioriteiten inzake werking en organisatie
NVP 2 (deel 2b)
De interactie tussen het lokale en het
federale niveau en de
organisatieontwikkeling van de lokale
politie
Gespecialiseerde operationele steun
– het domein van de
gespecialiseerde operationele
steun inzake bestuurlijke politie
– het domein van de
gespecialiseerde operationele
steun door gespecialiseerde
eenheden
– de samenwerkingsverbanden
voor de uitvoering van
gespecialiseerde
steunopdrachten
Beheer van de operationele informatie
en de gemeenschappelijke telematica
Personeelsmanagement (HRM)
Logistiek management en financiën
Internationale politiesamenwerking
De algemene werking en de
bedrijfsmatige aanpak

NVP 3 (deel 2 domein werking)
Steun aan de lokale politie inzake
organisatieontwikkeling

Operationele steun

Beheer van de operationele
informatie en de gemeenschappelijke
telematica
HRM
Logistiek en financiën
Internationale politiesamenwerking
Algemene werking

3.2.4 De indeling en de invalshoeken van het NVP
De veiligheidsfenomenen in het NVP 2 worden vooral benaderd vanuit een
thematische benadering van de criminaliteit, ingedeeld in (juridische) categorieën
en geselecteerd op basis van het NPVB.
De thema’s preventie en nazorg van de veiligheidsketen worden wel vermeld
maar worden minder uitgediept. De federale politie wijst erop dat preventie en
nazorg niet tot haar kernactiviteiten behoren en daarom minder aan bod komen in
het NVP62. Een bredere benadering van veiligheidsfenomenen op basis van een
geografische (bijv. grootstedenbeleid) of periodieke afbakening (bijv. seizoen aan
de kust) worden niet als een afzonderlijk thema behandeld. Hetzelfde geldt voor
een doelgroepenbenadering (gericht op plegers van criminaliteit maar ook op
intermediaire doelgroepen en slachtoffers van criminaliteit …) of een thematische
benadering op basis van instrumenten (bijv. partnerschappen; samenwerking met
overheden, maatschappelijke organisatienetwerken,…).
Doordat een uitgewerkte visie op de verschillende benaderingen van de veiligheidsproblematiek ontbreekt, blijft de aanpak ervan in het NVP 2 vrij eenzijdig.
Het beleidsdeel (deel 1) vermeldt wel de bijzondere aandacht voor stads- en
straatcriminaliteit en jeugdcriminaliteit. Deze komen verder in het NVP 2 niet
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Brief van de federale politie aan het Rekenhof van 18 februari 2005.
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meer aan bod, omdat ze voornamelijk het actieterrein van de lokale politie
vormen. Hetzelfde geldt voor het NVP 3 waar in het beleidsdeel de veiligheid in
de sector van het openbaar vervoer wordt vermeld. De federale politie wijst ook
op de instrumentele benaderingen die vervat liggen in het beleidsdeel (cfr.
Intelligence Led Policing, community policing en beheer van gebeurtenissen)63.
Toch wordt in de versie van het NVP2 die aan de regeringsverklaring van 2003
aangepast is, meer aandacht geschonken aan de doelgroepbenadering door te
focussen op de georganiseerde criminaliteit (de rondtrekkende dadergroepen en
de buitenlandse criminele netwerken actief op ons grondgebied).
Ook het NVP 3 (2004-07) besteedt bijkomende aandacht aan de doelgroepbenadering (georganiseerde criminaliteit). Daarnaast opteert het NVP 3 – vooral
het beleidsdeel (deel 1) – voor een bredere benadering van de veiligheid door
aandacht te schenken aan het preventiebeleid als onderdeel van de veiligheidsketen, aan het thema ‘overlast in de steden’ (gebiedsgerichte benadering en een
inhoudelijk breed thema) en veiligheid in het domein van het openbaar vervoer
(sectorbenadering). Het gaat hier om thema’s die vooral voor het arrondissementele en het lokale niveau van de geïntegreerde politie van belang zijn.
De KIV definieert integrale veiligheid als het concept om criminaliteit, overlast en
verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te
benaderen. De kerngedachte daarbij is de permanente aandacht voor zowel
preventie, repressie als opvolging van daders en slachtoffers (p.6). In de KIV ligt
de focus op een gerechtelijke benadering van de veiligheidsprioriteiten en gaat
men uit van de juridische classificatie van de fenomenen (de strafrechtelijke
omschrijving en indeling van de misdrijven) en het wetgevingstechnische
instrumentarium. Wel wordt meer dan in het NVP 2 aandacht besteed aan de
veiligheidsketen per veiligheidsfenomeen, met een indeling op basis van analyse
en beeldvorming, preventie, repressie en nazorg. De uitwerking voor de veiligheidsfenomenen is nog ongelijkmatig. In het onderdeel kritische succesfactoren
en beheersmatige implicaties werd voor een kwaliteitsvol justitieel beleid een
item opgenomen over ‘het verbeteren van de positie van de slachtoffers’ (p. 110).

3.3 Analyse van het strategisch plan van de politie (deel 2)
Het tweede deel van het NVP 2 somt de opdrachten en de prioritaire doelstellingen
op van de federale politie en de wijze waarop ze moeten worden bereikt. Terwijl
het eerste gedeelte van het NVP het strategisch beleidskader van de geïntegreerde politie vormt, stelt het tweede deel de bijdrage van de federale politie op
een meer operationeel vlak voor. Voor de federale politie als organisatie situeert
deze bijdrage zich echter eerder op het strategische vlak. Deze dualiteit wordt
versterkt door de vaststelling dat in het NVP de te bereiken doelstellingen niet
altijd op éénzelfde operationeel niveau zijn geformuleerd (zie verder).
Het uitgangspunt van het onderzoek is dat helder geformuleerde doelstellingen
waaraan instrumenten en middelen worden toegekend, bijdragen tot de
doelmatigheid van het beleid en de beleidsuitvoering. Het onderzoek ging na of
deze doelstellingen SMART zijn geformuleerd (SMART staat voor specifiek,
meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdsgebonden) zodat naderhand kan
worden getoetst of het doel bereikt is.

63

Brief van de federale politie aan het Rekenhof van 18 februari 2005.

44

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

Het NVP 3 telt ongeveer 40 pagina’s, terwijl het NVP 2 een 140-tal bladzijden in
beslag neemt. Vooral deel 2 van het plan werd compacter. Dit is een gevolg van
het nieuwe concept voor het NVP door de overschakeling van een twee- naar een
vierjarig plan, waardoor het NVP het karakter van een politioneel beleidsplan
krijgt. De operationalisering van de strategische doelstellingen (wie, wat,
wanneer, hoe …) wordt niet langer in het NVP zelf uitgewerkt, maar zal in
jaarlijkse plannen – in overeenstemming met de toegekende budgetten – worden
geactualiseerd en bij de begroting worden gevoegd. Of de vaststellingen van dit
onderzoek voor deel 2 van het NVP 2 hun geldigheid ten aanzien van het NVP 3
behouden, zou aan deze jaarlijkse plannen moeten worden afgetoetst.

3.3.1 Inhoud
Deel 2 van het NVP somt de prioritaire opdrachten op waarvoor de federale
politie gedurende de planperiode (2003-2004) een bijzondere inspanning zal
leveren, samen met de wijze waarop ze moeten worden bereikt. Dit gebeurt voor
twee domeinen: domein ‘veiligheid’ en domein ‘geïntegreerde werking, steun en
organisatieontwikkeling van de politie’. De indeling van deel 2 in twee onderdelen
valt samen met de organisatorische indeling van de federale politie in
directoraten (zie ook tabel 6).
Het eerste onderdeel (deel 2A) omvat, in overeenstemming met het beleidsdeel,
dertien strategische doelstellingen met betrekking tot de prioritaire veiligheidsfenomenen. Per fenomeen wordt de beleidsdoelstelling als strategische doelstelling
geformuleerd, vervolgens wordt de algemene context (met inbegrip van een
overzicht van de realisaties 2001-02) geschetst en de prioritaire operationele
doelstellingen (POD) opgenomen met de te leveren bijdragen. De bijdragen
worden uitgesplitst in de bijdrage van de federale politie op het centrale niveau
(zie het overzicht maatregelen 2003-04) en op het gedeconcentreerde niveau
(arrondissementen), aangevuld met de bijdrage van de lokale politie. Dit schept
meteen potentiële problemen voor de opvolging: als de prestaties van de lokale
politie niet centraal (kunnen) worden gemeten en opgevolgd, bestaat er geen
overzicht van de globale resultaten op het niveau van geïntegreerde politie en dus
evenmin een volledig beeld van de uitvoering van het NVP. Meting en opvolging
waren daadwerkelijk bij afsluiten van het onderzoek nog niet mogelijk. Wat het
gedeconcentreerde niveau van de federale politie betreft, rijst het probleem van
de uitvoering van de planning en het afstemmen van de planning tussen de
verschillende betrokken entiteiten.
Het tweede gedeelte (deel 2B) van het NVP 2 omvat zeven strategische thema’s
met betrekking tot de geïntegreerde werking, steun en de organisatieontwikkeling van de federale politie (het voorwoord van het NVP 2 heeft het over
geïntegreerde werking, steun en organisatieontwikkeling van de geïntegreerde
politie). In het beleidsdeel (deel 1) stelt het NVP 2 dat een echte geïntegreerde
werking van, en een samenwerking tussen de beide niveaus, een kritische
succesfactor is om tot een integrale en geïntegreerde politionele aanpak van de
veiligheid te komen.
Deel 2B geeft de prioriteiten aan voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten
inzake het verzekeren van de samenhang van het optreden van de politiediensten. Deel 2B vertoont geen expliciete link met deel 2A (veiligheid). Niettemin
zijn de geïntegreerde werking en de steun geen doel op zich maar moeten ze er
wel voor zorgen dat de doelstellingen van het NVP 2 op het vlak van veiligheid
kunnen worden bereikt. Er zijn weinig verbanden gelegd tussen de twee onderdelen van het strategisch plan. Er wordt van uitgegaan dat als de strategische
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thema’s van deel 2B gerealiseerd worden, dat zal bijdragen tot het bereiken
van de doelstellingen inzake de prioritaire fenomenen van deel 2A. Deze vertrekhypothese wordt echter niet bevestigd.
De prioriteiten en de strategische doelstellingen van het NVP 2 werden door het
NVP 3 overgenomen. Deel 2 van het NVP 3 werd opgesplitst in twee domeinen:
veiligheid (twee thema’s: verkeersveiligheid en criminaliteit) en algemene werking
(zeven thema’s). Voor ieder strategisch thema werden de algemene context, de
strategische doelstelling, de maatregelen of initiatieven op centraal of gedeconcentreerd niveau en lokaal niveau in het kort uitgewerkt. Doordat het concept
vernieuwd is en het beleidsdeel veiligheid afgesplitst is en opgenomen in de KIV,
is de uitwerking van het NVP 3 meer toegespitst op de geïntegreerde werking en
steun dan op het thema veiligheid. De informatie van het deel veiligheid van het
NVP 2 werd gedeeltelijk overgenomen in de KIV. De informatie per veiligheidsfenomeen werd uitgesplitst over:
•
•
•
•
•
•
•
•

een juridische omschrijving van het fenomeen, vaak met verwijzing naar de
strafwet;
een diagnostiek;
een stand van zaken: variërende inhoud met vermelding van evolutie van de
wetgeving, tussenkomende actoren, …;
strategische doelstellingen;
een veiligheidsketen (beeldvorming/ preventie / repressie/ soms nazorg);
relevante partners: de belangrijkste actoren worden vermeld zonder aan te
duiden wie de coördinerende functie zal vervullen;
kritische succesfactor: slechts voor 12 op 24 items vermeld;
evaluatiecriteria: slechts voor 5 op 24 items vermeld (soms gaat het om de
indicatoren uit het NVP 2).

3.3.2 Probleemanalyse
Per strategisch thema van deel 2A van het NVP 2 (zie algemene context per
thema) wordt een kritische analyse van de actuele stand van zaken na uitvoering
van het NVP 1 weergegeven. Deel 2B geeft deze stand van zaken niet systematisch weer. Hoewel in de probleemanalyse bepaalde elementen worden aangereikt die een beeld helpen schetsen van de situatie in het beleidsveld en er voor
sommige thema’s cijfers in de analyse worden opgenomen, is er echter (nog)
geen sprake van een sluitende analyse. Voor een registratie van de werkelijke
situatie (nulmeting) die als ijkpunt geldt om de uitvoering van het plan te beoordelen, zou het nog wachten zijn tot de resultaten van de uitvoering van NVP 2
(2003-2004) beschikbaar zullen zijn (zie verder). In de analyse is de verhouding
tussen de maatregelen en de uiteindelijke doelstelling (in welke mate vormt de
maatregel een stap in de realisatie van het einddoel) niet altijd duidelijk aangegeven, wat mede veroorzaakt wordt door de vage omschrijving of de gebrekkige
kwantificatie van het einddoel.
Evenmin wordt de relatie tussen de externe factoren (de factoren die de federale
politie niet bewust „stuurt” maar die wel het resultaat beïnvloeden) en de effecten expliciet toegelicht. De politie is actief in een complexe omgeving met een
veelheid aan actoren. Daardoor is het moeilijk een oorzakelijk verband tussen de
prestaties en de beleidseffecten te leggen. De federale politie is zich bewust van
de problematiek van de externe factoren, maar houdt ze (voorlopig) buiten de
analyse, vanwege de complexiteit. De neveneffecten (de niet beoogde maar
gerealiseerde effecten als gevolg van de inzet van de instrumenten of het
bereiken van de doelstellingen) worden evenmin geïdentificeerd en geregistreerd.
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De informatie in het NVP 3 over het deel veiligheid is uiterst beperkt en bevat in
essentie een verwijzing naar de prioriteiten inzake veiligheid van het regeerakkoord. Kwantitatieve informatie ontbreekt. Een gedeelte van de informatie van
het NVP 2 is overgenomen door de KIV. Het domein geïntegreerde werking en
steun van het NVP 3 is uitgebreider dan het deel veiligheid. Het NVP 3
informeert vooral over en focust op de werking (geïntegreerde werking en steun,
internationale politiesamenwerking en algemene werking) van de federale politie
en de implicaties daarvan voor het gedeconcentreerde en het lokale niveau van
de politie.

3.3.3 Operationalisering van de doelstellingen
Het NVP 2 vertaalt de twintig strategische doelstellingen in een tweehonderdtal
operationele doelstellingen, die op hun beurt worden uitgewerkt in „maatregelen”
die de tussenstappen aangeven in de realisatie van de doelstelling. De verdere
uitwerking gebeurt in meer gedetailleerde thematische actieplannen met een
programmering en uitvoering van acties en initiatieven binnen het geplande
tijdskader met het oog op het bereiken van de doelstellingen. De periodiciteit van
de actieplannen varieert naargelang van de doelstellingen. Ze zijn niet
gestandaardiseerd naar vorm, opbouw en inhoud. Het NVP moet méér zijn dan
een samenvatting en bundeling van doelstellingen, maatregelen en instrumenten
uit andere plannen en nota’s. Zoniet voegt het NVP weinig toe aan het bestaande
en lopende beleid, terwijl het een centraal instrument moet zijn voor de
vormgeving van het beleid.
Het onderzoek gaat na of de operationele doelstellingen zodanig specifiek,
meetbaar en tijdsgebonden worden omschreven (smart geformuleerd) dat
duidelijk wordt welke resultaten moeten worden bereikt en wat aldus dient te
worden opgevolgd.

Toetsbare doelstellingen
Uit het onderzoek blijkt dat de doelstellingen vaak niet of weinig toetsbaar zijn
gedefinieerd64.
De doelstellingen zijn tijdsgebonden, in die zin dat de planperiode over de jaren
2003 en 2004 gaan. Niettemin staan verschillende doelstellingen, hoewel ze
passen in een tweejarig plan, los van de planperiode. Sommige doelstellingen
overschrijden de planperiode of wijken ervan af. Bij andere doelstellingen is de
tijdsperiode waarbinnen de doelstellingen moeten worden bereikt, onvoldoende of
niet bepaald. Verder biedt het NVP 2 slechts beperkte informatie over de periode
waarin een einddoel of effect moet zijn bereikt of prestaties moeten worden
geleverd. Ook het tijdspad met de tussentijds te realiseren streefwaarden
ontbreekt meermaals. Meer informatie daarover is terug te vinden in de fiches die
de indicatoren omschrijven en invullen.
Bij weinig doelstellingen werd het bereiken van het doel kwantitatief omschreven.
De operationele doelstellingen zijn wel toetsbaar geformuleerd in de mate dat er
concrete meetindicatoren aan worden gekoppeld. Aan de hand van deze indicatoren
kan de realisatie van de doelstellingen tussentijds worden opgevolgd (met behulp
van de prestatiegegevens en/of evaluatieonderzoek), voor zover het meetsysteem de opvolging ervan mogelijk maakt. In het NVP 2 zelf worden voor die
64
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indicatoren echter haast geen streefwaarden opgenomen die aangeven in
hoeverre men de vooropgestelde prestaties wil of moet behalen. Een invulling van
deze streefwaarden en een verdere uitwerking van de indicatoren zijn wel
opgenomen in de indicatorenfiches die als dusdanig van het NVP 2 geen deel
uitmaken. Bij gebrek aan een ijkpunt (nulmeting) is de betekenis van de streefwaarde bovendien beperkt en laat ze geen beoordeling van de bereikte resultaten
toe. De verantwoording die achteraf over het bereiken van de doelstellingen kan
worden afgelegd wordt dus bemoeilijkt bij gebrek aan een afgesproken referentiekader en een nulmeting.
De tweehonderd operationele doelstellingen van het NVP 2 zijn op een gediversifieerde wijze (naargelang van de betrokken DG) uitgewerkt. De verschillen
betreffen zowel het aantal doelstellingen, de mate van uitwerking, het vermelden
van cijfergegevens en de detaillering van de te nemen maatregelen.
Bovendien zorgt de algemene formulering van de operationele doelstellingen
ervoor dat het realistische karakter of de haalbaarheid ervan niet kan worden
beoordeeld. Soms is de draagwijdte van de maatregel niet duidelijk of zijn begrippen niet gedefinieerd: waar wordt bijvoorbeeld een goede informatiepositie aan
afgemeten, wat houdt bijdragen aan of bevorderen in, wat is informatie-uitwisseling, wat omvat opleiding,… Vermits het NVP 2 geen echte doelgroepbenadering
heeft, worden de doelgroepen van het beleid zelden omschreven en weergegeven. Bij doelstellingen die betrekking hebben op het oprichten van „partnerships”
om de samenwerking te bevorderen, worden de potentiële partners niet vermeld.
Weliswaar worden verschillende doelstellingen uit het NVP2 verder uitgewerkt in
thematische actieplannen, waar de partnerships ook een concrete invulling
krijgen, en is er veel informatie buiten het NVP 2 beschikbaar, toch moet het
NVP 2 als document voldoende informatie bevatten om te kunnen worden
beoordeeld op zijn haalbaarheid en het bereiken van zijn doelen. Zoniet verliest
het plan zijn waarde.
Aangezien de operationele uitwerking van de doelstellingen in het NVP 3 beperkt
is, zal de toetsbaarheid moeten worden beoordeeld bij de jaarlijkse actualisering
van het NVP 3 naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen.

Instrumentele en outputgerichte doelstellingen
Van de dertien strategische doelstellingen van deel 2A is enkel de eerste
doelstelling louter instrumenteel (opbouw van ondersteunende methodologie voor
het NPVB). De overige doelstellingen betreffen de geselecteerde prioritaire
veiligheidsfenomenen. Deze twaalf doelstellingen zijn per fenomeen telkens een
toepassing van de beleidsdoelstelling dat de geïntegreerde politie moet bijdragen
tot meer veiligheid door een effectieve aanpak van de veiligheidsfenomenen door
de criminaliteit te detecteren, signaleren, beheersen en terug te dringen. In de
aanpak zit een logische volgorde vervat. Het detecteren gaat het signaleren en
beheersen vooraf. Het terugdringen van de fenomenen moet daarbij het einddoel
zijn.
Verder zijn de ongeveer tweehonderd operationele doelstellingen van het NVP 2
veelal instrumenteel geformuleerd, zoals bijv. meewerken aan, bijdragen aan, de
totstandkoming van een betere beeldvorming. Een betere beeldvorming is een
instrument om te komen tot een beter inzicht in een criminaliteitsfenomeen, om
zo het aantal criminele feiten te reduceren. Vaak worden enkel de intermediaire
doelstellingen geformuleerd. Bijvoorbeeld „het bevorderen van inzicht’’, waarbij
het einddoel, namelijk hetgeen waartoe het verhoogde inzicht moet leiden, niet
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wordt geformuleerd. Andere doelstellingen van de organisatie (bijv. m.b.t.
opleiding, registratie en informeren) zijn feitelijk ondersteunende instrumenten.
De meeste operationele doelstellingen in deel 2A zijn gericht op de eerste
schakels van deze ketting: detecteren en signaleren. Beheersen en terugdringen
van criminaliteit komen veel minder aan bod. Talrijke doelstellingen zijn gericht op
het verwerven van meer inzicht in het fenomeen, alsook op het „voorbereidende
werk”, zoals informatie vergaren en uitwisselen, opleidingen verzorgen,
netwerken en partnerships opzetten, controles uitoefenen. Dit komt ook tot uiting
bij de indicatoren die de doelstellingen meetbaar moeten maken. Actiegerichte
doelstellingen zijn minder frequent.
Detectie en signalering dragen onbetwistbaar bij tot de beheersing en zelfs de
terugdringing van criminele fenomenen en verdienen dus als eerste schakels de
nodige aandacht bij de formulering van de doelstellingen. Maar evenveel, zoniet
meer zorg moet worden besteed aan het toekennen van toetsbare doelstellingen
aan de beheersing en de terugdringing van de criminaliteit, aangezien precies in
deze fasen het beleid tot zijn finaliteit komt en de maatschappelijke impact ervan
duidelijk wordt. De effectiviteit van het beleid kan immers niet beoordeeld worden
als er geen (meetbare) doelstellingen zijn die gericht zijn op het bereiken van de
gewenste effecten in het beleidsveld.
De ministers zijn verantwoordelijk voor het beleid en de maatschappelijke
effecten (de outcome) ervan. De federale politie is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid en op beheersniveau voor de output of de prestaties.
Deze output of prestaties moeten uiteraard afgestemd zijn op de te bereiken
beleidseffecten en het NVP moet inzicht verschaffen in de wijze waarop en de
mate waarin de prestaties kunnen bijdragen aan de effecten (de outcome). In
haar opvolgingsnota van 19 maart 2003 geeft de federale politie aan dat zij in
eerste instantie de uitvoering van het NVP wil opvolgen op basis van de
prestaties (de output) en in bijkomende orde de effecten (outcome). Daarbij moet
er uiteraard rekening mee worden gehouden dat effecten minder beheersbaar zijn
door eventuele externe factoren.
De doelstellingen van het NVP2 worden vooral in termen van output geformuleerd (nl. de bijdrage die geleverd wordt in de aanpak van het probleem binnen
een bepaalde periode of tegen een bepaalde streefdatum). De doelstellingen zijn
vaak – op interne procedures en werkwijzen gerichte – prestatiedoelstellingen,
waarvan impliciet wordt verwacht dat ze bijdragen aan de (beleids-)doelstelling
om de veiligheid te vergroten. Dit heeft, wat deel 2A betreft, uiteraard ook te
maken met de vaststelling dat de operationele doelstellingen vooral op de
eerste schakels van de ketting slaan. Slechts weinig doelstellingen worden in
termen van de gewenste maatschappelijke effecten geformuleerd, zoals eerder
werd geconstateerd.
Bij deel 2B is de link met de maatschappelijke effecten uiteraard nog verder weg,
vermits het daar om doelstellingen gaat die te maken hebben met de werking van
de geïntegreerde politie. De organisatorische doelstellingen en opdrachten van
deel 2B staan in hun geheel in functie van de opdracht inzake veiligheid. De
meeste beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen in deel 2B zijn dan
ook instrumenteel geformuleerd: de strategische thema’s kunnen veelal als
instrumenten en de operationele doelstellingen als vooropgezette prestaties
worden beschouwd. Zo is het aanbieden van opleiding methodologisch een
instrument waarmee bepaalde operationele doelstellingen worden nagestreefd. In
wezen wordt niet uitdrukkelijk bepaald welke doelstellingen en maatschappelijke
effecten worden nagestreefd. Zo kunnen bijv. doelstellingen m.b.t. de bedrijfsvoering, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid het beoogde maatschappelijke
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effect ondersteunen, maar dan moet de veronderstelde relatie tussen de
prestatiedoelstellingen en het beoogde maatschappelijke effect wel inzichtelijk
worden gemaakt.
De federale politie is van oordeel dat het hoge aantal doelstellingen en
indicatoren (meer dan tweehonderd) het opvolgen van de operationele
doelstellingen van het NVP 2 moeilijk beheersbaar maakt. Daarom wil de
federale politie de operationalisering van de doelstellingen niet te veel in detail
uitwerken door te zoeken naar het juiste niveau van formulering van de
doelstelling.

3.4 Analyse van de inzetbare middelen (deel 3)
Het derde deel van het NVP geeft de verdeling van de middelen van de federale
politie weer, met aandacht voor de personeelsformatie (art. 92). Er is nagegaan
of de administratie een verband kan leggen tussen de te leveren prestaties en de
daartoe benodigde middelen, zodat inzicht in de kostprijs van de prestaties kan
worden verkregen. Zo wordt het kostenbewustzijn van de administratie gestimuleerd en verkrijgen de belanghebbenden, onder wie het Parlement, een beter
inzicht in de aanwending van de budgettaire middelen.
Deel 3 van het NVP 2 is vrij beknopt en omvat slechts enkele overzichtsposten
met betrekking tot de inzet van de geraamde capaciteit en de budgettaire
middelen. Deel 3 van het NVP 3 is zo mogelijk nog beknopter en bevat enkel een
overzicht van de geraamde capaciteit.
De KIV bevat weinig cijfergegevens en maakt een algemeen voorbehoud met de
vermelding dat nieuwe initiatieven in de normale administratieve en begrotingscontrole gepast moeten worden.

3.4.1 Capaciteit (personele middelen)
In het NVP 2 zelf wordt enkel een verdeling van de getalsterkte van de
personeelsformatie weergegeven, ingedeeld per algemene directie. Het gaat om
de cijfers vooropgesteld voor de begrotingen van 2003 en 200465.
Binnen de federale politie beschikt iedere DG over een budget. Per doelstelling
wordt een budgettaire enveloppe vastgesteld en op basis daarvan wordt er een
capaciteitsplan opgesteld. Een organisatietabel geeft per dienst de benodigde
capaciteit afhankelijk van de behoeften weer. De federale politie streeft ernaar
de middelen aan doelstellingen van het NVP te koppelen via het systeem van
activiteitsrapportering (PPP-systeem – zie ook hoofdstuk 4).
Het NVP 3 bevat enkel een raming van de capaciteit voor de planperiode
2004-2007. Kort na de goedkeuring werd op het politieke niveau de beslissing genomen om 700 FTE (full time equivalenten) van de federale politie
naar de lokale politie over te hevelen. Een dergelijke wijziging in de capaciteit zal uiteraard een weerslag hebben op de output en zal ertoe leiden dat
de planning moet worden bijgesteld (wat al in de parlementaire commissie is
besproken).
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NVP 2, aangepaste versie (24 december 2003), deel 3, p 5.
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3.4.2 Budget (financiële middelen)
Volgens de federale politie wordt via de jaarlijkse begroting aangegeven hoe het
NVP met de beschikbare middelen zal bijdragen tot het realiseren van de
vooropgestelde beleidseffecten. Zo worden de voorbereiding, bepaling, uitvoering
en evaluatie van de inzet van beheersmiddelen zoals personeel, infrastructuur,
organisatiestructuren, financiën en logistiek geduid.
Het NVP en de begrotingsdocumenten zijn echter niet op elkaar afgestemd. In de
begroting worden zowel de algemene doelstellingen van de federale politie als de
bijzondere doelstellingen van het NVP opgenomen. In de algemene beleidsnota
van de minister worden de klemtonen en de beleidslijnen per organisatieafdeling
verwoord en ook in de begroting zelf worden de middelen per programma en
organisatieafdeling opgenomen. De prestatiegegevens (de output) worden niet in
de begroting opgenomen. Er bestaat geen prestatiebegroting waarin de output
(prestaties) wordt geraamd en waarin het verband tussen de middelen – input –
en output wordt gelegd. Volgens de federale politie is de versleuteling van het
budget over de NVP-doelstellingen zeer moeilijk, omdat er zeer veel actoren bij
de uitvoering van het NVP betrokken zijn. Bovendien bemoeilijkt de complexiteit
van de werking op het operationele niveau de toewijzing van prestaties en kosten
aan de doelstellingen van het NVP. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitvoering van
administratieve en gerechtelijke taken – toe te wijzen aan verschillende doelstellingen – vaak binnen éénzelfde opdracht vallen. Naast de begroting bestaat er
geen apart financieel plan dat de inkomsten en uitgaven of kosten en baten raamt
m.b.t. de uitvoering van het NVP over de planperiode.
Het NVP 3 geeft, in weerwil van art. 92 WGP, geen informatie over de budgettaire implicaties van het plan. Om de haalbaarheid ervan te kunnen beoordelen
zou het NVP 3 een overzicht van de budgettaire kostprijs voor het gehele plan
(2004 – 20007) moeten geven aan de hand van een meerjarenbegroting. Een
jaarlijkse actualisering van deze meerjarenbegroting kan opgenomen worden in
de operationalisering van het NVP 3 bij de begroting.

3.5 Besluiten
•

Een overkoepelende visie op veiligheid en een strategie op lange termijn, die
het NVP richting geven, ontbreken. De onderdelen beleid, beheer en budget
van het NVP 2 zijn daardoor ongelijkmatig uitgewerkt en onvoldoende op
elkaar afgestemd. De beoogde coördinatie en integratie op het vlak van
beleid en beheer wordt in eerste instantie intern op het vlak van de centrale
directies van de federale politie bewerkstelligd.
Vanaf het NVP 3 heeft de KIV de uitwerking van de doelstellingen voor de
veiligheidsfenomenen van het NVP 2 overgenomen. De KIV heeft er een
bredere reikwijdte aan gegeven door er een gerechtelijke en wetgevingstechnische focus aan toe te voegen. Vanuit een vernieuwd concept verstrekt
het NVP 3 als politieplan vooral informatie over de werking (geïntegreerde
werking en steun, internationale politiesamenwerking en algemene werking)
van de federale politie. De operationele uitwerking en afstemming van de
doelstellingen van de KIV en het NVP 3 zal jaarlijks in operationele plannen
aan de begroting worden toegevoegd.

•

De tweeledige aard van het NVP 2 (beleids- en beheersplan, voor
geïntegreerde en de federale politie) en de verhouding met – al dan
niet bestaande – aanverwante plannen en beleidsdocumenten bezorgen het
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NVP 2 een onduidelijke status. Uit de onduidelijke status volgen onduidelijke
verantwoordelijkheden: ligt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van
een doelstelling of het uitvoeren van een maatregel enkel bij de federale
politie of ook bij de lokale politie, justitie of andere betrokken actoren? Het
statuut van het NVP 3 als strategisch politieplan werd verduidelijkt door de
komst van de KIV en de verlenging van de geldigheidsduur. De verhouding
met aanverwante plannen zal onder de koepel van de KIV moeten worden
uitgeklaard.
•

Te veel prioriteiten en doelstellingen in het NVP 2 maken alles even
belangrijk. Dat kan ertoe leiden dat de uiteindelijke prioriteiten achteraf in de
praktijk worden vastgesteld, maar dan zonder duidelijk te expliciteren door
wie, wanneer en op grond van welke afwegingen en welk overleg. Te veel
prioriteiten geven een diffuse boodschap, waardoor doelgroepen en andere
overheden en bijvoorbeeld de lokale politie moeilijk zelf eigen prioriteiten
kunnen leggen en afstemmen op het beleid van de federale politie.
In het NVP 3 werd een kleiner aantal, vooral strategische, doelstellingen
opgenomen. Het gedeelte over de veiligheidsfenomenen werd overgenomen
door de KIV. De operationalisering werd afgesplitst.

•

Inhoudelijk ontbreken in het NVP 2 nog enkele strategische doelstellingen
m.b.t. het algemeen kader, bijvoorbeeld inzake preventie en nazorg. Het
themabeleid is eenzijdig gericht op de veiligheidsfenomenen. De prioritaire
veiligheidsfenomenen gelden als belangrijkste kader voor de formulering van
doelstellingen, maatregelen en instrumenten. Door deze aanpak krijgen
maatregelen of instrumenten met een bredere impact minder aandacht.
Een instrumentele, gebiedsgerichte of doelgroepenbenadering is minder
ontwikkeld.
Het NVP 3 en de KIV besteden meer aandacht aan een bredere benadering.
De KIV vermeldt per veiligheidsfenomeen de drie onderdelen van de
veiligheidsketen (preventie, repressie en nazorg).

•

Deel 2 van het NVP 2 bevat zeer veel operationele doelstellingen, die echter
nog te weinig smart zijn geoperationaliseerd, wat weliswaar niet altijd
eenvoudig is. De probleemanalyse in deel 2 biedt nog geen accuraat
overzicht van de actuele toestand in het beleidsveld. De meeste doelstellingen zijn instrumenteel of outputgericht geformuleerd. De link met het
beoogde maatschappelijke effect wordt niet aantoonbaar gemaakt.
Bij het NVP 3 wordt de operationalisering afzonderlijk jaarlijks bij de
begroting geactualiseerd. Ook hier moet de link met de beleidsdoelstellingen
van de KIV en de beoogde maatschappelijke effecten in beide richtingen
aantoonbaar worden gemaakt.

•
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Deel 3 van het NVP 2 en het NVP 3 vormt de invulling van een wettelijke
verplichting, maar biedt weinig functionele meerwaarde. Daartoe ontbreekt
de binding met de rest van het plan en biedt het te weinig bijkomende
informatie over de capaciteitsinzet, de financiering van het NVP 2 gedurende
de planperiode en over de meerkosten van het plan ten aanzien van het
lopende beleid. Dit geldt nog meer voor het NVP 3. Dit impliceert dat noch
voor het integrale veiligheidsbeleid noch voor het NVP een raming van het
totale kostenplaatje werd gemaakt noch een inschatting van de beschikbare
middelen, zodat de haalbaarheid van de plannen onduidelijk is, wat de plannen een vrijblijvend karakter geeft.
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Antwoord van de
minister

De Minister van Binnenlandse Zaken merkt op dat hij slechts gedeeltelijk
deze conclusie deelt. Hij wijst erop dat in de schoot van de regering een
grondig inhoudelijk debat over de middelen van de federale politie zal worden
gehouden en dat besparingen of budgettaire herschikkingen de werkbaarheid
van de federale politie niet hinderen; ze stimuleren de politie tot het
herbepalen van prioriteiten en het optimaliseren van hun werking. Het
Rekenhof blijft bij zijn standpunt dat minstens de financiële krachtlijnen van
een meerjarenplan moeten worden afgesproken om de uitvoerbaarheid ervan
te waarborgen.
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Hoofdstuk 4
Opvolging, bewaking en evaluatie

Het onderzoek is nagegaan of de betrokken ministers met de federale politie een
toetsingskader voor de beoordeling van de resultaten hebben afgesproken.
Vervolgens is onderzocht in welke mate de uitvoering van het NVP wordt
gemeten, opgevolgd en geëvalueerd.
„Evaluatie van de veiligheidsplannen is niet nodig om ‘controle’ uit te oefenen,
maar veeleer om het mogelijk te maken de plannen bij te sturen. (…) Een goede
evaluatie moet toelaten regelmatig het veiligheidsplan bij te stellen. Evaluatie is
essentieel verbonden met het bepalen van doelstellingen (bijv. verhogen van de
efficiëntie, van de effectiviteit, van de kwaliteit, van de legitimiteit …), welke op
hun beurt onlosmakelijk verbonden zijn met het bepalen van de gepaste en
relevante indicatoren. Deze onderneming is het sluitstuk van de opmaak van
veiligheidsplannen”66.

4.1 Beleids- en toetsingskader
De ministers zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de te bereiken effecten
en de federale politie voor het voorstellen en uitvoeren van de nodige maatregelen en prestaties. Zo komt het bijvoorbeeld aan de ministers toe te bepalen dat
het aantal verkeersslachtoffers met 10 % moet dalen. Vervolgens is het aan de
federale politie om maatregelen uit te werken, te laten goedkeuren en uit te
voeren om die doelstelling te behalen, door bijvoorbeeld de verkeerscontroles
jaarlijks met 10 % op te voeren.
De federale politie gaat ervan uit dat zowel de prestaties (de output) als de
effecten (de outcome) moeten worden opgevolgd maar dat dit niet mogelijk is
omdat de politieke overheid die verwachte maatschappelijke effecten niet
bepaalt: ‘Zolang niet aan die randvoorwaarde is voldaan, kan de federale politie
moeilijk worden verweten dat ze de link niet legt (met iets dat nog moet worden
bepaald)’67.
De ministers hebben met de federale politie geen toetsingskader afgesproken
dat als basis dient voor de beoordeling van de geplande en gerealiseerde
prestaties van de federale politie en dat de ministers inzicht geeft in de realisaties van de beleidsthema’s. Aangezien er in het NVP 2 zelf haast geen afgesproken normen of streefwaarden voor de doelstellingen zijn opgenomen (zie
volgend punt), is een periodieke beoordeling van de gerealiseerde prestaties en
effecten, en een bespreking met de federale politie van de voortgang van het
NVP en de eventuele bijsturingen onvoldoende onderbouwd. Wat het NVP 3
betreft zal een toetsingskader moeten worden uitgewerkt in de jaarlijkse
geoperationaliseerde plannen.
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Prof. dr. P. Ponsaers – onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse (SVA) U.G. – slide 13 uit
presentatie „Gelijk Opgaan”.

67

Brief van de federale politie aan het Rekenhof van 18 februari 2005.
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4.2 Meten en opvolgen van het NVP
4.2.1 Selectie en definitie van de indicatoren
Voor het NVP 2 (2003-2004), werd de selectiviteit van het meten (wat men wil
meten) via indicatoren vastgelegd. Per operationele doelstelling worden de
meetindicatoren maar niet de streefwaarden in het NVP 2 vermeld. Ze werden
door de betrokken ministers impliciet aangenomen via de goedkeuring van het
NVP zelf.
Er zijn in totaal een tweehonderdtal indicatoren voor het NVP 2 (2003-04)
vastgelegd. Ze zijn te talrijk om kernachtig de informatie weer te geven die men
op het beheers- en beleidsniveau kan gebruiken. De federale politie ontwikkelt op
dit moment een beperkt aantal kernindicatoren die de opvolging op beheersniveau (het management) mogelijk moeten maken. Voor alle indicatoren van het
NVP 2 (2003-2004) werden fiches opgemaakt waarin de belangrijkste gegevens
en kenmerken ervan zijn opgenomen (de omschrijving, de wijze waarop de
gegevens worden verzameld, de wijze waarop wordt gemeten, de periodiciteit, de
verantwoordelijken, type van indicator, enz.). Deze fiches maken geen deel uit
van het NVP 2. Ze werden in dit onderzoek niet in extenso doorgelicht. De
indicatoren zijn, wat hun aard betreft, vooral outputindicatoren; outcome-indicatoren (effecten), proces- en efficiëntie-indicatoren zijn schaars. De meeste
indicatoren geven een absoluut getal weer, slechts een beperkt aantal geeft
verhoudingen weer.
Aan de verschillende indicatoren worden in de fiches ook streefwaarden als
normen gekoppeld.
De definitie van de streefnorm kan gebaseerd zijn op historische gegevens, op
een vergelijking met andere regio’s of andere landen, op instructies van het
beleidsniveau (als gevolg van politieke overwegingen), enz. De streefwaarden
worden, wat het NVP 2 betreft, bepaald door de piloten en coördinatoren die ook
de drempelwaarden ervan vaststellen. Zij worden enkel opgenomen in de indicatorenfiches, die voor louter intern gebruik zijn bestemd. Er is niet gepland de
streefwaarden te laten goedkeuren door de ministers, net zomin als een externe
rapportering daarover. Niettemin hebben de betrokken ministers voor sommige
thema’s zelf de streefwaarden bepaald. Zo werd op het gebied van verkeersveiligheid een stuurgetal van 10 % vooropgesteld, waarmee de verkeerscontroles
moeten worden verhoogd.
De federale politie uitte nog de volgende bedenkingen bij het gebruik van aan de
doelstellingen gekoppelde indicatoren en streefwaarden.
•

Met het gebruik van indicatoren moet voorzichtig worden omgesprongen. Zij
kunnen immers effecten voortbrengen die het politieke niveau, dat een korte
planningshorizon hanteert, als ongewenst beschouwt, zodat ze eigenlijk
contraproductief werken. Zo verhoogt een intensievere strijd tegen drugs
normaal het aantal gevatte daders van met drugs gerelateerde criminele
feiten, wat op zijn beurt via de indicatoren in een eerste periode de
statistieken van het aantal criminele feiten verhoogt. Ogenschijnlijk wijst
deze verhoging op een falend beleid, terwijl de actie in werkelijkheid
wel degelijk vruchten afwerpt. Die worden echter pas zichtbaar in een volgende regeer- of rapporteringsperiode, wanneer de criminaliteitsverlagende
effecten van de antidrugscampagne zich manifesteren.

•

Aan het expliciteren van streefwaarden zijn een aantal voorwaarden
verbonden: duidelijke afspraken over de definities van de indicatoren (een
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nomenclatuur) en een beleidskader waarin de ministers de streefwaarden
vaststellen en preciseren. In de huidige stand van zaken wordt dan ook
verkozen trends weer te geven, eerder dan concrete cijfers of percentages.
•

In dat kader werd er door de respondent op gewezen dat het éénzijdig sturen
op prestatie-afspraken calculerend gedrag in de hand kan werken. Zo is het
niet uitgesloten dat de afspraak om een vooropgesteld aantal boetes uit te
schrijven ertoe leidt dat boetes worden uitgesplitst om het vereiste quotum te
behalen. Buitenlandse voorbeelden bevestigen het bestaan van deze risico’s.

•

Niet alle thema’s of prioriteiten lenen zich even gemakkelijk tot kwantificering. Zo ligt een cijfermatige benadering van de verkeersproblematiek meer
voor de hand dan bij justitiële aangelegenheden. Over het thema verkeer,
een politieaangelegenheid bij uitstek, bestaat immers heel wat informatie op
internationaal vlak (benchmarking) en in die materie heeft het politieoptreden
ook een directe impact (bijv. door het uitschrijven van boetes). Als het
bijvoorbeeld gaat om het verbeteren van de werkmethodes inzake criminaliteit, is het moeilijker engagementen in cijfers uit te drukken68.

•

Tenslotte wordt vastgesteld dat lang niet alle indicatoren binnen de
exclusieve bevoegdheid van de federale politie liggen. Voor heel wat
indicatoren spelen externe factoren een rol (zoals het beschikbare budget, de
bijdrage van de lokale politie,…). Er zijn maar weinig doelstellingen waarop
enkel de federale politie vat heeft. De moeilijkheid daarbij is dat er bij het
interpreteren van de meetgegevens rekening moet worden gehouden met
mogelijke interferentie met andere maatregelen of dat er mogelijkerwijze
geen éénduidig oorzakelijk verband bestaat tussen de output (prestaties) en
de gewenste outcome (effecten).

De bedenkingen van de federale politie bij het gebruik van indicatoren en streefwaarden zijn terecht. Toch is het ten aanzien van de accountability wenselijk dat
enerzijds de doelstellingen toetsbaar zijn en anderzijds bij de meetresultaten de
nodige duiding is gegeven. Bij de evaluatie van de eerste cyclus van het NVP 2
zal de federale politie de indicatoren controleren op zuiverheid, deugdelijkheid en
relevantie. De intentie van de federale politie om in de toekomst méér gebruik te
maken van effectindicatoren, eerder dan van prestatie – indicatoren, verdient dan
ook een gunstige beoordeling.
Het NVP 3 bevat geen indicatoren, wat echter niet betekent dat de uitvoering van
het plan niet zal worden opgevolgd. Dit zal moeten gebeuren op basis van de
operationele planning.

4.2.2 Meetplan en -systeem
Organisatie van het opvolgingsproces
De piloten of coördinatoren van het NVP zijn ook verantwoordelijk voor de
opvolging. Het directiecomité fungeert als stuurgroep. Per DG wordt de
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Zo wordt in het kader van de informatiegestuurde politiezorg gewaakt over de kwaliteit van de
informatie. De kwaliteitsbewaking wordt gestuurd via de DG’s, waar het overleg tussen beleid en
beheer plaatsvindt en waar men de principes van het beleidsdeel van het NVP kan integreren en
concretiseren door bijvoorbeeld vorming en opleiding te voorzien die gericht is op het verbeteren
van de kwaliteit van informatie (bijv. het bepalen van de normen waaraan een PV moet voldoen).
De resultaten kunnen echter slechts beoordeeld worden na evaluatie in een volgende rapporteringscyclus waarbij eventueel nieuw te implementeren maatregelen kunnen worden voorgesteld.
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opvolging verzekerd via interne stuurgroepen. Het systeem voorziet in een
doorlopende opvolging van de operationele doelstellingen met semestriële
rapportering. Naar aanleiding van de eerste semestriële rapportering worden de
streefwaarden op het niveau van de DG herzien en komt er een interne evaluatie
van de gehanteerde streefwaarden en normen. De eerste rapportering voor het
NVP 2 (2003-04) vond plaats eind 2003 en zal intern worden geëvalueerd.

Nulmeting
Meten is een eindwaarde met een beginwaarde vergelijken. Hoewel in het NVP 2
bij iedere prioritaire doelstelling m.b.t. de veiligheidsfenomenen een analyse van
de bestaande toestand van het beleidsveld (met de resultaten van het NVP 1)
werd opgenomen, is er geen nulmeting uitgevoerd die als referentiepunt voor de
start van het NVP 2 kan dienen. Van een systematische nulmeting kan slechts
sprake zijn bij een volledige doorlichting van het veld. Dergelijke metingen
bestaan thans slechts partieel. Zo worden de resultaten van de audit van
PWC-IBM beschouwd als een soort nulmeting van de organisatie en houdt het
NPVB een doorlichting van de veiligheidsfenomenen in. Bij gebrek aan een initiële
nulmeting werden de streefwaarden m.b.t. het NVP 2 (2003-04) enigszins
arbitrair vastgelegd. De resultaten van de eerste semestriële rapportering, die op
31 december 2003 werd beëindigd, worden beschouwd als nulmetingen voor het
volgende NVP. De ontstentenis van een nulmeting brengt er de federale politie
soms toe de resultaten met drempelwaarden in het buitenland te vergelijken, voor
zover die, gelet op de context, als relevant worden beschouwd.

Opvolgingssystemen
Om de werking en de uitvoering van het NVP te kunnen opvolgen moet de
organisatie zicht hebben op de realisatie van de geplande inzet van de middelen
en de kosten van de prestaties. Voor het NVP 2 (2003–2004) werden de
opdrachten (individuele taakstellingen) slechts voor een aantal doelstellingen
vastgelegd in resultaatgebieden of jaardoelen. Voor het geheel dient eerst een
volledige cyclus te worden doorlopen.
De federale politie wil de geleverde prestaties voor de uitvoering van het NVP
opvolgen via prototypes van boordtabellen. Op het ogenblik van het onderzoek
waren nog niet alle onderdelen van de systemen operationeel.
Het PPP-systeem (planning van de prestaties van het personeel) meet de prestaties van het personeel en kent drie functionaliteiten: de planning van activiteiten,
het beheer ervan en de opmaak van statistieken. Op deze basis wil men tevens
de realisatie van de doelstellingen van het NVP meten door het toewijzen van
bepaalde prestaties aan de doelstellingen. Om na te gaan hoeveel tijd aan de
prioritaire fenomenen wordt besteed, gaat men uit van de PPP-registratie.
Daarbij worden de gepresteerde tijdseenheden aan de vooropgestelde prioriteiten toegewezen. Prestaties die niet als arbeid genoteerd worden (bijv.
automatische snelheidscontroles) worden op een andere wijze toegewezen aan
het registratiesysteem. Momenteel functioneert het PPP-systeem voor de
continue opvolging en de clustering van de prestaties per mandag voor de
realisatie van het NVP en de semestriële meting en opvolging op het niveau
van de federale politie. Volgens de federale politie geeft het PPP-systeem vanaf
2003 een volledig beeld van haar capaciteitsinzet. Dit prestatiemeetsysteem
werkt met een coderingssysteem waarbij de hoofdposten voor ieder deelsysteem
vastliggen. De homogeniteit van het systeem stijgt met het niveau van de
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aggregatie. Daarbij wordt het gebruik van gestandaardiseerde begrippen
nagestreefd.
Het SAS-PPP-luik dat aansluit op PPP (de statistische module van PPP) was
tijdens het onderzoek nog in opbouw69. Via dit systeem worden de centrale
gegevens van het PPP-systeem gepresenteerd onder de vorm van statistische
rapporten (op basis van 21 standaardrapporten).
Het prototype SAS-SPM (strategic performance management – statistische
module) zal als toekomstige geïnformatiseerde boordtabel van de federale politie
(op de verschillende managementniveaus) de indicatoren van NVP 2 opnemen.
De federale politie deelde mee dat het SAS-SPM vanaf 2005 wordt vervangen
door BO-EPM. Intern worden de boordtabellen als beheersinstrument gebruikt
om verbintenissen op te volgen op basis van indicatoren, waaraan een groene,
rode of oranje waarde wordt toegekend in functie van de stand van uitvoering. Op
een doorlopende wijze en met een cyclus van zes maanden wordt over de
uitvoering gerapporteerd. Daarnaast worden stuurborden (type balanced score
card) opgesteld.
Voor opvolging op het managementniveau (niveau directiecomité) zullen er een
dertigtal kernindicatoren worden vastgelegd. Deze indicatoren dienen voldoende
geaggregeerd te zijn om de domeinen capaciteitsaanwending, budgettaire
toestand en NVP op te volgen.
De beleids-, beheers- en begrotingscycli moeten afgestemde informatie leveren
over de geplande en de gerealiseerde inzet m.b.t. het NVP. De kostprijs van de
realisatie van de doelstellingen wordt slechts in zekere mate gemeten en zeker
niet per doelstelling, omdat bepaalde kosten niet kunnen worden uitgesplitst (zie
hoofdstuk 3). Er worden wel geconsolideerde en geaggregeerde indicatoren
inzake budget ontwikkeld voor het prototype van de boordtabel (SAS-SPM).

Controle op het meetsysteem
De verantwoordelijkheid voor het meetsysteem ligt specifiek bij ieder betrokken
niveau binnen de organisatie en overkoepelend bij CGC. De meetgegevens
worden op ieder verantwoordelijkheidsniveau bewaard en beschermd door het
informaticasysteem. Daartoe werd een richtlijn en een nota van de CG
uitgevaardigd voor capaciteitsmeting. Er bestaat ook een handleiding PPP en er
is in opleiding en ondersteuning voor de gebruikers voorzien.
Om zich verzekerd te weten van passende informatie (d.w.z. accuraat, betrouwbaar, volledig, tijdig en juist) werden in het basisregistratiesysteem controles in
de computerprogramma’s ingebouwd (bijv. alle velden moeten ingevuld zijn
voordat bepaalde data kunnen worden ingebracht). Daarnaast wordt er nog in de
volgende vormen van interne controle voorzien: de dienst Beheerscontrole voert
controles ter plaatse uit waarbij op de juistheid van de input wordt toegezien; de
interne auditdienst legt zich toe op procesmatige controles; de analisten doen in
hun domein nazicht naar de overeenstemming van cijfergegevens vanuit
verschillende oogpunten; ten slotte moeten de lijncontroles van AIK’s (de
arrondissementele informatiekruispunten) en de hiërarchische controle door de
zonechef worden vermeld.
Naast deze interne controles zijn er verificaties van de juistheid van de
gegevensaanvoer door de Algemene Inspectiedienst (autonoom controleorgaan
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De federale politie deelde mee dat SAS-PPP intussen is afgewerkt.
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binnen de federale politie) en door het controleorgaan ANG (orgaan met een
functionele onafhankelijkheid, dat logistiek onder de inspectiedienst valt).

Gebruik van meetgegevens
De federale politie toetst de werkelijke prestaties aan de streefwaarden en
evalueert eventuele afwijkingen op het niveau van de doelstelling. De maatregelen
die kunnen genomen worden om bij te sturen en tegemoet te komen aan de
streefwaarden kunnen bestaan in het wijzigen van de procedures, het aanpassen
van de organisatie van de diensten (kleine bijsturingen op vlak van interne
werking) of het aanpassen van de normen. De bijsturing wordt echter beperkt
door budgettaire limieten: zo is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om het
personeelsbestand aan te passen. Het NVP 2 bevat verder geen incentives of
sancties voor het al dan niet realiseren van de doelstellingen. Dit zou eventueel
kunnen worden opgevangen via het evaluatiesysteem en de beoordelingsinstrumenten die voor de verschillende mandatarissen in hun contractuele voorwaarden
bestaan. Het evaluatiesysteem is echter nog niet operationeel, het zal uitgewerkt
worden op basis van competentie-indicatoren, persoonlijkheids- en functiegerichte waarden, doelstellingen en resultaatsgebieden.

4.3 Evaluatie
Van het NVP 1 werd geen ex-post evaluatie naar de mate van doelbereiking
uitgevoerd. De federale politieraad, die als wettelijke opdracht de evaluatie van
het NVP heeft, bracht over het NVP 1 geen advies uit en maakte evenmin een
evaluatie. Het NVP 1 werd evenmin door de federale politie intern geëvalueerd.
Er wordt wel verwezen naar het rapport van IBM – PWC (met evaluatie over
bepaalde onderdelen van de werking en organisatie). In het NVP 2 (2003 – 2004)
worden de resultaten van het NVP 1 opgenomen onder de analyse van de huidige
toestand.
De DSB (Justitie) ziet voor zichzelf in de toekomst een rol weggelegd met
betrekking tot de ex-ante en ex-post evaluatie van het integrale veiligheidsbeleid
binnen de beleidscyclus.
De KIV kadert de beleidsevaluatie aan het opmaken van beleidsplannen volgens
de beleidscyclus (KIV, p.99). Ze kondigt in het algemeen de uitwerking aan van
methodieken voor de opvolging en evaluatie van projecten (KIV, p.119).
Daarnaast worden er bij de bespreking van de veiligheidsfenomenen allerlei
specifieke initiatieven op het vlak van evaluatie aangekondigd (bijv. evaluatie van
wetgeving, instrumenten, processen, effecten …). Soms worden er evaluatiecriteria
(bijv. indicatoren) vermeld. Er wordt echter nog geen overkoepelende evaluatie
van het plan zelf in het vooruitzicht gesteld.

4.4 Besluit
De federale politie heeft verscheidene beheersinstrumenten ontwikkeld en
ingezet om de uitvoering van het NVP te bewaken. Bepaalde instrumenten waren
bij het afsluiten van het onderzoek nog in ontwikkelingsfase of waren nog niet
geïmplementeerd. De invoering van nieuwe beheersinstrumenten gaat gepaard
met een leerproces. De belangrijkste knelpunten zijn:

60

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

•

Het ontbreken van een op beleidsniveau afgesproken toetsingskader – mede
een gevolg van het ontbreken van duidelijke beleidsdoelstellingen en
smartgeformuleerde operationele doelstellingen – voor het beoordelen van
de resultaten;

•

Het formuleren van de prestatie-indicatoren en de eraan gekoppelde streefwaarden en de beoordeling ervan blijft voor het NVP 2 voornamelijk een
interne aangelegenheid van de federale politie. De piloten en coördinatoren
verantwoorden zich intern ten aanzien van het management. Daaruit volgt
dat extern het zicht op de uitvoering van het NVP 2 beperkt is.

•

Er ontbreken toetsbare na te streven maatschappelijke effecten. Daarom zijn
er vrijwel geen effectindicatoren en is er geen effectmeting. Dit leidt ertoe
dat er geen zicht is op de realisatie van de beleidsthema’s.
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Hoofdstuk 5
Informatiedoorstroming en rapportering

In dit vijfde hoofdstuk wordt onderzocht of er een systeem van informatiedoorstroming bestaat zodat er een passende verantwoording wordt gegeven over de
uitvoering en doelbereiking van het beleid.
„Deze doelstelling van de veiligheidsplannen concentreert zich essentieel op het
doorzichtig, het transparant maken van het politiewerk. Het gaat er hier om dat
de politie verantwoording dient af te leggen omtrent de wijze waarop de gestelde
prioriteiten en het reguliere politiewerk werden uitgevoerd. Deze verantwoording
richt zich in eerste instantie tot de overheden, maar richt zich eveneens tot de
bevolking. Ook is interne „accountability” essentieel, wil de politieorganisatie
bevoegdheden kunnen delegeren naar haar personeelsleden en hen kunnen
responsabiliseren. Indien er vragen rijzen omtrent het geleverde politiewerk
impliceert „accountability” onvermijdelijk dat op deze vragen een pertinent
antwoord wordt gegeven.” 70

5.1 Afstemmen van informatie
5.1.1 Interne afstemming
De informatiedoorstroming binnen de geïntegreerde politie (federale politie –
lokale politie) verloopt via een thematisch en operationeel cascadesysteem.
Operationele contacten met het lokale niveau verlopen vooral via het gedeconcentreerde niveau van de federale politie: de DIRCO’S en AIK’s. De DIRCO’S
(vertegenwoordigd zijn in de lokale veiligheidsraden) en DIRJUD’S vormen de
spil van het gedeconcentreerde niveau. Voor de beleidsmatige afstemming van de
gegevens, afkomstig van de federale en de zonale politie treedt CGL (federale
politie) op. CGL heeft ook een ondersteunende rol ten aanzien van de lokale
politie. Veel informatie wordt ter beschikking gesteld via de website
www.info-zone.be. Gestructureerde contacten met de 196 zones acht de federale
politie als dusdanig niet haalbaar.

5.1.2 Externe afstemming
Er werd in het NVP 2 geen gebruik gemaakt van standaarden (of normwaarden),
zodat de beschikbare informatie op zich niet vergelijkbaar is en bijgevolg niet
bruikbaar als input voor andere sectoren of voor de opvolging van transversale
thema’s.
Criminaliteit en (on)veiligheid zijn niet eenduidig te meten. Het federale
Veiligheids- en Detentieplan voorzag in de invoering van een meet- en opvolgingssysteem dat zou toelaten na te gaan in welke mate het geformuleerde
veiligheidsbeleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Uit een studie – uitgevoerd in
co-opdracht van de FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie – bleek dat de
ontwikkeling van een dergelijk instrument voor het integrale veiligheidsbeleid in
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Prof. dr. P. Ponsaers – onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse (SVA) U.G. – presentatie
„Gelijk Opgaan”.

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

63

eerste instantie niet haalbaar was omwille van de complexiteit van dergelijk
systeem en wegens het totale gebrek aan horizontale integratie van de
verschillende bestaande registratiesystemen bij de actoren die deel uitmaken van
het repressieve luik. Omdat er bijgevolg (nog) geen inzicht bestaat in de
strafrechtelijke keten worden in een eerste fase de opbouw van het meet- en
opvolgingssysteem beperkt tot de strafrechtelijke keten binnen de veiligheidsketen. In een tweede fase zal het systeem uitgebreid worden tot de preventieve
schakel en de nazorg71. De studieresultaten van de eerste fase moeten thans
worden geïmplementeerd. Het wetenschappelijk onderzoek (pilootproject) dat de
implementatie doorvoert, wordt gestuurd door een begeleidingscomité dat de
beslissingen zal nemen m.b.t. de plaats, de vorm en de informatiedoorstroming.
De benaderingswijze van de criminaliteit via de strafrechtelijke keten impliceert
dat de lijn van het plegen van een misdrijf, over de aangifte, het opstellen van een
PV, het gevolg dat daaraan gegeven wordt tot de eventuele vervolging en
veroordeling volledig wordt doorgetrokken en opgevolgd en dat over deze
ketenbenadering op eenzelfde consistente wijze kan worden gerapporteerd. De
problemen bij het meten van ketengegevens duiken in eerste instantie op bij de
afstemming van de data. Het knelpunt is dat de politie en Justitie de fenomenen
vanuit verschillende invalshoeken bekijken en uiteenlopende definities hanteren,
zodat bijvoorbeeld de gegevens van de politie niet aansluiten met deze van
Justitie. Naast de totstandkoming van eenvormige kwalificaties en definities (een
nomenclatuur) moet de keuze van indicatoren op de scharnierpunten van de
strafrechtelijke keten (bij de in-, door- en uitstroom van de verschillende lagen)
leiden tot een rapportering en daaraan verbonden verantwoording over de
relevante aanknopingspunten voor het beheers- en beleidsniveau. De federale
politie en Justitie zijn bijgevolg niet enkel op het vlak van planning maar ook voor
het verzamelen van data en het hanteren van relevante indicatoren op
samenwerking aangewezen.
De verantwoordelijkheid voor de aansluiting van de gegevens in de veiligheidsketen – de gegevens van de federale en de zonale politie, de gegevens van de
politie en van het OM (rechterlijke macht), maar ook van de andere partners in de
veiligheidsketen – is niet gecentraliseerd. De federale politie werkt samen met de
Dienst Strafrechtelijk Beleid om de gegevens van de politie en van het OM beter
op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het uitwerken van een
éénvormige nomenclatuur (inhoudelijke afstemming van de gehanteerde
begrippen) om te komen tot homogene grootheden voor het opstellen van
uniform statistisch materiaal. Volgens de DSB zouden de FOD’s Binnenlandse
Zaken en Justitie de coherentie van de statistieken moeten nagaan, maar
beschikken zij daartoe niet over de nodige capaciteit. De DSB is van oordeel
dat er een link moet komen tussen de informatiesystemen van de federale
politie (ANG) en van justitie (Phenix). De FOD Binnenlandse Zaken – AD VPB –
werkt dan weer aan de afstemming van de gegevens van de politie met andere
partners in de veiligheidsketen via de geplande oprichting van „het stedelijk
observatorium”. Doel daarvan is de gegevens van binnen en buiten de politie op
het lokale niveau via een overkoepelende databank op elkaar te doen
aansluiten72.
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K. Van Altert, E. Enhus en P. Ponsaers, „Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor de
instroom en selectie in de strafrechtelijke keten”, Politeia, dienst voor het strafrechtelijk beleid.
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Op de Ministerraad van 20 juli 2004 werd beslist geen middelen van het ‘Fonds voor de Europese
Toppen’ te voorzien voor dit project, waardoor het nooit gestart is (brief FOD Binnenlandse Zaken
van 19 januari 2005).
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De KIV stelt terzake in de krachtlijn ‘Strafrechtelijk ketenbeheer’ dat de
kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van alle actoren in elke laag van de
strafrechtelijke keten, een voorwaarde is voor een efficiënt veiligheidsbeleid. De
focus wordt gelegd op de afstemming van de instroom op de uitstroom van elke
laag en vice versa. Elke actie en haar verdere impact wordt doorheen de diverse
lagen (opsporing, vervolging, straftoemeting en strafuitvoering) van de
strafrechtpiramide bekeken (KIV, p.102). Het project ‘ketenbeheer’ vermeldt als
randvoorwaarden daartoe het beschikken over: statistieken in alle lagen over de
flux van feiten en daders; statistisch overzicht capaciteit strafrechtspiramide;
informaticatools doorheen de keten; beheerstools en adequate wetgeving.
De kadernota stelt dat in het bijzonder moet worden gewaakt over de
toekomstige integratie van de systemen die worden uitgewerkt door enerzijds de
politie (de vernieuwde politiële criminaliteitsstatistiek in 2006) en anderzijds de
gerechtelijke statistieken (de parketstatistieken van het college van procureursgeneraal; de werkgroep gerechtelijke statistiek; de gecontextualiseerde veroordelingsstatistieken van de DSB). Op basis van de quasi permanente beschikbaarheid aan gegevens wil men indicatoren ontwikkelen die richtinggevend
kunnen zijn bij de ontwikkeling van onder meer een opsporing- en vervolgingsbeleid.

5.2 Informatiedoorstroming en rapportering
5.2.1 Interne informatievoorziening en rapportering (beheersniveau)
De federale politie heeft een informatieplan opgesteld waarin bepaald is welke
informatie met welke periodiciteit voor welke entiteiten beschikbaar moet zijn. De
informatie, benodigd voor de interne verantwoording over bedrijfsprocessen,
werd al vastgelegd. De informatie voor het bewaken van de uitvoering van de
plannen wordt geïdentificeerd en geïnventariseerd door het vaststellen van
indicatoren die aan de doelstellingen zijn gekoppeld. De informatiesystemen voor
de opvolging en rapportering ervan zijn in ontwikkeling (zie hoofdstuk 4). De
meetgegevens die op basis van een beperkt aantal kernindicatoren worden
ingewonnen, zullen de informatielevering op een passend geaggregeerd niveau
verzorgen.
Over de opvolging en de uitvoering van het NVP 1 werd niet systematisch
gerapporteerd73. Met betrekking tot het NVP 2 voorziet de basisnota „opvolging
realisatie NVP” van de federale politie in een systeem van semestriële voortgangsrapportage en opvolgingsverslagen (verslag met belangrijkste aandachtsen actiepunten) voor de opvolging van de uitvoering van het NVP. Deze rapporten worden, wat de prioritaire doelstellingen betreft, opgesteld door de betrokken piloten of coördinatoren. Op basis daarvan heeft de federale politie met
betrekking tot het NVP 2 (2003-2004) een eerste halfjaarlijkse rapportering
opgemaakt over de opvolging van het NVP, waarvan de eerste cyclus afgerond
werd op 31 december 2003. De eerste volledig uitgevoerde semestriële
rapportering maakt vervolgens het voorwerp uit van een evaluatie binnen de
federale politie.
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De federale politie gaf er wel een presentatie over aan de federale politieraad.

Het nationaal veiligheidsplan – Rekenhof, juni 2005

65

5.2.2 Externe informatievoorziening en rapportering (beleidsniveau)
Ministers
De externe verantwoording en de informatiedoorstroming naar het beleidsniveau
(de ministers) is thans nog niet op gestructureerde wijze georganiseerd. Er
bestaan geen formele afspraken tussen de federale politie en de betrokken
ministers over de inhoud, de periodiciteit, de frequentie en de wijze van rapportering m.b.t. het NVP. De informatie wordt tot op heden voornamelijk afhankelijk
van de omstandigheden en ad hoc – op vraag van de ministers – geleverd. De
informatie-uitwisseling tussen de federale politie en de betrokken ministers m.b.t.
het NVP 2 verloopt via de periodieke vergaderingen met de kabinetten. Wel worden er op initiatief van de federale politie thematische rapporten aan het beleidsniveau bezorgd (bijv. NPVB 2001-2002, analyserapporten bijv. over carjacking,
voortgangsrapporteringen, specifieke dossiers o.m. over capaciteit, personeelsformatie…). De interne opvolgingsrapporten m.b.t. de uitvoering van het NVP 2
werden op het ogenblik van het onderzoek (begin 2004) nog niet aan de beleidsverantwoordelijken bezorgd. In 2004 heeft de federale politie voor het eerst een
activiteitenrapport 2003 opgesteld en verspreid. In dit rapport zijn ondermeer de
realisaties in 2003 met betrekking tot het NVP 2 opgenomen.
De federale politie deelde mee dat een laatste opvolging van de uitvoering van
het NVP 2003-2004 in maart 2005 wordt afgesloten. Op basis van deze
eindrapportage zal vervolgens ook een evaluatierapport worden opgesteld als
sluitstuk van de beleidscyclus74.

FOD’s
Ook met de FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie bestaat er m.b.t. het NVP 2
geen gestructureerde informatie-overdracht. Wel wordt er over diverse items en
via diverse vergaderingen en werkgroepen informatie uitgewisseld. Dit geldt
volgens de FOD Binnenlandse Zaken evenzeer in de relatie tussen de FOD
Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken, als tussen de federale politie en de
betrokken FOD’s. De bestaande informatiestroom tussen Binnenlandse Zaken en
de lokale politiediensten heeft geen betrekking op het NVP.
De DSB (Justitie) vergaart en structureert informatie en stelt ze onder andere via
het Forum Statistiek ter beschikking. De dienst speelt geen sturende rol inzake
het informatieverkeer i.v.m. het NVP. De DSB wijst op het belang van het
verzamelen van informatie middels ex-ante en ex-post evaluaties, en het
coördineren en leveren van informatie die dienstig is voor een geïntegreerd en
politiek georiënteerd beleid. De opbouw van een beleidsdatabank in het kader
van het ketenbeheer vraagt echter veel tijd. Inmiddels moet de beschikbare
informatie, waaronder de criminografische data, optimaal worden aangewend.
In de krachtlijn ‘transparantie en communicatie’ wijst de KIV in het algemeen op
het belang van een efficiënte interne en externe communicatie.

Parlement
De systematische informatiedoorstroming en rapportering over het NVP 2 aan
het Parlement is beperkt. Bij de totstandkoming van het NVP krijgt het Parlement
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Brief van de federale politie aan het Rekenhof van 18 februari 2005.
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de krachtlijnen van het NVP en het advies van de federale politieraad bij het
ontwerp van NVP ter beschikking. De ministers bepalen bij gebrek aan een
wettelijke definitie wat de concrete inhoud is van de „krachtlijnen” van het NVP.
In de praktijk werd enkel het eerste deel van het NVP 2 (het beleidsdeel) aan
het Parlement voorgelegd. Het NVP 2 werd door de betrokken ministers
goedgekeurd eind maart 2003 en de krachtlijnen ervan werden in april van dat
jaar aan het parlement meegedeeld. Het werd, gelet op het einde van de
legislatuur, niet meer besproken. Als gevolg van het aantreden van een nieuwe
regering in de zomer van 2003 vroeg de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken
aan de federale politie het NVP 2 aan te passen aan de regeringsverklaring. In
het aangepaste NVP 2 zijn naast veelvuldige verwijzingen naar het regeerakkoord, enkele nieuwe thema’s opgenomen en nieuwe klemtonen gelegd. Van
dit aangepaste NVP 2 werden geen krachtlijnen of advies aan het Parlement
overgestuurd. De KIV en het ingekorte NVP 3 (2004-2007) zijn integraal aan het
Parlement bezorgd. De operationalisering van de doelstellingen van het NVP 3
met informatie over de uitvoering en de evaluatie ervan, zou jaarlijks naar
aanleiding van de begrotingsbesprekingen aan het Parlement worden voorgelegd.
Dit dient een eerste maal bij de begroting 2005 te gebeuren75.
Naar aanleiding van de bespreking de KIV en het NVP 3 in de parlementaire
commissies rees de vraag al naar bijkomende concrete informatie76.

5.3 Besluit
De federale politie ontwikkelt een interne informatievoorziening, zodat een
permanente geaggregeerde informatiestroom de behoeften van het beheersniveau zal kunnen afdekken. Het beleidsniveau heeft nog geen gestandaardiseerde communicatielijnen opgezet waarlangs op een gestructureerde en
systematische wijze periodiek wordt gerapporteerd. Dit heeft tot gevolg dat
beleidsevaluatie en de daaruit voortvloeiende bijsturingen nog onvoldoende
kunnen plaatsvinden. Wat de strafrechtelijke en veiligheidsketen betreft, is de
informatie nog onvoldoende gecoördineerd en afgestemd. De informatiedoorstroming naar het Parlement bleef tot op heden beperkt.
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De vragen van de commissieleden naar meer concrete informatie zal bijgevolg een antwoord
moeten krijgen bij de bespreking van de aangekondigde jaarlijkse actualisering en operationalisering van NVP en de bij de KIV horende actieplannen (Parlementaire Stukken, Gemeenschappelijke
vergadering van de Commissies voor Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
ambt, en voor de Justitie, 2 juni 2004, CRIV 51 COM 284)
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Parlementaire Stukken, Gemeenschappelijke vergadering van de Commissies voor Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt, en voor de Justitie, 2 juni 2004, CRIV 51 COM
284.
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Hoofdstuk 6
Algemeen besluit en aanbevelingen

6.1 Algemeen besluit
De federale politie werkt met veel inzet aan de professionalisering van de
beleids- en beheerscyclus. Ze heeft daartoe het NVP als planningsinstrument in
haar organisatie geïntroduceerd en beheersinstrumenten ontwikkeld voor de
opvolging ervan.
De resultaten van dit leerproces en deze inspanningen, getoetst aan het door het
Rekenhof vooropgestelde model, zijn nog niet optimaal, omdat een aantal
randvoorwaarden nog onvoldoende werden vervuld en de plannings- en controlecyclus op het ogenblik van het onderzoek nog geen volledig sluitend geheel vormden. De belangrijkste knelpunten worden als volgt samengevat.

6.1.1 Concept
Het concept van het veiligheidsplan zoals vervat in de wetgeving blijkt noch
transparant noch doelmatig te zijn. Er bestaat een spanningsveld tussen de
algemene doelstellingen vervat in artikel 4 en de concretisering ervan zoals die in
artikel 92 WGP werd vastgelegd. In combinatie met de verlenging van de
geldingsduur van het plan tot vier jaar en de totstandkoming van de KIV leidt
deze onduidelijkheid ertoe dat het NVP in de praktijk verengd werd tot het
strategische politieplan voor de federale politie (art. 92 WGP).
Er zijn meerdere aanwijzingen dat de door artikel 4 WGP beoogde mate van
coördinatie – het waarborgen van een globale en geïntegreerde aanpak van de
veiligheid en het verzekeren van de samenhang van het optreden van de
politiediensten – niet door het NVP wordt bereikt. Dit is mee een gevolg van het
gebrek aan duidelijke definities, helder toegewezen bevoegdheden, afgebakende
verantwoordelijkheden en de nodige integrerende instrumenten.

6.1.2 Beleidskader
Het ontbreken van een (door de ministers te bepalen) ruimer beleidskader en
-plan bemoeilijkten het voeren van een integraal veiligheidsbeleid bij het NVP 2.
De opmaak van een dergelijk los van het NVP staand plan is niet wettelijk vastgelegd.
De totstandkoming in 2004 van een breder beleidsplan (KIV) is een stap in de
goede richting om de doelstellingen uit het regeerakkoord op het vlak van de
veiligheid te concretiseren. De KIV biedt mee vanuit een gerechtelijke invalshoek een ruimer kader om een integraal veiligheidsbeleid te voeren waarbij
ondermeer het NVP als het politionele verlengstuk wordt beschouwd. Door de
tijdsdruk en de parallelle totstandkoming van de KIV en het NVP 3 was de
afstemming tussen beide plannen nog niet optimaal. De jaarlijkse actualisering
van de KIV en van het NVP 3 bij de begroting moet de plannen afstemmen en
operationaliseren.
Er ontbreekt nog een sturingsorgaan of -mechanisme dat het overleg en de
samenwerking tussen de verschillende actoren en de bijbehorende plannen in het
beleidsveld veiligheid structureert en coördineert.
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6.1.3 Beleids- en beheerscyclus
De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie kunnen zich op basis van
het NVP 2 nog niet verantwoorden over de prestaties van de federale politie, de
ingezette middelen en de bereikte resultaten. Bij gebrek aan een afgesproken,
passend toetsingskader biedt het NVP 2 de betrokken ministers onvoldoende
structuur voor het voeren en sturen van een politioneel veiligheidsbeleid.
De structuur van de geïntegreerde politie alsook de autonome bevoegdheid van
de lokale overheid voor de lokale politie bemoeilijkt een sluitende verantwoording.

6.1.4 Inhoud van het plan
Door de eerder bescheiden en weinig zichtbare interventie van de betrokken
ministers bij de opmaak van het NVP 2 mist dit plan de nodige politieke
draagkracht en beleidsmatige overkoepeling.
De drie onderdelen van het plan over het beleid, het beheer en de middelen
missen nog de nodige samenhang. De benadering van de prioriteiten op het vlak
van veiligheid in het NVP 2 is hoofdzakelijk fenomeengericht. Bredere,
horizontale thema’s zoals een overkoepelende visie op doelgroepenbeleid, een
gebiedsgerichte, sectorale of instrumentele benadering van de veiligheidsfenomenen komen in het plan zelf in mindere mate aan bod. Hoewel dit niet de
essentie van de opdracht van de federale politie uitmaakt, ontbreekt inhoudelijk
de link met de schakels preventie en nazorg van de veiligheidsketen.
Hoewel dit niet altijd eenvoudig of zelfs mogelijk is, zijn de doelstellingen
nog onvoldoende toetsbaar en wordt het verband tussen de vooropgestelde
prestaties en maatschappelijke effecten niet aantoonbaar gemaakt. Dat laatste
wordt extra bemoeilijkt doordat de effecten op beleidsniveau weinig concreet of
expliciet zijn geformuleerd.
Door het ontbreken van passende informatie over de financiële en personele
kosten van de federale politie over de planperiode, kan de haalbaarheid en impact
van het NVP 2 niet correct worden geschat. De kostenraming en verantwoording
van de bijdrage van de lokale politie bij de uitvoering van het NVP valt buiten het
bereik van het plan.

6.1.5 Opvolging en rapportering
Het is tot op heden niet mogelijk om een algemeen zicht te krijgen op de realisatie
van de strategische thema’s. Het NVP, de opvolging en rapportering sluiten daartoe nog onvoldoende op elkaar aan en geven nog te weinig inzicht in de resultaten
van het politiewerk en de daarvoor ingezette middelen. Weliswaar wordt er
gewerkt aan het formuleren van indicatoren om de plan- en taakuitvoering van de
politie te kunnen meten en te beoordelen, maar de indicatoren zijn nog in ontwikkeling en de bijbehorende streefwaarden werden niet in het NVP 2 opgenomen.

6.2 Aanbevelingen
6.2.1 Concept
De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie moeten in samenspraak met het
Parlement de wetsartikelen over het nationaal veiligheidsplan (laten) evalueren
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om zo onduidelijkheden, disfuncties en ondoelmatigheid (bij de uitvoering ervan)
te identificeren en te verhelpen. In het bijzonder moet daarbij aandacht worden
besteed aan het statuut van het voornoemd plan en de concrete invulling ervan.

6.2.2 Beleidskader
De bevoegde ministers moeten in samenspraak met het Parlement een
transparant veiligheidsbeleid ontwikkelen en duidelijk bepalen wat van de
federale politie en de andere actoren wordt verwacht en hoe de verantwoordelijkheden voor de uitvoering worden afgebakend. Het NVP en andere ermee
samengaande plannen in de aanleunende beleidsdomeinen en -velden moeten
beter op elkaar en op dat beleidskader worden afgestemd.
De bevoegde ministers dienen een norm voor de vereiste mate van overleg en
samenwerking tussen de actoren in de veiligheidsketen en de coördinatie ervan
vast te stellen. De federale politie dient de samenwerking met de actoren
verder te bevorderen en in de ambtelijke planningorganisatie en -structuur te
verankeren. De resultaten van de samenwerking met actoren moeten periodiek
worden geëvalueerd.

6.2.3 Beleids- en beheerscyclus
De bevoegde ministers moeten met de federale politie afspraken maken over de
concrete bijdrage van de federale politie aan de realisatie van de door de
ministers geformuleerde beleidsdoelstellingen. Het verband tussen de te leveren
prestaties en te bereiken maatschappelijke effecten moet daarom verder
aantoonbaar worden gemaakt. Er zijn afspraken nodig over de wijze waarop de
federale politie verantwoording zal afleggen aan de ministers over de geleverde
prestaties.
De bevoegde ministers dienen, met het oog op het waarborgen van de realisatie
van de beleidsthema’s en de beheersmatige randvoorwaarden, de ontwikkeling
van de beleids- en beheerscyclus bij de federale politie en de andere actoren in
de veiligheidsketen verder te ondersteunen.
De gewenste mate van afstemming bij de uitvoering, de opvolging van en de
verantwoording over de veiligheidsplannen – moet door de bevoegde ministers
duidelijk worden omschreven, de daartoe vereiste instrumenten moeten worden
vastgelegd en de coördinerende functie toegewezen. De FOD’s Binnenlandse
Zaken en Justitie (BSD) kunnen een actievere rol vervullen bij de coördinatie
van de planning, de opvolging en de overkoepelende verantwoording van de
veiligheidsplannen.

6.2.4 Inhoud van het plan
De interne samenhang van het NVP moet worden versterkt door een betere
onderlinge afstemming van de drie planonderdelen (het beleidsdeel, de
operationalisering en de inzet van middelen).
Een meer geïntegreerde aanpak van de prioriteiten op het niveau van het NVP
kan de fragmentarische benadering van de veiligheidsfenomenen verbeteren. Dit
kan door meer aandacht te besteden aan het ketenbeleid en door de doelstellingen te verbreden met een uitgewerkte visie op doelgroepenbeleid (daders,
slachtoffers, intermediairen, maatschappelijke actoren …) en op een instrumentele,
gebiedsgerichte en sectorale benadering van het veiligheidsbeleid.
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Door de strategische thema’s voor de werking duidelijker af te stemmen op de
veiligheidsthema’s kan het plan aan samenhang winnen, wat de efficiëntie en de
effectiviteit ervan kan bevorderen.
De doelgerichtheid van het plan kan worden verbeterd door het aanscherpen van
de toetsbaarheid van de doelstellingen (omschreven als genormeerde en
kwantitatief of kwalitatief meetbare prestaties). Om de resultaten van de
politiewerking, meer bepaald de prestaties en de effecten daarvan, inzichtelijk te
maken moeten door de federale politie onderschreven prestatie-indicatoren en de
bijbehorende streefwaarden worden benoemd die de beleidsthema’s operationaliseren. Bij de beoordeling van de uitvoering van het NVP en de verantwoording
over de gerealiseerde prestaties en de bereikte effecten moet er rekening mee
worden gehouden dat de politie niet als enige invloed uitoefent op het bereiken
van het gewenste effect. De politie is één van de actoren in de veiligheidsketen
en externe factoren spelen vaak een belangrijke rol. Daarnaast kan ook niet altijd
een verband worden gelegd tussen de prestatie en effect en zijn de effecten vaak
pas op termijn meetbaar.
Het NVP zou de verdeling van de benodigde financiële, personele en materiële
middelen over de algemene directies en diensten van de federale politie over de
volledige planperiode in verhouding tot de doelstellingen moeten weergeven. Dit
moet toelaten inzicht te krijgen in de kostprijs van de te leveren prestaties en te
realiseren doelstellingen. De betrokken ministers moeten zich (politiek)
engageren de nodige middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van
het meerjarenplan.
Hoewel het moeilijk is verbanden te leggen tussen middelen en prestaties
enerzijds en tussen prestaties en effecten anderzijds, hangt dat inherent samen
met planning. De ramingen van de benodigde middelen moeten met de gepaste
nauwkeurigheid op een voldoende geaggregeerd niveau plaatsvinden. Daarbij
moet een evenwicht worden nagestreefd tussen de kostprijs van de berekening
van de benodigde middelen en de baten, in de vorm van kennis die deze
voorafspiegeling bijbrengt. Tegenover de extra inspanningen die de inzet van een
nieuw instrument vraagt, moeten de ministers het politieke engagement aangaan
het planningsinstrument ook passend te gebruiken en de nodige extra middelen
ter beschikking te stellen.

6.2.5 Opvolging en rapportering
De federale politie moet verder de nodige informatie verzamelen, registreren en
verwerken om de uitvoering van het NVP op te volgen en zicht te krijgen op de
effecten van de uitvoering van het plan. De keteninformatie met de partners in de
veiligheidsketen moet verder worden afgestemd. De interne en externe verantwoording over de taakuitvoering dienen op elkaar aan te sluiten en de verstrekte
informatie moet voldoende worden geaggregeerd in functie van de gebruiker van
de informatie. Het Parlement moet systematischer door de betrokken ministers
worden geïnformeerd over het NVP, de aanpassingen eraan en de uitvoering van
het plan.

6.3 Antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken
De minister stelt als eindconclusie dat de met de KIV ingeslagen weg om te
komen tot een ruimer en meer coherent beleidskader inderdaad nog verder moet
worden uitgewerkt en in de regelgeving geconcretiseerd. Volgens de minister
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moeten de daarvoor vereiste wetswijzigingen worden uitgewerkt in het kader van
een algemene evaluatie van de NVP’s en moet daarbij eveneens rekening
gehouden worden met de al aangekondigde wijzigingen in de structuur van de
federale politie.
Aansluitend op de aanbeveling over het concept van het NVP stelt de minister
dat, met eerbiediging van eenieders verantwoordelijkheden, het samen met het
Parlement evalueren van het NVP, het verder ontwikkelen van een transparant
veiligheidsbeleid en het vastleggen van verantwoordelijkheden en van de
prioriteiten van de diverse actoren één van de prioritaire besprekingen zouden
moeten zijn in de bevoegde Kamer – en Senaatscommissie. De aanbevelingen
van het Rekenhof kunnen volgens de minister daarvoor een leidraad vormen.
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Bijlage 1
Normentabel onderzoek veiligheidsplan77

I. Zijn de randvoorwaarden vervuld voor een doelmatige opmaak
van het NVP in het kader van het integrale veiligheidsbeleid?
Norm
Uitwerking
Duidelijke
• De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie leggen hun
taakverdeling
positie duidelijk vast en vullen deze vervolgens stelselmatig in.
Art. 4 en 92 WGP • De rol van de toezichthouders (FOD’s, federale politieraad, e.a.)
en de wijze waarop daar in de praktijk een invulling wordt aan
gegeven is duidelijk.
• De opdrachten van de federale politie zijn duidelijk bepaald in
de regelgeving, de missie en het strategisch plan.
• Relevante actoren en doelgroepen zijn geïdentificeerd.
• De rol van alle betrokken actoren is duidelijk.
Transparant en
• Het parlement wordt door de ministers kort na de goedkeuring
open, gericht op
van het NVP op de hoogte gebracht van alle krachtlijnen van
communicatie
de planning.
• Er bestaat binnen de federale politie een communicatie- en
informatieplan t.a.v. het personeel en andere actoren over de
organisatie van de opmaak en de uitvoering van het NVP.
• De aandacht voor het beleid bij het parlement, de burger, de
organisatie(s) (federaal en zonaal) en het betrokken personeel,
zowel wat betreft de planning als de verantwoording wordt
bevorderd.
Gericht op
• De strategie houdt door middel van netwerkvorming,
horizontale en
informatie-uitwisseling, adviesverlening en coördinatie rekening
verticale
met andere (overheids)actoren die effecten in het beleidsveld
integratie78
willen bereiken.
Art. 4 WGP
• De rol van andere actoren in het veiligheidsbeleid wordt
bevorderd zodat deze op dat niveau hun bijdragen in het
veiligheidsbeleid toetsbaar vastleggen.
II. Zijn de planningsactiviteiten passend organisatorisch onderbouwd?
Norm
Organisatorische
onderbouwing

Uitwerking
• In de begroting worden de nodige middelen voor de uitvoering
van het NVP ter beschikking gesteld.
• Er worden voldoende financiële en personele middelen op
regelmatige basis ter beschikking van de federale politie
gesteld om de opdrachten naar behoren uit te voeren.
• Er is een volwaardige organisatie voorzien voor de uitvoering
van het plan. De organisatiestructuur is afgestemd op de
doelstellingen. De opdrachten en functies zijn herkenbaar in de
structuur en medewerkers worden op het realiseren van de
hoofdtaken aangesproken.

77

De bronnen van dit normenkader staan vermeld in de inleiding onder punt 3.1

78

Het begrip beleidsafstemming slaat op het geheel van initiatieven die er op gericht zijn om de
coherentie te bewaren van beleidsdomein- of entiteitoverschrijdende beleidsvoering, met behulp
van beleidsafstemmende mechanismen en instrumenten. Men onderscheidt: inclusief beleid (de
betrokken ministers komen een gemeenschappelijke beleidsdoelstelling overeen, die zij elk voor
zich zullen nastreven in hun sectorale beleidsvoering), gecoördineerd beleid (gemeenschappelijke
vorm van beleidsafstemming, die een gemeenschappelijk bepaalde beleidsdoelstelling en beleidsstrategie omvat), geïntegreerd beleid (een gemeenschappelijk overlegd integratiekader, een sterke
sturing en opvolging door een „integrerende” minister en een geïntegreerde aanpak doorheen de
hele beleids- en beheerscyclus).
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•

79

De opmaak en de implementatie van het NVP wordt
gecoördineerd en gestuurd door een entiteit die daarvoor
verantwoordelijk is tegenover het topmanagement. Een
permanente structuur staat in voor voorbereiding,
ondersteuning en uitvoering van het planningsproces;
voor de ondersteuning van het zonale veiligheidsbeleid
(inpassing, afstemming en coördinatie van de ZVP); voor
sturing en overleg m.b.t. rapportering (afstemming inhoud en
tijdspad tussen planning en rapportering)

III. Bevat het NVP strategische doelstellingen en werden
deze doelstellingen (smart) geoperationaliseerd?
Norm
Doelgerichtheid
Art. 92 WGP

Planmatige inzet
van instrumenten
in functie van de
doelstellingen
Art. 92 WGP

79

Uitwerking
• De strategische doelstellingen worden opgenomen in het NVP.
• De beleidsdoelstellingen zijn helder geformuleerd en toetsbaar.
• De doelstellingen worden expliciet in relatie gebracht met de
doelstellingen voor het algemene veiligheidsbeleid.
• De periodiciteit van de plannen maakt een afstemming in
de tijd mogelijk.
• Het plan bevat een kritische analyse van de actuele stand van
zaken en bepaalt prioriteiten in functie van de beleidsprioriteiten
van het federale veiligheidsplan en de beleidsprioriteiten
van de betrokken ministers.
• De doelstellingen hebben betrekking zowel op het nieuwe
(prioriteiten en projecten) als op het lopende beleid (routineuze
opdrachten). Doelstellingen hebben ook betrekking op
secundaire functies (zoals personeelsbeleid) die in relatie staan
met de beleidsdoelstellingen.
• De deskundigheid bij de organisatie(s) in het maken van
omgevings- en criminaliteitsanalyses en vertalen daarvan naar
operationele plannen wordt ondersteund en bevorderd.
• Er bestaan meerjarige afspraken met de organisatie(s) over
hun bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen.
• Acties en initiatieven om de doelstellingen te bereiken zijn
geprogrammeerd en worden uitgevoerd binnen het voorziene
tijdskader.
• De strategische doelstellingen zijn geoperationaliseerd
(volgens de SMART–principes) in het NVP en het strategisch
plan van de organisatie.
• De beheersinstrumenten die zullen worden ingezet om de
strategie uit te voeren zijn vermeld. Tegenover elke doelstelling
staan één of meer instrumenten. Iedere betrokken afdeling of
dienst is op de hoogte van wat moet gebeuren, wanneer en
met welke middelen (budgetten, personeel) om
uitvoering aan de strategie te geven.
• In het personeels- en het actieplan is de capaciteitsinzet
gepland. Bij de verdeling van de capaciteit is rekening
gehouden met het werkaanbod resp. de verdeling van de
criminaliteit.
• De doelstellingen, in te zetten instrumenten (inclusief
personeelsmanagement) en de financiële middelen moeten
logisch in elkaar passen. Er bestaat een financieel plan dat de
inkomsten/uitgaven of kosten/baten raamt tot uitvoering van
de strategie. Er wordt een prestatiebegroting gemaakt waarin
de input, de output en de doelstellingen aan elkaar worden
gekoppeld.

Met implementatie wordt de onderbouwing en de ondersteuning van de invoering bedoeld.
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IV. Is er een volwaardig meetsysteem opgebouwd zodat de beleidsuitvoering kan worden gemeten, opgevolgd en zo nodig bijgestuurd?
Norm
Inzicht in de
realisatie van de
beleidsthema’s

Uitwerking
Er bestaat inzicht in de realisatie van de geplande hoeveelheid,
aard en kosten van prestaties. Daartoe wordt het financieel
en beleidsmatig toezicht (beleids-, beheers-, en begrotingscyclus)
geïntegreerd.
• De processen worden in functie van te bereiken doelstellingen
gemeten, opgevolgd en bijgestuurd. Verschillen tussen planning
en realisatie worden geanalyseerd en verklaard en zo nodig
wordt bijgestuurd.
• Een informatieplan regelt de informatieverzameling en de
informatiestromen80. Er wordt een meetplan ontwikkeld met
ondermeer aandacht voor een nulmeting, een meetsysteem en
rapportage over meetresultaten.
• Het meetplan bevat een coherent geheel van prestatieindicatoren dat de mate van doelbereik weerspiegelt. De
indicatoren zijn valide en betrouwbaar, functioneel, éénduidig
gedefinieerd en legitiem. De berekeningsmethode van de
indicatoren is stabiel opdat vergelijkingen in de tijd of met
andere organisaties mogelijk zijn.
• Het meetplan wordt toegepast en de instelling controleert de
toepassing.
• De meetresultaten leiden, bij afwijking van de vooropgezette
normen, tot ingrepen van het management in de strategie of de
uitvoering ervan (actieplan). De normen zijn reëel, haalbaar en
motiverend.

V. Bestaat er een systeem van informatiedoorstroming tussen het
beheers- en het beleidsniveau zodat er een passende verantwoording
over de uitvoering en doelbereiking van het beleid wordt gegeven?
Norm
Accountability
Art. 4 WGP

80

Uitwerking
• De nodige informatie voor het bewaken van de uitvoering
van de plannen wordt geïdentificeerd en geïnventariseerd.
Er bestaan informatiesystemen.
• De informatie over de taakuitvoering is volledig en tijdig.
Daartoe wordt een informatieplan opgesteld waarin staat
beschreven welke informatie, met welke periodiciteit, voor wie
moet beschikbaar zijn. Het plan slaat zowel op de interne
als de externe verantwoording.
• De informatie over de taakuitvoering is betrouwbaar: er is een
verantwoordelijke voor de beoordeling van betrouwbaarheid van
gegevens en er bestaan interne controles op de invoer in
basisregistratiesystemen.
• De organisatie legt periodiek verantwoording af aan het
beleidsniveau over de beleidsuitvoering.
• De rapportering via plannen, jaarverslagen en management
rapportages zijn geüniformeerd en sluiten op elkaar aan.
• Keteninformatie wordt gecoördineerd en afgestemd; ten eerste
de aansluiting tussen gegevens van de federale en de zonale
politie en vervolgens ook de aansluiting tussen gegevens van
de politie en van het OM en van andere partners in de
veiligheidsketen.
• N.a.v. de totstandkoming van het NVP, de beleidsnota en de
begroting wordt het parlement gepast geïnformeerd over de
planning en de opvolging van de uitvoering van de plannen.

Het normenkader over het informatieplan is uitvoerig opgenomen bij de 5de onderzoeksvraag.
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Wetenschappelijke
onderbouw

Bijdrage van beleidsrelevant onderzoek aan de
rationaliteit van de beleidsbeslissingen. Het beleid
moet het onderzoek faciliteren, uitbouwen, transparant
maken, valoriseren en benutten.

•
•

•

Afstemming in de bestuurlijke keten is een voorwaarde •
voor coherentie van het beleid op alle niveaus.
Ontwikkeling van een lokaal integraal veiligheidsbeleid
vormt de basis voor het beleid van alle andere partners
in de keten en moet ingeschreven zijn in de principes
die door de gouverneur en de federale overheid
zijn opgesteld.

Bestuurlijk
ketenbeheer

•

•
•
•
•
•

Overleg en partnerschap
Bijzondere inspectiediensten
Publiek- private samenwerking
Internationaal partnerschap
Informatieflux: coherente, duidelijke en efficiënte communicatie
en informatie-uitwisseling
Beleidscyclus:
– Beleidscyclus & integraal (federaal en lokaal) veiligheidsbeleid
– Gerechtelijke beleidscyclus
– Vorming en kennis actoren m.b.t. beleidscyclus en planmatig werken
Kwaliteitsvolle strafrechtelijke justitie:
– Ketenbeheer
– Statistieken flux feiten en daders strafrechtspiramide, in- en
uitstroomafstemming
– Statistisch overzicht capaciteit strafrechtspiramide
– Afstemming noodzakelijke verwerkingscapaciteit en beheersprocessen
– Informaticatools doorheen de keten
– Beheerstools
– Adequate wetgeving
Overlastbeleid en coördinatie van het lokale veiligheidsbeleid
– Lokaal veiligheidsbeleid
– Verhogen van de tolerantiegrenzen
– Overlastmanager
– Gemeentelijke administratieve sancties
– Provinciale initiatieven
– Impulsbeleid integrale veiligheid
Wetenschappelijke ondersteuning
Wetenschappelijke en technische politie

Kritische succesfactoren en beheersmatige implicaties
• Inventarisatie van de relevante beleidsdomeinen
• Gedeelde diagnostiek
• Lokale diagnostiek

Voorwaarde voor een efficiënt veiligheidsbeleid is dat
alle actoren, in elke laag van de strafrechtelijke keten,
kwantitatief en kwalitatief op elkaar zijn afgestemd.

Inhoud
Conceptuele benadering van de veiligheidsprioriteiten in al hun aspecten in een zo breed
mogelijke context. De kerngedachte is de permanente
aandacht voor zowel preventie, repressie als de
opvolging van daders en slachtoffers.
Uitwerking van de noodzakelijke samenwerking van
alle betrokken actoren om te komen tot een
gezamenlijke probleemoplossing. Afstemming en
coördinatie van initiatieven, projecten en instrumenten
als deel uitmakend van één groot project.

Strafrechtelijk
ketenbeheer

Geïntegreerde aanpak

Krachtlijnen
Integrale veiligheid

Bijlage 2
Overzicht van de krachtlijnen, de kritische succesfactoren en de beheersmatige implicaties van de KIV
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Transparantie en
efficiënte communicatie

Organisatieverbetering

Efficiënte interne (organisatie en actoren) en externe
(buitenwereld) communicatie zijn voorwaarden voor
transparantie

Verbeteren van de administratieve werkprocessen
(rationalisatie van processen, integrale kwaliteitszorg
en externe gerichtheid)

Opsporings- en vervolgingsbeleid
Integrale kwaliteitszorg
Werklastmeting
Afstemming politie en Openbaar Ministerie
– Beleidscyclus
– Permanent overleg
– Rationalisatie werkprocessen
– Kwaliteit van de bewijsvoering
• Vervolgingsbeleid
• Optimalisering bemiddeling
• Aanpassing wet voorlopige hechtenis
• Straftoemeting:
– Beschikbaarheid ‘werkplaatsen’
– Internering
• Strafuitvoering:
– Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken
– Elektronisch toezicht
– Transparante en efficiënte regeling van voorlopige invrijheidstelling
– Uitbouw interne rechtspositie gedetineerde daders
– Verbetering invordering penale boeten
– Elektronisch toezicht
– Terugsturing naar land van herkomst
– Installatie POKO-centrum (Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch
Observatiecentrum)
• Verbeteren positie slachtoffers
– Uitwerken samenwerkingsakkoorden
– Forum voor slachtofferbeleid
– Informatieverlening slachtoffers
– Slachtofferonthaal bij Justitie
– Burgerlijke partijstelling
– Versterking en standaardisatie politieonthaal
Implementatie, opvolging en evaluatie en communicatie integrale veiligheid

•
•
•
•

Bijlage 3
Antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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