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Geachte gemeentesecretaris,
Een effectief lokaal veiligheidsbeleid heeft betrouwbare en actuele informatie nodig, die ook nog eens
snel geleverd kan worden. De politiesystemen zijn een van de belangrijkste informatiebronnen. Per 1
maart 2015 komt het VNG-INP-model beschikbaar dat gemeenten in staat stelt op elk gewenst
moment rapportages met actuele politiecijfers op te vragen tot op wijk-, buurt- en straatniveau.
De rapportages volgen daarbij de indeling van het Kernbeleid Veiligheid. In deze brief leest u meer
over de achtergronden van het model en hoe u er gebruik van kunt maken. Wij verzoeken u deze door
te geleiden naar de medewerkers die voor dit aspect van het veiligheidsbeleid verantwoordelijk zijn.
Voorgeschiedenis
Sinds de editie 2010 van de methode Kernbeleid Veiligheid is ook het zogenaamde ‘VNG-BVH-model’
beschikbaar voor gemeenten. Dit is een digitaal conversieschema dat politiecijfers automatisch omzet
naar de veiligheidsthema’s en –velden van Kernbeleid Veiligheid. Hiermee kunnen gemeenten in
nauwe aansluiting op hun beleid, stuurgegevens vanuit de politieregistratie aangeleverd krijgen.
Het VNG-BVH-model wordt beheerd door de politie. Op verzoek van de gemeente levert de controller
of GIDS-beheerder van de politie de gegevens over het door de gemeente gewenste tijdvak aan.
De mate waarin gebruik wordt gemaakt door gemeenten van het VNG-BVH-model verschilt. Wel is
duidelijk dat het een belangrijke aanvulling vormt op de methode Kernbeleid Veiligheid, die breed in
het land wordt gebruikt bij het opstellen van het lokaal veiligheidsplan.
Nieuw: het VNG-INP-model
Het huidige model wordt per 1 maart 2015 vervangen door een nieuwe versie, gebaseerd op het
Informatiemodel Nederlandse Politie (INP): het VNG-INP-model. De aanleiding was dat de indeling en
definitie van de veiligheidsthema’s in het oude model en het INP niet meer goed op elkaar aansloten.
Hierdoor circuleerden soms uiteenlopende kengetallen rond bepaalde veiligheidsthema’s, wat tot
verwarring over ontwikkelingen en urgenties in het veiligheidsbeeld kan leiden. Met de introductie van
het VNG-INP-model zijn deze verschillen nagenoeg opgeheven. De verschillen die resteren zijn
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nadrukkelijk vastgelegd en bekend, waardoor daar geen verwarring meer over kan ontstaan.
Natuurlijk hebben we er zorg voor gedragen dat het zoveel mogelijk bij het ‘oude’ VNG-BVH-model is
gebleven. Vanzelfsprekend sluit het VNG-INP-model aan op de indeling in veiligheidsthema’s en –
velden van het Kernbeleid Veiligheid. Met het nieuwe model kunt u dus uw stuurgegevens ‘op maat’
blijven ontvangen van de politie. De indeling van het VNG-INP-model en een overzicht van de
verschillen kunt u vinden via www.vng.nl/kernbeleidveiligheid.
Versterking van de lokale informatiepositie
De VNG werkt met partners aan de versterking van de informatiepositie van het lokaal bestuur zodat
ze haar rol als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid goed kan invullen. De introductie van het
nieuwe VNG-INP-model is een belangrijke verbetering voor de informatiedeling tussen gemeente en
politie: de gekozen afbakeningen doen goed recht aan de definities en werkwijzen in beleids- en
planvorming van zowel de gemeente als de politie. Het helpt processen te stroomlijnen en te
standaardiseren en maakt het mogelijk om informatie uit de politieregistratie sneller en doelmatiger te
gebruiken. Deze informatie kan op wijk-, buurt- en zelfs straatniveau worden opgevraagd.
Ook biedt het veel mogelijkheden om op landelijk niveau gemeenten en regio’s met elkaar te
vergelijken of vergelijkbare gemeenten onderling. In zijn algemeenheid draagt het bij aan de vorming
van een gemeenschappelijke basis onder het lokaal veiligheidsbeleid en de inzet van de politie, wat
de lokale verankering van de nationale politie ten goede komt.
Wat u verder moet weten over het nieuwe VNG-INP-model:


Tot 1 april 2015 is het ‘oude’ VNG-BVH-model beschikbaar; tot die datum kunt u dus uw
stuurgegevens conform dit oude model verkrijgen;



Vanaf 1 maart 2015 is het nieuwe VNG-INP-model operationeel; met dit model kunt u uw
stuurgegevens per maand en grotere tijdsvakken (bijvoorbeeld halfjaarlijks of jaarlijks) verkrijgen; u dient daartoe contact te leggen met uw contactpersoon bij de politie;



Het VNG-INP-model kan gegevens aanleveren vanaf 1 januari 2013; u kunt dus bijvoorbeeld
de jaartotalen van 2013 en 2014 conform de nieuwe indeling verkrijgen;



Met behulp van het bijgesloten overzicht van precieze afbakeningsverschillen tussen respectievelijk het nieuwe VNG-INP-model en het oude VNG-BVH-model kunt u nieuwe stuurgegevens toch effectief afzetten tegen gegevens van 2012 en eerder; cijfers op het niveau van
maatschappelijke klassen (het laagste registratieniveau in de politieregistratie) zijn immers
‘constant’ en goed vergelijkbaar.

Hoe kunt u gebruik maken van het VNG-INP-model?
Voor meer informatie over het gebruik van de gegevens kunt u zich wenden tot de controllers binnen
de eenheden. Voor vragen over het model in het algemeen kunt u zich wenden tot de VNG
(informatiecentrum@vng.nl) en de heer Ziad Amro van de nationale politie (Ziad.Amro@politie.nl).
Op www.vng.nl/kernbeleidveiligheid vindt u alle informatie over de methode kernbeleid veiligheid.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

drs. C.J.G.M. de Vet
Lid directieraad
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