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INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 

PROF.DR.E.ENHUS (VUB-UG) 

1 WET EN REGELGEVING 

Het begrip ‘Integraal veiligheidsbeleid’ verschijnt voor het eerst in België in het beleidsplan van de 

regering met betrekking tot de veiligheid (het Federaal Veiligheids- en Detentieplan1) dat op 31 mei 
2000 aan de pers werd voorgesteld. In dit plan werkt de regering een federaal integraal veiligheidsbeleid 
uit. Aan de hand van bijna honderd projecten worden voor het federale niveau bepaalde prioritair geachte 
veiligheidsproblemen aangepakt via zowel preventieve en repressieve strategieën en aandacht voor nazorg. 
Naast deze concrete projecten pleit de regering voor het uitwerken van een lokaal integraal 
veiligheidsbeleid onder de regie van de burgemeester. 
 
Met dit plan poogt de regering enerzijds concreet betere oplossingen te bieden voor de verschillende 
veiligheidsproblemen en anderzijds een visie en werkwijze te ontwikkelen om met deze problemen om te 
gaan. Dit pleidooi van de regering is met andere woorden geen wettelijke verplichting; het is een visie en 
methodologie om het veiligheidsbeleid op een betere, efficiëntere en effectievere manier uit te werken. 
 
Deze nieuwe beleidslijn is echter minder ‘nieuw’ dan op het eerste gezicht lijkt. In België werd het 
preventieluik van integrale veiligheid reeds vanaf 1990 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
gestimuleerd via de preventiecontracten en later de veiligheids- en samenlevingscontracten (zie o.a. 
Hebberecht, 1997; Cartuyvels, 1995; Van Outrive, Van Elchingen, 1997). We vinden bovendien in 
Nederland en Engeland een vergelijkbaar pleidooi van de overheid om criminaliteitsgebonden problemen 
via respectievelijk een ‘integrale veiligheidszorg’ of een ‘multi-agency approach’ aan te pakken.  
 
In deze bijdrage willen we eerst nagaan wat ‘integraal veiligheidbeleid’ nu eigenlijk inhoudt, waarin het 
verschilt van de klassieke veiligheidsbenadering en van de latere veiligheids- en samenlevingscontracten. 
Verder staan we summier stil bij de wijze het lokaal kan uitgewerkt worden. We sluiten af met een aantal 
bedenkingen. 
 

2 TOELICHTING BIJ HET BEGRIP 

2.1 Integrale veiligheidszorg: definitie en doelstelling  
 
Het definiëren van ‘integrale veiligheidszorg’ is bijzonder moeilijk. Het begrip is immers dermate ruim dat 
men heel wat verschillende invullingen en betekenissen vindt. De basis voor al deze variatie ligt verscholen 
in het begrip zelf. De wijze waarop men ‘integraal’ en ‘veiligheid’ invult, leidt vaak tot heel andere 
benaderingen.  
 
In Nederland, waar in de afgelopen jaren een hele reeks projecten ‘integrale veiligheidszorg’ werden 
opgestart, hanteert men een zeer brede definitie van ‘veiligheid’. Het omvat naast verkeersovertredingen 
en –problemen, overlast, branden, criminaliteit, transport van gevaarlijke stoffen, rampen, enz. Deze 
veiligheidsproblemen wil men dan op een integrale wijze aanpakken. Men gebruikt het begrip ‘integraal’ 
om te stellen dat men enerzijds alle veiligheidsproblemen in hun onderlinge samenhang wil aanpakken en 
anderzijds dat alle relevante actoren werkzaam in deze domeinen bij deze aanpak moeten betrokken 
worden. Integraal betekent hier volledig, alles omvattend.  
In het Belgische Federaal veiligheids- en detentieplan wordt een beperktere benadering van ‘veiligheid’ 
gebruikt. Het slaat op alle veiligheidsproblemen in de sfeer van criminaliteit en ordeverstoring. Dit type 
problemen wil men aanpakken door alle relevante actoren te betrekken. Aangezien het begrip ‘integraal’ in 

                                                      
1 zie Senaat stuk 2-461/1 en Kamer doc 50 0716/001, website ministerie van Justitie: www.just.fgov.be, 

http://1947.188.126/justice/index_nl.htm/ dag: 10/8/2001 uur: 15:00   

http://www.minjust.fedgov/
http://0.0.0.194/
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een beperktere betekenis wordt gehanteerd, had de overheid beter gekozen voor het gebruik van de term 
‘geïntegreerd veiligheidsbeleid’ dat beter de gekozen benadering weergeeft. Integraal betekent hier 
proberen in te werken op alle factoren die aan de grondslag liggen van criminaliteit en ordeverstoring. 
 
Door de invulling van het begrip ‘veiligheid’ beperken de Belgische projecten zich vooral tot het 
voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Vanuit de ruime Nederlandse benadering van veiligheid streven 
heel wat lokale projecten naar een verbetering van de leefkwaliteit. De invulling die men geeft aan de 
begrippen ‘integraal’ en ‘veiligheid’ beïnvloeden m.a.w. zeer sterk het soort projecten en de doelstellingen 
die men wenst te realiseren. 
 
Ondanks deze verschillen door de andere afbakening, zijn er een aantal gezamenlijke ideeën die aan de 
basis liggen van een integraal veiligheidsbeleid (verder in deze tekst afgekort als IV.) 
  
Meestal delen de verschillende vormen van IV-beleid een aantal basisstellingen: 
a. De veiligheid is een van de toetsstenen voor de kwaliteit van het bestaan.  
b. Naast de reële criminaliteit zijn onveiligheidsgevoelens even belangrijk: beiden verlagen het welzijn en 

de kwaliteit van het leven 
c. De samenleving en meer specifiek de oorzaken van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens zijn zeer 

complex 

a Veiligheid en kwaliteit van het bestaan 

In het Federaal Veiligheids- en Detentieplan wordt veiligheid als een noodzakelijke voorwaarde gezien 
voor het functioneren van de samenleving en één van de belangrijkste toetsstenen voor de kwaliteit van 
het bestaan. Het ontbreken van veiligheid leidt tot angst en onvrede. Een aantal basisvrijheden zoals bv.’s 
avonds over de straat lopen, komen hierdoor in gevaar. De burgers verwachten van de overheid dat ze 
voorziet in de behoefte aan openbare veiligheid en rust. En aangezien het de taak is van de overheid deze 
veiligheid te garanderen, leidt een gebrek eraan gemakkelijk tot een verlies van legitimiteit van deze 
overheid en een afkeren van de traditionele partijen.  

b Zowel ingrijpen op normoverschrijdend gedrag als op onveiligheidsgevoelens 

Zeer vaak vergeet men dat naast de objectieve onveiligheid ook de subjectieve gevoelens van onveiligheid 
de kwaliteit van het leven ernstig kunnen aantasten. Ook door de onveiligheidsgevoelens worden burgers 
belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Hun ontwijkinggedrag en het hiermee samengaande wegvallen van 
de informele sociale controle creëren dan opnieuw mogelijke voorwaarden voor het ontwikkelen van 
criminaliteit en normoverschrijdend gedrag.  
Het is belangrijk hierbij in te zien dat er weinig verband bestaat tussen de objectieve veiligheidssituatie en 
de subjectieve beleving ervan. Omdat de subjectieve onveiligheid een hele reeks van gevoelens van 
onzekerheid, angst, gebrek aan perspectieven enz. omvat, leidt een hogere veiligheid niet noodzakelijk tot 
een verminderen van het onveiligheidsgevoel.  

c Een complexe realiteit 

De factoren die de objectieve veiligheid en de onveiligheidsgevoelens beïnvloeden zijn bijzonder complex. 
Er is tevens slechts een beperkt en sterk verbrokkeld zicht op de achterliggende oorzaken van ervan. De 
economische situatie, urbanistische maatregelen, buitenlandse politiek, het onderwijsbeleid, het federale 
beleid, het verminderen van de onderlinge solidariteit… om er maar enkele te noemen, beïnvloeden in 
zekere mate de objectieve en subjectieve onveiligheid. Ze doen dit bovendien niet los van elkaar, maar 
kunnen in combinatie ernstige verschuivingen en fluctuaties met zich meebrengen. Het ingrijpen op 
veiligheidsproblemen is hierdoor noodzakelijkerwijs complex en kan zelden volstaan met een antwoord 
van de repressieve organen die als taak hebben voor de veiligheid in te staan. 
 
 
Vanuit deze basisstellingen geeft men een ander beleidsantwoord dan voordien op de vraag: hoe moet 
men veiligheidsproblemen aanpakken?  
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Men stelt dat een integraal veiligheidsbeleid dient uitgewerkt te worden met als doel zowel de objectieve 
als de subjectieve onveiligheid terug te dringen. Integrale veiligheidszorg is dan het bestuurlijk antwoord 
op het complexe probleem in een goede veiligheidszorg te voorzien. Het is ontwikkeld om 
onveiligheidsituaties op een structurele en vanuit een bredere invalshoek dan enkel de 
criminaliteitsbestrijding, aan te pakken.  
 

2.2 Integrale veiligheidszorg: methodologie 
 
Om deze doelstelling te bereiken hanteert men een methodologie met de volgende kenmerken: 
 
a. Veiligheidsproblemen dienen ‘integraal’ te worden aangepakt door het opzetten van een 

veiligheidsketen. Er dient gestreefd naar een horizontale integratie van alle diensten en mogelijke 
andere partners in de aanpak van veiligheidsproblemen. 

b. Er dient gestreefd naar een verticale integratie tussen de diensten met veiligheid als kerntaak 

a Een veiligheidsketen of horizontale integratie 

Via de vroegere preventiecontracten en later de veiligheids- en samenlevingscontracten trachtten de 
Belgische beleidsmakers een geïntegreerd preventief beleid te stimuleren (Ponsaers, Depovere, 1999; 
Walgraeve, 1993). Deze aanpak verschilt echter van een ‘integrale veiligheidszorg’ doordat het zich enkel 
richtte naar de preventie van criminaliteit.  
Een integrale veiligheidszorg gaat uit van de idee dat criminaliteit en onveiligheidsgevoelens enkel integraal 
aan te pakken zijn via de uitbouw van zowel een preventief als repressief op elkaar afgestemd beleid. 
Hierbij dient ook de nazorg een aanzienlijke aandacht te krijgen. Dit betekent dat naast de politie (die in 
de geïntegreerde preventie een belangrijke rol speelde) nu ook de andere actoren uit de strafrechtsketen 
een belangrijke functie krijgen bij het uitwerken van projecten.  
 
Reeds van oudsher was het de taak van de overheid om in te staan voor de handhaving van orde en 
veiligheid.  De burgers verwachten dan ook een antwoord van de overheid op de veiligheidsproblemen. 
Het klassieke antwoord van de overheid bestond uit een repressief bestrijden van normovertredingen. 
Maar door de recente evolutie van onze samenleving voldoet dergelijke aanpak niet meer. Dit heeft geleid 
tot het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid waarbij het voorkomen van normovertredingen meer nadruk 
krijgt dan het klassieke afweren van ongewenst gedrag. Hierdoor verbreedt het veiligheidsvraagstuk en de 
manieren om naar oplossingen te zoeken. (Kohnstamm, 1995,9) Vanuit deze benadering is tevens 
duidelijk dat politie en justitie niet alleen het veiligheidsprobleem kunnen aanpakken maar dit een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van iedereen.  
 
Er vanuit gaande dat zowel het probleem als de oplossingen voor de veiligheid ‘complex’ zijn, tracht men 
door het betrekken van alle relevante actoren zoals de bevolking zelf, het middenveld, bedrijven, de 
sociale en culturele instellingen, de verschillende beleidsechelons en (een aantal) actoren in de 
strafrechtsketen (politie, parket, onderzoeksrechters, gevangenissen enz..) samen en projectwijs aan 
oplossingen te werken. In dit idee staat maw het begrip ‘beleidsnetwerken’ centraal of nog “patronen van 
interactie tussen wederzijds afhankelijke actoren die zich formeren rond beleidsproblemen of 
beleidsprogramma’s” (Bruijn, Kickert, 1993, 11). 
 
Integrale veiligheidszorg is het smeden van een soepele veiligheidsketen met drie schakels. De 
veiligheidsketen bestaat uit preventieve maatregelen, repressieve maatregelen en nazorg.  De horizontale 
integratie bekomt men door het streven naar een aanpakken van normovertredingen en 
onveiligheidsgevoelens bij de bron (preventie) en indien dit niet slaagt de andere schakels optimaal te laten 
reageren. Het hoofdaccent dient dus te liggen op het voorkomen van veiligheidsproblemen; pas wanneer 
deze aanpak faalt wordt repressief opgetreden. Een belangrijke betrachting van deze visie is het 
strafrechtelijke apparaat opnieuw de functie te geven van ultieme remedie, dat optreedt nadat alle andere 
middelen hebben gefaald. 
 
De preventie wordt vaak in twee onderdelen gesplitst: pro-actie en preventie. De pro-actie stelt zich tot 
doel de structurele oorzaken van onveiligheid (zowel objectief als subjectief) weg te nemen. Het doel van 
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preventie is zoveel mogelijk op de directe oorzaken van onveiligheid in te werken en te trachten de 
gevolgen van feitelijke inbreuken tegen te gaan. (de Haan, 1995, 30) 
 
In het Federaal Veiligheids- en detentieplan onderscheidt men hiernaast ook politiële en sociale 
preventie. De politiële preventie spitst zich vooral toe op kortlopende waarschuwende acties tav de 
potentiële delinquenten en slachtoffers. De potentiële slachtoffers krijgen de raad bepaalde maatregelen te 
nemen. Deze vorm van preventie is een exclusieve bevoegdheid van de ordediensten. De sociale preventie 
richt zich op de oorzaken van de criminaliteit. Ze veronderstelt vanwege de overheid in kwestie een 
prospectieve studie en een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek zodat de criminaliteit wordt 
geanalyseerd binnen de context waarin ze zich manifesteert.  
Dit begrip sociale preventie kan men verder opsplitsten in:  
1. primaire preventie: het inwerken op de socio-economische of psychologische factoren die de oorzaak 

vormen voor de delinquentie. Deze preventie beoogt een grotere integratie van de burger en zijn 
emancipatie in onze maatschappij;  

 
2. secundaire preventie: aan de hand van diverse vormen van hulpverlening tracht men bepaalde vormen 

van criminaliserend optreden af te remmen (bijvoorbeeld via de bemiddeling van de ouders om de 
spijbelproblematiek te bestrijden);  

 
3. tertiaire preventie: specifieke middelen opstarten waardoor een welbepaalde misdadige situatie kan 

worden beëindigd.   
 
De repressie wordt in een integrale veiligheidsbeleid de ultieme remedie en tracht de niet door preventie 
voorkomen inbreuken te bestrijden. De verschillende actoren; politie, parket, onderzoeksrechters, 
gevangenissen enz.. werken op een geïntegreerde wijze samen aan veiligheidsproblemen. Binnen deze 
strafrechtelijke keten streeft men naar een afstemming van het strafbeleid, het vervolgingsbeleid en het 
opsporingsbeleid. 
 
De nazorg bestaat in aandacht voor de opvang en de begeleiding van de slachtoffers, opvang en 
begeleiding van de daders en meer algemeen het herstel van de samenleving. 

b Verticale integratie 

IV-beleid veronderstelt naast een horzontale ook een verticale integratie. De verticale integratie bestaat uit 
een zo goed mogelijke afstemming van de verschillende beleidsniveaus: gemeentelijk, arrondissementeel, 
provinciaal, gewestelijk, federaal en zelfs internationaal.  
 
In het Federaal Veiligheids- en detentieplan wordt voor de 9 gekozen prioriteiten een reeks van 
projecten uitgewerkt waar men zowel door een preventieve als repressieve werking en nazorg tracht een 
beter antwoord te geven. Naast dit Federaal plan van de regering is het wenselijk dat ook op het lokale 
niveau en integraal veiligheidsbeleid wordt uitgewerkt. Dit beleid wordt aangestuurd door de bestuurlijke 
overheid of burgemeester. De burgemeester werkt samen met zijn preventiedienst, de politie en andere 
relevante actoren een beleid uit voor meerdere jaren.. Hij houdt evenwel rekening met de prioriteiten 
vastgelegd in het Federaal Veiligheids- en detentieplan. Verder dient hij tevens rekening te houden met 
het Nationaal Veiligheidsplan (het plan voor de federale politie) en het zonaal veiligheidsplan (het 
plan voor de zonepolitie).  
 
Het uitwerken van een gemeentelijke IV-beleid wordt echter nog complexer wanneer de gemeente deel 
uitmaakt van een meergemeente zone. Elke burgemeester kan een eigen veiligheidsbeleid uitwerken maar 
dient hierbij rekening te houden met het beleid van zijn collega’s uit de zone om uiteindelijk tot het zonaal 
veiligheids(politie)plan te kunnen komen. Het lijkt dan ook meer aangewezen om op zonaal niveau een 
integraal veiligheidsplan uit te werken eerder dan dat elke gemeente haar eigen IV-beleid opstelt.  
Om de verwarring te voorkomen hebben we de verhouding tussen al deze plannen in een tekening 
uitgewerkt. 
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 Horizontaal op deze tekening zijn de beide beleidsniveaus (federaal en lokaal) weergegeven waarop zowel 
de IV-plannen als de politieplannen worden gemaakt. In de eerste kolom vinden we de beleidsplannen van 
de federale en lokale overheid; in de tweede beide politieplannen. De pijlen geven aan op welke wijze de 
plannen zich onderling dienen te verhouden. Voor alle plannen geldt hetzelfde principe. Zowel federaal als 
lokaal bestudeert men de concrete context en de problemen die er zich voordoen. Wanneer een probleem 
zich in heel wat gemeenten of zones voordoet, is het logisch dat ook op federaal niveau hier aandacht 
wordt aan besteed. Lokale noden en problemen dienen dus gesignaleerd aan het federale niveau. 
Anderzijds dient men lokaal na te gaan of de prioritaire problemen op het federale niveau zich weldegelijk 
ook lokaal manifesteren. Indien dit het geval is, dan schrijft het lokale niveau zich in in de federaal 
bepaalde prioriteiten en hieraan gekoppelde projecten. Indien deze veiligheidsproblemen zich lokaal niet 
voordoen bepaald men andere prioriteiten. Aangezien de politieplannen slechts een (beperkt) onderdeel 
vormen van het globale IV-beleid houden ze hier rekening mee, maar beperken zich tot het louter 
politionele aspect van dit IV-beleid. Een politieplan is hierdoor beperkter dan het IV-beleid waar het een 
onderdeel van vormt. 
 

2.3 Stappenplan voor het uitwerken van een lokaal IV- beleid  
 
Voor een goed uitgewerkt integraal veiligheidsbeleid heeft het lokale bestuur een grondig inzicht nodig in 
de objectieve onveiligheid (criminaliteit, ordeverstoringen) en de onveiligheidsgevoelens van de burgers in 
de gemeente. Hiernaast is het belangrijk een goed inzicht te verkrijgen van de oorzaken van de 
onveiligheid om op een gebalanceerde wijze een aantal acties op te zetten. Kennis van de werking van 
verschillende diensten en actoren die bij het IV-beleid kunnen betrokken worden is tevens onmisbaar.  
 
Voor de ontwikkeling van een IV-beleid dienen 5 stappen te worden gezet.  
 
2.3.1 Afbakening van het domein en bepalen van de coördinator 
 
We hebben hiervoor reeds gesteld dat de grote variatie in integrale veiligheidszorg onder meer wordt 
veroorzaakt door de wijze waarop de begrippen ‘integraal’ en ‘veiligheid’ worden ingevuld.  
De afbakening van het domein waarop de overheid wil ingrijpen (criminaliteit of meer algemeen dé 
veiligheid) heeft een belangrijke invloed op de uitbouw van een integrale veiligheidszorg. Het beïnvloedt in 
sterke mate het soort van problemen waar men een oplossing wil aan bieden. Men moet dus bij de opzet 
van een IV-beleid in eerste instantie het domein afbakenen waarop men beleid wil voeren.  

Federaal veiligheids- en detentie-

plan
integraal veiligheidsbeleid

(regeerperiode)

Overheden Politiediensten

F

e

d

e

r

a

a

l

L

o

k

a

a

l

Lokaal Integraal Veiligheidsplan
integraal veiligheidsbeleid

(bestuursperiode)

Regie:Regering

Regie: Burgemeester en/of college van burgemeesters

Zonaal Veiligheidsplan
zonaal politieplan

(jaarlijks)

Nationaal Veiligheidsplan
nationaal politieplan

(tweejaarlijks)

Federale politie

Lokale politie
Gemeente en /of zone

Zone
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Verder is het uiterst belangrijk dat de lokale overheden duidelijke afspraken maken over de dienst of 
persoon die zal instaan voor de coördinatie van het IV-plan. Dit kan de burgemeester zelf zijn, de 
preventieambtenaar of andere diensten die een centrale bestuurlijke rol spelen. Het verdient verder 
aanbeveling om een stuurgroep op te richten die de uitwerking van het plan permanent opvolgt. 
 
2.3.2 Verkenning en gegevensverzameling 
 
Het is belangrijk de problemen op het lokale niveau grondig te onderzoeken aan de hand van het 
beschikbare cijfermateriaal en andere meer kwalitatieve gegevens. Het betreft hier zowel gegevens over de 
normovertredingen en ordeverstoringen als over de onveiligheidsgevoelens. Deze gegevens vormen het 
uitgangspunt van de analyse.  
Hiernaast dient de inbreng van de gemeentelijke diensten en mogelijke externe partners in de veiligheid te 
worden geïnventariseerd. Deze gegevens hebben geen doel op zich maat zijn vooral bedoeld om tot een 
systematisch beleid te kunnen komen. 
 
2.3.3 Analyse en prioriteitstelling 
 
Het doel van deze stap is de verzamelde gegevens zodanig door te lichten en te presenteren dat ze 
inzichtelijk worden. Dit gebeurt evenwel niet met alle gegevens. Men krijgt op basis van de verkenning van 
de gegevens een eerste indruk van de problemen die mogelijk prioritaire aandacht zullen krijgen. Het zijn 
deze problemen die in verdiepende analyses worden bestudeerd. Ze kunnen verder onderzocht worden 
per wijk, per gemeente, per stad. De analyses dienen aangrijpingspunten te leveren om de integrale acties 
op te richten.  
 
Nadat alle problemen in kaart zijn gebracht dient te worden nagegaan of de prioriteiten uit het Federaal 
Veiligheids- en detentieplan voor het lokale niveau relevant zijn. Uit de mogelijk weerhouden prioriteiten 
uit dit plan en een aantal lokaal geënte prioriteiten worden uiteindelijk een beperkt aantal prioriteiten 
weerhouden.   
 
2.3.4 Uitwerken van acties 
 
Op basis van de analyse uit fase 2 start men met het uitwerken van projecten. Hierbij tracht men telkens 
de preventieve, repressieve en nazorgfase uit te werken.  
Per project dienen duidelijke doelstellingen te worden geformuleerd, zowel voor het project in zijn geheel, 
voor de onderscheiden fasen en voor de verschillende actoren die bij het project worden betrokken. 
Eenmaal bepaald welke actoren in het project kunnen meewerken, worden ze betrokken bij de verder 
uitwerking. Dit betekent o.a. dat voor het repressieve luik van het project, overleg dient gepleegd te 
worden in het vierhoeksoverleg.  
Samen met het uitschrijven van de verschillende projecten wordt ook een raming van de mogelijke kosten 
opgesteld.  
 
2.3.5 Evaluatie 
 
De evaluatie is een onmisbare stap in het uitwerken van een integraal veiligheidsbeleid. Aangezien dit 
beleid over een bestuursperiode wordt uitgewerkt, is het belangrijk projecten op te volgen, bij te sturen en 
na een bepaalde periode te evalueren op hun effectiviteit en efficiëntie. Uit deze evaluatie worden dan 
lessen getrokken voor het opzetten van nieuwe projecten of voor de heroriëntatie van bestaande 
projecten. Ook hier weer worden de gegevens geanalyseerd in fase twee gebruikt. Ze vormen de nulmeting 
(een meting van de toestand zonder dat men tot actie overging) waaraan de nieuw verzamelde gegevens 
worden getoetst. 
 

2.4 Kanttekeningen 
 
Uit de evaluatie van de verschillende projecten in Nederland en Engeland opgezet vanuit een integraal 
veiligheidsbeleid blijkt dat het eerste enthousiasme van heel wat actoren over deze benadering groot is. Dit 
heeft te maken met de grote speelruimte die het begrip toelaat. Zo vindt men heel wat verschillende 
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projecten en acties onder de vlag van een integrale veiligheidszorg. Dit mag echter niet leiden tot een blind 
enthousiasme. Hoe realistischer men met onveiligheid en haar aanpak omgaat, hoe meer kans op slagen de 
projecten zullen hebben. 
 
Een eerste probleem dat zich in heel wat projecten voordeed, is het gebrek aan overeenstemming tussen 
de verschillende partners over de ernst en de wenselijkheid bepaalde problemen aan te pakken en over de 
wijze van aanpak (Pearson, et.al., 1992). Het begrip integraal veiligheidsbeleid gaat gemakkelijkheidshalve 
voorbij aan het feit dat er in onze samenleving vaak zeer uiteenlopen visies bestaan over veiligheid, 
criminaliteit en ordeverstoringen. Dit gebrek aan consensus vormt dan ook een ernstige hinderpaal in het 
uitwerken van een integraal veiligheidsbeleid. 
  
Verder stelt in de praktijk vooral het uitwerken en aansturen van een integraal veiligheidsbeleid een 
belangrijk probleem. Uit meerdere evaluatiestudies in Nederland, Engeland en België blijft dat de politie 
die steeds bij deze projecten betrokken was, gemakkelijk als partner overheersend wordt en vaak het laken 
naar haar toe trekt. (Vanden Broeck, 1995 ; Cartuyvels, Pearson, et.al., 1992) Of zoals Hebberecht het 
formuleert: “Vele burgemeesters oefenen hun verantwoordelijkheid inzake bestuurlijke preventie uit 
vanuit hun gezagsfunctie over de gemeentelijke politie en niet vanuit hun veel bredere bestuurlijke functie. 
Bestuurlijke preventiediensten en –projecten worden in vele gevallen bevoogd door de politie. 
Preventiewerkers werden vaak als verlengarmen van de politie ingezet. Deze druk wordt ook door 
allerhande welzijnswerkers ervaren.” (Hebberecht, 1997, 106).  
 
Deze bestuurlijke invulling van het integrale veiligheidsbeleid is echter uiterst belangrijk. Door de politie 
een grote rol te laten spelen wordt vooral het repressieve luik van de keten ingevuld. Bovendien zijn 
positieve effecten van preventie en inwerken op onveiligheidsgevoelens moeilijk aantoonbaar te maken. 
Het gevolg is dan ook dat het preventieve luik vaak verdwijnt of onderbelicht wordt in projecten. Door de 
concrete praktijk en de moeilijkheid om een samenwerking met allerlei instanties op te zetten, verdwijnt 
zeer vaak de uiteindelijke doelstelling uit het zicht. Het zoeken naar structurele oplossingen voor de 
oorzaken van objectieve en subjectieve onveiligheid wordt voor zich uitgeschoven en de neiging bestaat 
om opnieuw alle heil te zien in een repressieve aanpak van het probleem.   
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