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Een innoverende bestuurlijke overheid brengt in het kader van de politionele ordehandhaving een 

ondubbelzinnige boodschap: wie onderneemt verdient alle kansen (administratieve vereenvoudiging) maar 

krijgt lik op stuk bij flagrante inbreuken. 

 

Deze laagdrempeligheid gefaciliteerd door vaak versnipperde bijzondere wetgeving en regels noodzaakt de 

politiezone efficiënt te ageren op fenomenen. 

Er moet een stimulans komen om een basisoptreden (melding, aangifte, klacht, tussenkomst, bijstand) bij een 

eerstelijnsinterventie te verrijken met het oog op het proactief detecteren (illegale uitbating), opbouwen 

bestuurlijk dossier (locatieverbod), het adviseren tot het nemen van een gepaste maatregel (boete tot sluiting 

pand). 

 

 

Het project “VMZ” (Veemarkt – Zwevegemsestraat) leert dat heel wat politionele en externe inzet vereist is 

om een zwaar sociaal – economisch verstoorde zone gelegen in een stadskern terug leefbaar te maken. 

 

Vanuit het dagelijks operationeel overleg ontwikkelt zich het concept ‘GAP’ of een geïntegreerde aanpak.   

Een geïntegreerde aanpak betekent het stimuleren, aansturen en coachen van de eerstelijnspolitie in haar 

interventiemethodiek met daarin een belangrijke rol weggelegd voor de wijkinspecteur. Er wordt binnen de 

organisatie een breed draagvlak beoogd.  

 

De initiatiefnemers (waar GAP continu naar streeft) ontdekken dat fraude zich in al haar facetten en in alle 

milieus (personen en plaatsen) manifesteert. De voorbeelden zijn legio: het detecteren van sociale 

domiciliefraude bij een interventie partnergeweld, het blootleggen van fiscale domiciliefraude naar 

aanleiding van een inbraak, het situeren van leegstand tijdens de begeleiding van een gerechtsdeurwaarder, 

het opmerken van economische fraude na tussenkomst bij fysiek geweld in een nachtwinkel, gerichte data. 

In tweede lijn neemt GAP het initiatief om verschillende externe partners vanuit een operationele invalshoek 

te engageren in het kader van een globale maar bijzondere, pragmatische aanpak en coördineert 

multidisciplinaire acties waar in overleg de betrokken overheden zowel gerechtelijk (procureur des Konings 

en arbeidsauditeur) als bestuurlijk (burgemeester) worden ingeschakeld om te finaliseren met een gepaste 

maatregel, beslissing of vervolging. Doeltreffend. GAP matig beperkt de politie zich niet meer enkel en 

alleen tot het leveren van bijstand – sterke arm – aan de inspectiediensten maar scant de persoon en plaats 

actief aan de hand van een afpuntlijst en brengt daartoe de verschillende diensten binnen de bestuurlijke 

overheid in contact.  

 

Een geïntegreerde aanpak betekent tevens het proactief detecteren en het doorgronden (dossieropbouw) van 

schendingen van de openbare orde tegenover personen en plaatsen en daartoe de bestuurlijke overheid in te 

lichten en te adviseren (bestuurlijk verslag). Dit naast het blootleggen van schijnbaar legale toestanden, 

uitbatingen gefinancierd door ondergrondse, illegale en criminele activiteiten.  

Het verhaal eindigt daar niet maar kent een vervolg in de repressieve nazorg waarvan hercontroles, 

ambtshalve inschrijvingen of schrappingen, heffing van taks of boetes na waarschuwing maar ook hersluiting 

van panden, het opvolgen van plaatsverboden voorbeelden zijn.  

 

Een prioriteit voor een lokale zone is haar gebied leefbaar te houden. In de proactieve fase is het 

moraliteitsonderzoek gevoerd naar de natuurlijke persoon, de rechtspersoon en de entourage een 

doorslaggevend item om de woeker, die criminaliteit lokkend uitdaagt, aan banden te leggen. Een verrijkte 

interventie met een integere rapportering brengen in een open cultuur de dialoog en het overleg op gang 

tussen de bestuurlijke en gerechtelijke overheid waardoor doelgericht en methodisch gewerkt kan worden 

(GAP is daarbij de lijm). Complementair niet als doel op zich maar als middel om het doel te bereiken maar 

met een aanmerkelijk aandeel voor de bestuurlijke overheid: de individuele maatregel plaatsverbod 

tegenover een individu die geweldsdelicten pleegt in een lokale buurt, de sluiting van een pand waar 

flagrante inbreuken zoals uitbuiting of drughandel gepleegd worden, de intrekking van een vergunning bij 



verstoring van de openbare orde; daar waar het openbaar ministerie de procureur des Konings niet tijdig een 

vonnis kan bekomen of waar de arbeidsauditeur niet bevoegd is in de materie.   

 

 

“ The gap” na het project VMZ heeft tijd geboden om GAP te laten worden wat die nu is. Een projectmatige 

benadering vanuit de tweede lijn kon worden vertaald naar een permanente (ondersteunde) benadering 

binnen het eerstelijnspolitiewerk.  
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