
Het VNG-BVH model 
Met één druk op de knop actuele politiecijfers tot op wijk-, buurt- en 
straatniveau 

Methode Kernbeleid Veiligheid
Het belang van actuele en betrouwbare informatie
Een effectief lokaal veiligheidsbeleid heeft betrouwbare en actuele informatie nodig, die 

ook nog eens snel geleverd kan worden. Hoeveel woninginbraken zijn vorige maand in wijk 

X gepleegd? Hoeveel aangiften van tasjesroof zijn er in 2009 in gemeente Y gedaan? En hoe 

verhoudt zich dat met buurgemeente Z?  

De politiesystemen zijn een van de belangrijkste informatiebronnen. Gemeenten en politie 

zijn de nodige tijd kwijt aan het opvragen en opstellen van rapportages. Nu is er het VNG-BVH 

model in het politiesysteem GIDS, een applicatie die letterlijk met één druk op de knop rappor-

tages met actuele politiecijfers maakt, volgens de indeling van het  Kernbeleid Veiligheid van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Kernbeleid Veiligheid en politiesystemen
Steeds meer gemeenten gebruiken het Kernbeleid Veiligheid van de VNG als leidraad bij het op-

stellen van Integrale Veiligheidsplannen. In de beleidsvoorbereiding, gedurende de uitvoering 

en bij de beleidsevaluatie wordt daarbij gebruik gemaakt van cijfers uit politiesystemen. Een 

belangrijke bron is de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Binnen de BVH worden bijvoorbeeld 

meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld. BVH informatie wordt 

ontsloten in GIDS1 - het managementinformatiesysteem van de politie. Tot op heden was het zo 

dat elke politieregio de vertaling van het Kernbeleid naar de eigen systemen naar eigen inzich-

ten deed. Het was niet mogelijk regio’s en gemeenten met elkaar te vergelijken. 

Het VNG-BVH model
Een werkgroep van vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken  en 

Koninkrijksrelaties (BZK) en de Nederlandse politie heeft daarom een model ontwikkeld dat het 

Kernbeleid Veiligheid koppelt aan de politiesystemen: het VNG-BVH model. 

Gemeenten kunnen met behulp hiervan rapportages opvragen over de actuele stand van zaken 

rond bepaalde thema’s in het veiligheidbeleid, maar bijvoorbeeld ook (afhankelijk van wanneer 

het regiokorps op BVH is overgegaan) meerdere jaren terugkijken. 

In het VNG-BVH model is het Kernbeleid Veiligheid volledig ontsloten in GIDS en het is 100% 

dekkend voor alle vormen van criminaliteit en overlast. Het zorgt er voor dat er geen dubbeltel-

lingen meer voorkomen. 

Op elk moment op te vragen
Rapportages zijn in elke vorm op elk moment op te vragen: In de beleidsvoorbereiding, tijdens 

de uitvoering en tijdens de beleidsevaluatie. De medewerker Openbare Orde en Veiligheid kan 

daartoe contact opnemen met zijn contactpersoon binnen zijn regiokorps.

Cijfers tot op straatniveau
Binnen de regiokorpsen is het mogelijk om rapportages op te vragen tot op wijk-, buurt- en 

zelfs straatniveau.

1  Geïntegreerde Interactieve Database voor Strategische bedrijfsinformatie.



Het bespaart middelen en menskracht
Het VNG-BVH model helpt processen te stroomlijnen en te standaardiseren. In één keer wordt de juiste 

analyse samengesteld. Een grote tijdsbesparing voor politie én gemeenten. 

Meer mogelijkheden voor onderlinge vergelijking 
Deze applicatie is als landelijke standaard vastgesteld en geldt voor de hele Nederlandse politie. Het is 

nu mogelijk om op landelijk niveau gemeenten en regio’s met elkaar te vergelijken. Ook is het moge-

lijk om de cijfers van gemeenten met een vergelijkbaar karakter (bijvoorbeeld middelgrote of lande-

lijke) naast elkaar te leggen.

Een goed voorbeeld voor andere partners
De politiesystemen zijn niet de enige bron van informatie voor het integrale veiligheidsbeleid. Er komt 

ook belangrijke informatie uit andere bronnen (bijvoorbeeld over problematische gezinsituaties). Het 

VNG-BVH model is een goed voorbeeld voor andere partijen om hun informatie in dezelfde indeling 

aan te leveren.

Verder ontwikkelen model
Het VNG-BVH model kan ook voor andere rapportages gebruikt worden. Bijvoorbeeld het regionaal 

beleidsplan van de politie en de Criminaliteitsbeeldanalyses (CBA) van het Openbaar Ministerie worden 

opgesteld. Daar bestaan inmiddels goede voorbeelden van.

Wilt u gebruik maken van het VNG-BVH model? 
Neem contact op met de GIDS-beheerder in uw politieregio. Deze kan elke gewenste rapportage maken.

Heeft u vragen? 
Ga naar: www.vng.nl/kernbeleidveiligheid of neem contact op met: 

Michiel Geuzinge

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Afdeling Bestuur, Veiligheid en Informatiebeleid

Tel: 070 373 8253

Michiel.Geuzinge@vng.nl

Jan Voortman

Politie Fryslân

tel: 06-52483015

jan.voortman@friesland.politie.nl

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Tel: 070 – 373 83 93

www.vng.nl
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Cijfers tot op straatniveau 
Binnen de regiokorpsen is het mogelijk om rapportages op te vragen tot op wijk-, buurt- en 
zelfs straatniveau. 

Het bespaart middelen en menskracht 
Het VNG-BVH model helpt processen te stroomlijnen en te standaardiseren. In één keer 
wordt de juiste analyse samengesteld. Een grote tijdsbesparing voor politie én gemeenten.  

Meer mogelijkheden voor onderlinge vergelijking  
Deze applicatie is als landelijke standaard vastgesteld en geldt voor de hele Nederlandse 
politie. Het is nu mogelijk om op landelijk niveau gemeenten en regio’s met elkaar te 
vergelijken. Ook is het mogelijk om de cijfers van gemeenten met een vergelijkbaar karakter 
(bijvoorbeeld middelgrote of landelijke) naast elkaar te leggen. 

Een goed voorbeeld voor andere partners 
De politiesystemen zijn niet de enige bron van informatie voor het integrale veiligheidsbeleid. 
Er komt ook belangrijke informatie uit andere bronnen (bijvoorbeeld over problematische 
gezinsituaties). Het VNG-BVH model is een goed voorbeeld voor andere partijen om hun 
informatie in dezelfde indeling aan te leveren. 

Verder ontwikkelen model 
Het VNG-BVH model kan ook voor andere rapportages gebruikt worden. Bijvoorbeeld het 
regionaal beleidsplan van de politie en de Criminaliteitsbeeldanalyses (CBA) van het 
Openbaar Ministerie worden opgesteld. Daar bestaan inmiddels goede voorbeelden van.

Wilt u gebruik maken van het VNG-BVH model?  
Neem contact op met de GIDS-beheerder in uw politieregio. Deze kan elke gewenste 
rapportage maken. 
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