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VOORWOORD 
 
De Programmawet van 22/12/2003 brengt de nieuwe termijn van de zonale veiligheidsplannen op vier 
jaar. Dit plan loopt van 2005 tot en met 2008, draagt bij tot de realisatie van bepaalde strategische 
doelstellingen en wordt aangevuld met de jaarlijks uitgewerkte operationele objectieven. 
 
 
Nu onze zone meer dan twee jaar bestaat, is het mogelijk een eerste overzicht van haar activiteiten op te 
maken. Op het vlak van de geregistreerde criminaliteit werd er een vergelijking uitgewerkt tussen de 
gegevens van het jaar 2002 – 2003 ( op basis van de lokale databank ISLP). Deze vergelijking toont een 
vermindering van de geregistreerde criminaliteit met 8,6 % in de politiezone Brussel-West.  
 
 
De vermindering van de criminaliteit is niet enkel te danken aan  de verhoogde aanwezigheid  van de 
politie op het terrein, maar eveneens aan een betere verdeling van de politiemacht en het gerichter 
patrouilleren. De heroriëntering van de interventiepatrouilles naar twee sectoren, heeft ertoe bijgedragen 
dat de reactie -en interventietijden ingekort werden en de als niet-prioritaire gekwalificeerde interventies 
efficiënter konden afgehandeld worden. 
De opening van vijf  bijkomende wijkcommissariaten, voorheen administratieve antennes, is een 
bijkomende stap geweest naar een verhoogde en verbeterde dienstverlening voor de bevolking. 
 
 
De Politiezone heeft zich naar aanleiding van de besprekingen van de werkgroep  
“ KWALIPOL “, in de loop van 2003, ingeschreven in het programma “ kwaliteitszorg “ van de dienst CGL 
om er samen met andere politiezones te fungeren als pilootzone. 
Na het uitvoeren van de positiebepaling voor het korps en het uitwerken van het “ mission statement “ 
van het politiekorps kunnen we stellen, dat na twee volledige jaren van werking, onze zone geleidelijk op 
kruissnelheid komt, dichter bij de burger staat, pro-actief optreedt, dynamisch ingesteld is, m.a.w., een 
meer betere kwaliteit levert. 
 
 
In het plan 2005- 2008 werd een zekere continuïteit nagestreefd inzake de operationele doelstellingen 
van het politiekorps. Op het gebied van de organisatieontwikkeling wil het management dat iedere 
medewerker kennis krijgt en doordrongen wordt van de “ korpsvisie” .     
 
 
Door een procesmatige aanpak zorgen wij ervoor dat in onze zone  82 % (489/599)  van onze mensen 
ingezet worden in de primaire processen, zeg maar het echte politiewerk. 
Gebiedsgebonden politiezorg blijft evenwel als primaire stelregel volledig intact. 
Wij willen de druk op de noodhulp verlichten en nog meer investeren in de wijkpolitie. 
 
 
Nadat het door de leden van de zonale veiligheidsraad is goedgekeurd en ondertekend, wordt dit zonaal 
veiligheidsplan, voor goedkeuring voorgelegd aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. De 
politieraad wordt ingelicht over het goedgekeurde plan, met uitzondering van de gedeelten of gegevens 
die door de zonale veiligheidsraad als vertrouwelijk worden bestempeld. 
 
 
Het zonaal veiligheidsplan 2005-2008  werd goedgekeurd op de Zonale Veiligheidsraad van  
28 juli 2004 en treedt in werking op 01/01/2005. 
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Deel I: Algemeen 
 

1.1.ALGEMENE CONTEXT  

1.1.1. BESCHRIJVING VAN DE ZONE 

a) EXTERNE OMGEVING - DE OMGEVINGSFACTOREN 
 
De politiezone 5340 Brussel-West, gelegen in het Noord-Westelijke deel van de regio Brussel-Hoofdstad 
is bevoegd voor de gemeentes Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Jette, Koekelberg en 
Ganshoren, en beslaat een oppervlakte van 17,5 km², ofwel 10% van de oppervlakte van de Regio 
Brussel-Hoofdstad.  De zone wordt omringd door de gemeentes Wemmel, Dilbeek, Zellik, Anderlecht en 
Brussel-Stad. 
 
Op 01/01/2004 telde de zone 5340 Brussel-West  176.749 inwoners, wat neerkomt op een gemiddelde 
van 10.099 inwoners per km².  De gemeentes Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek hebben de grootste 
bevolkingsdichtheid. 
 
Op 01/01/2002 werden niet minder dan 8858 diverse handelszaken en bedrijven  geregistreerd en meer 
bepaald 4 hotels (1 te Ganshoren, 1 te Sint-Agatha-Berchem en 2 te Jette) en 3 jeugdherbergen (2 te 
Sint-Jans-Molenbeek, 1 te Jette). 
De gemeente Sint-Jans-Molenbeek wordt gekenmerkt door, enerzijds de aanwezigheid van gebouwen 
van de franse gemeenschap en de KBC op haar grondgebied én, anderzijds de eerste-klasse-
voetbalploeg “FC BRUSSELS“ voor het seizoen 2004-2005. 
 
Er vinden dagelijks markten plaats in de zone (met uitzondering van maandag), in het bijzonder die van 
Jette op zondag, één van de grootste markten van Brussel. 
 
De zone 5340 Brussel-West telt 125 scholen, alle netwerken samen en kinderdagverblijven inbegrepen.  
Wat betreft het hoger onderwijs, bevindt de KUB zich op het grondgebied van Koekelberg. 
 
De zone 5340 Brussel-West  heeft een goed wegennet en openbaar vervoer.  Zo beschikt de zone over 8 
metrostations (lijn 1A-1B en 2), 15 bus- en tramlijnen van de STIB, 5 buslijnen van De Lijn-TEC en 2 
stations. 
Zij telt 7 ringuitritten, en verschillende grote verkeerswegen die de ring van Brussel met het centrum van 
de stad en de andere brusselse gemeentes verbinden. 
 
 

b) EXTERNE OMGEVING – DE VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 
 
Als één van de zes Brusselse lokale politiezones heeft de zone Brussel-West te kampen met de 
traditionele grootstedelijke problematieken. Aan de hand van de beschikbare cijfers1 inzake criminaliteit 
en veiligheid kan de actuele veiligheidssituatie in onze zone geschetst worden.  
 
Bij de scanning van deze gegevens op lokaal (zonaal) niveau hebben we een lijst opgesteld met de 10 
meest geregistreerde fenomenen. Deze fenomenen kwamen aan het licht bij het zonaal 
criminaliteitsbeeld 2002-2003: 

                                                 
1 We hebben een beroep gedaan op de cijfers 2002-2003 van de lokale ISLP-databank.  
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Zoals reeds enkele jaren de tendens is, is de categorie Diefstallen goed voor 53% van het totaal aantal 
vastgestelde feiten. Zoals bij de voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan 2003-2004 komen de 
categorieën Bijzondere Wetten en Misdrijven tegen de eigendommen op de respectievelijke 2e en 3e 
plaats. De categorie Andere Inbreuken is één plaats vooruitgeschoven, wat zou kunnen te wijten zijn aan 
bijvoorbeeld de verplichting tot het opstellen van een proces-verbaal bij het verlies van een 
identiteitsdocument. 
 
Deze categorieën zijn te algemeen om ze naar voren te schuiven als een fenomeen op zich dat zou 
kunnen aangepakt worden op een specifieke manier. Daarom geven we hierna de verdeling per 
subcategorie die toelaat om bepaalde specifieke fenomenen naar voren te laten treden. 
Deze lijst is een opsomming van de feiten die, enerzijds de meeste registraties kenden tijdens 2002 en 
2003 én, anderzijds, het voorwerp kunnen uitmaken van een geïntegreerde aanpak. 
 

1. Diefstal uit voertuig 
2. Eenvoudige diefstal 
3. Diefstal in woning 
4. Opzettelijke slagen en verwondingen 
5. Voertuigdiefstal  
6. Handtasdiefstal 
7. Diefstal met geweld 
8. Autovandalisme 
9. Beschadigen & vernielen van onroerende goederen 
10. Winkeldiefstal 

 
In de Veiligheidsmonitor 2002 werden de ondervraagde burgers geconfronteerd met verschillende 
situaties die zich in de buurten kunnen voordoen. Ze blijken vooral de agressiviteit in het verkeer en ook 
inbraken in voertuigen als problemen in hun buurt te ervaren. 
Inbraken in woning, onaangepaste snelheid in het verkeer, autodiefstal en rommel op straat zijn 
eveneens kenmerken die door de bewoners van de zone Brussel-West als problematisch worden 
ervaren. 
 
De fenomenen die opdoken in de hierboven geraadpleegde bronnen hebben tesamen met de nationale 
prioriteiten als basis gediend voor het argumentatiemodel dat aan de basis ligt van de bepaling van de 
zonale prioriteiten.2 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Bijlage I. De voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008. 
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c) INTERNE OMGEVING 
 
Eind 2003 startte de politiezone, onder begeleiding van CGL, met een positiebepaling waaraan zowat 50 
leidinggevenden deelnamen, gespreid over 2 residentiële vormingen. 
Naast de positiebepaling werd eveneens op basis van het INK-managementmodel, een analyse 
uitgevoerd van de sterke en verbeterpunten en werd aan elke leidinggevende gevraagd welke de 
prioriteiten zijn voor de politiezone en voor zijn/haar dienst. 
Dit leidde tot de opstelling van een argumentatiemodel ( interne fenomenen) waaruit  de prioriteit 
communicatie en kwaliteitszorg werd weerhouden. 
Het zelfevaluatierapport is in de maak en inmiddels hebben alle diensten ook de verplichting opgelegd 
gekregen, 3 objectieven te bepalen voor hun diensten, met inachtname van de omzendbrieven CP1, 
PLP10, de kadernota integrale veiligheid van 30-31.03.2004 en de kwaliteitsprincipes. 
De werkzaamheden van beide groepen hebben eveneens gestalte gegeven aan de visie, missie en 
waarden voor de politiezone Brussel-West.  
  
 
 

1.1.2. OVERZICHT VAN ALLE PRIORITEITEN OPGENOMEN IN  HET NVP 
 
a) PRIORITAIRE FENOMENEN OPGENOMEN IN HET NVP IN HET DOMEIN 

“VEILIGHEID” 
 

• Verkeersveiligheid (verkeersongevallen met lichamelijk letsel) 
• illegale immigratie en mensensmokkel 
• mensenhandel 
• terrorisme 
• eigendomsdelicten, inzonderheid gepleegd door rondtrekkende dadergroepen 
• drugs 
• leefmilieu beperkt tot afvalfraude 
• grote financiële en economische criminaliteit 
• wapenzwendel 
• preventiebeleid 
• veiligheid in het domein van het openbaar vervoer 

 
 
b) PRIORITAIRE VERBETERPUNTEN OPGENOMEN IN HET NVP IN HET DOMEIN 

“WERKING EN ORGANISATIEONTWIKKELING” 
 

• operationele steun 
• beheer van de operationele informatie en de gemeenschappelijke telematica 
• HRM 
• Logistiek en financiën 
• De steun aan de lokale politie inzake organisatieontwikkeling 
• Internationale politiesamenwerking 
• Algemene werking 
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1.1.3. OVERZICHT VAN DE LOPENDE OVEREENKOMSTEN DIE IN VERBAND 
KUNNEN GEBRACHT WORDEN MET CRIMINALITEITSPREVENTIE, 
VEILIGHEID EN OVERLAST 

 
 

 
 

Opsomming van de 
contractonderdelen 

Opsomming van de 
hoofdactiviteiten 
van de partners 

Desgevallend 
opsomming van de 
concrete inbreng 

van de lokale politie 

Samenlevings- en 
preventiecontract 

Koekelberg bewakingscamera’s 
parkwachters 

wekelijkse 
vergadering 

Sint-Jans Molenbeek Socio-sportieve 
animatoren; 
Parkwachters; 
Milieuraadgever; 
Dienst mobiliteit 
 

activiteiten met 
directe samenwerking 
tussen de politie en 
de gemeente : 
Ramadan, Offerfeest, 
jaarmarkt, voetbal, 
jaarlijkse jogging 

Jette sociale bemiddeling 
SAT 
Wijkcomité 
Dossier camera’s 

activiteiten met 
directe samenwerking 
tussen de politie en 
de gemeente : 
OPS propere honden,  
preventie wijk 
Esseghem 

Sint Agatha Berchem preventieambtenaar 

parkwachters 
straathoekwerkers 

Maandelijkse 
vergadering 
Gemeenschappelijk 
project  (Koning 
Boudewijn Stichting) 
voor de wijk Zavelput  

Ganshoren Preventieambtenaar 
Parkwachters 
Straathoekwerker 
Schoolbemiddelaar  

Driemaandelijkse 
vergadering 

Verkeersveiligheidscontract  
- Mobiliteitscontract 
Ganshoren, Sint-
Jans-Molenbeek en 
Jette 
 
- Verkeersveiligheids- 
overeenkomst met de 
Minister van 
Binnenlandse Zaken 
en de Minister van 
Mobiliteit zal 
afgesloten worden 
eind 2004 

contract tussen de 
regio Brussel-
Hoofdstad en de 
gemeente 

dagelijks beheer van 
de vlotheid van het 
verkeer op de 
regionale 
verkeersaders 

Overlastmanager 
Nihil   

BIN, ... 
nihil   
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1.1.4. HET VORIGE ZVP 
 

a) REFLECTIE NAAR DE PRIORITEITEN VAN HET VORIGE ZVP 
 
Het ZVP 2003-2004 kent 5 prioriteiten en 3 aandachtspunten met elk hun respectievelijke objectieven en 
indicatoren. Daar dit veiligheidsplan nog tot eind 2004 loopt, zal een evaluatie van de weerhouden 
fenomenen het voorwerp uitmaken van een grondige evaluatie in 2005. 
De tussentijdse evaluaties duiden reeds op een daling van de geregistreerde criminaliteit m.b.t. deze 
weerhouden fenomenen (met uitzondering van de fenomenen “Drugs” en “Bijzondere Wetten” waar er 
een toename is vastgesteld, maar deze toename wijst op een verhoogde pro-actieve politieaandacht). In 
welke mate de verlaagde geregistreerde criminaliteit veroorzaakt werd door een efficiënte en effectieve 
aanpak, of de objectieven al dan niet gehaald werden en wat de bijdrage was van de verschillende 
partners zal eveneens het voorwerp uitmaken van deze evaluatie. We betreuren dan ook dat de huidige 
politiebeleidscyclus niet toelaat om de resultaten van deze grondige evalutie mee te nemen in de 
beleidsvoorbereidende fase van de volgende cyclus. 
 
 

b) EVALUATIE – TE TREKKEN LESSEN UIT HET VORIGE ZVP 
 
 
Zoals in de vorige paragraaf reeds werd gesteld, laat de huidige politiebeleidscyclus niet toe om de 
evaluatie van het huidige ZVP mee te nemen naar het nieuwe ZVP 2005-2008. De tussentijdse 
opvolgingen duiden reeds op een dalende tendens m.b.t. de weerhouden prioriteiten. Of de objectieven al 
dan niet werden gehaald, wat de bijdrage was van de verschillende partners én of onze aanpak al dan 
niet efficiënt en/of effectief was, zal pas uitvoerig behandeld worden in de evaluatie die, volgens de 
politiebeleidscyclus, voorzien is voor 2005. In dit deel beperken we ons dan ook tot een opsomming van 
de verschillende zaken die we opgestoken hebben bij de praktische toepasbaarheid van de huidige 
methodologie, nl. een politiebeleidscyclus van 4 fasen die vertaald wordt naar een zonaal veiligheidsplan. 
 
 
Deze planmatige aanpak was voor vele politiemensen nieuw. Niettegenstaande de uitgebreide en steeds 
aanwezige ondersteuning van CGL was het creëren van een intern draagvlak voor deze nieuwe 
methodologie geen sinecure. Niet enkel intern moest er een draagvlak gecreëerd worden, ook de zonale 
veiligheidsraad kende leden die moesten wennen aan deze nieuwe aanpak waar accountability en 
partnership voorop staan. We stellen echter vast dat het draagvlak voor het ZVP steeds ruimer en 
steviger wordt én dat het nieuwe ZVP reeds efficïenter zal kunnen worden aangepakt. Binnen de Zonale 
Veiligheidsraad wordt er door de verschillende partners frequent verantwoording afgelegd en worden de 
activiteiten, enerzijds, op elkaar, en, anderzijds, op de aanwezige lokale problemen afgestemd. 
 
 
Het effectief uitvoeren van de verschillende activiteiten (binnen de verschillende acties) heeft enkele 
operationele knelpunten blootgelegd. Enerzijds was er het gebrek aan een zonale coördinatie en 
ondersteuning van deze verschillende acties. Dit heeft ervoor gezorgd dat het organogram werd 
hertekend met als doel te streven naar een optimale operationele coördinatie en ondersteuning ten 
behoeve van de reguliere en bijzondere werking. Anderzijds werden we ermee geconfronteerd dat de 
meeste activiteiten dienden te gebeuren buiten de reguliere werking. Dit werd vooral in de hand gewerkt 
door het nog steeds aanwezige personeelstekort. Naar het volgende zonaal veiligheidsplan dienen we er 
misschien meer aandacht aan te schenken om de weerhouden prioriteiten aan te pakken binnen de 
reguliere werking. In het huidige ZVP werd het onderscheid “projectmatige aanpak” – “aandachtspunt” 
niet steeds gerespecteerd wat zich vertaalde in verschillende acties buiten de reguliere werking. De 
zoektocht naar en het benutten van de beleidsvrije ruimte is misschien wel primordiaal voor het nieuwe 
ZVP. 
 
Op methodologisch vlak stelden we vast dat een opvolging van de efficiëntie en effectiviteit van onze 
aktieplannen een onderschatte zaak is. Indicatoren die een realistische weergave zijn van de gehaalde 
efficiëntie en effectiviteit werden door onze diensten niet naar voren geschoven. Noch CGL, noch andere 
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politiezones zijn momenteel in staat om een performante meetset te ontwikkelen dat ons een realistisch 
idee kan geven van de resultaten van het gevoerde beleid. Momenteel beperken de meeste zones zich 
tot de geregistreerde criminaliteit, het aantal ingezette middelen en concrete resultaten (bv.aantal 
controles, aantal aanhoudingen, aantal patrouilles,...).  
We moeten ons dan ook de vraag stellen of deze zoektocht niet door andere instellingen 
(bv.universiteiten) dient te gebeuren, of toch tenminste in samenspraak met externe partners die de 
nodige kennis hebben m.b.t. de perceptie van het (soms subjectieve) fenomeen (on)veiligheid. 
We betreuren het dan ook dat het Brusselse netwerk voor procesbegeleiding op een zeer laag pitje staat 
en momenteel geen enkele meerwaarde biedt aan onze zone. Andere provinciale netwerken hebben 
reeds hun nut bewezen als overlegplatform van beleidsmedewerkers die hun ervaringen en “best 
practices” uitwisselen met collega’s en meenemen naar hun organisatie. 
 
 
We stelden eveneens vast dat sommige fenomenen na verloop van tijd transformeren naar andere 
criminaliteitsvormen of ermee samengaan. Dit had als gevolg dat we, voor 2004, van de initiële 
weerhouden prioriteiten verschillende fenomene preciezer omschreven of afgebakend hebben. 
 
 
Dit zonaal veiligheidsplan zou een onderdeel moeten worden van een geïntegreerd plan dat het 
onveiligheidsfenomeen op een geïntegreerde manier zou aanpakken. D.w.z. dat de verschillende 
partners hun verantwoordelijkheid zouden moeten oppakken als schakel van de veiligheidsketen. 
Momenteel stellen we vast dat alle materies m.b.t. (on)veiligheid nog steeds het exclusieve terrein zijn 
van de aanwezige politiediensten. Met hun planmatige aanpak zijn de politiediensten weer een stapje 
voor op de andere partners en ligt het initiatief (onvrijwillig) bij hen om de andere partners te 
responsabiliseren en te activeren binnen de veiligheidsketen. Een geïntegreerd veiligheidsplan onder 
leiding van bijvoorbeeld een bestuurlijke overheid zal enerzijds, de politiediensten toelaten om hun 
aandacht meer te richten op hun eigenlijke politieactiviteiten en anderzijds, de aanpak van het 
veiligheidsfenomeen te verdelen tussen de verschillende partners.  
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1.2.HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 
 
Artikel 35 van de W.G.P voorziet dat er binnen elke politiezone een zonale veiligheidsraad wordt 
opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de 
procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de 
federale politie of zijn afgevaardigde. De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende: 

• het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan, 
• het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van 

bestuurlijke en gerechtelijke politie, 
• het evalueren van het zonaal veiligheidsplan. 

 
De wet op de geïntegreerde politie beschrijft in artikel 36 de inhoud van het  zonaal veiligheids- 
plan. Het punt 1° zegt : ”de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en 
de procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak 
worden geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;” 
 
Binnen de zonale veiligheidsraad wordt een ontwerp van zonaal veiligheidsplan opgesteld, dat aangeeft 
op welke manier het korps de komende 4 jaren zal functioneren op het vlak van haar regulier werk 
enerzijds en op het vlak van haar bijzondere aanpak van lokale en federale prioriteiten anderzijds. Om 
een definitief zonaal veiligheidsplan voor te stellen moet de lokale politie op basis van haar eigen 
scanning en analyse onderhandelen met de federale politie over de federale prioriteiten van het nationaal 
veiligheidsplan3, voornamelijk met de bedoeling na te gaan waar een gemeenschappelijke aanpak 
noodzakelijk is. Concreet betekent dit dat de zonale veiligheidsraad zal zoeken om te bepalen of de 
federale prioriteiten al dan niet en zo ja in welke mate, een lokale bijdrage vereisen. 
 
Vervolgens maakt de zonale veiligheidsraad een keuze uit de zonaal gedetecteerde 
onveiligheidsfenomenen. Alvorens het zonale veiligheidsplan door te sturen voor goedkeuring naar beide 
belanghebbende ministers, moet er dus door de zonale veiligheidsraad worden gekozen welke zonale 
en/of federale prioriteiten zullen worden verlaten, welke behouden zullen blijven, welke bijgestuurd zullen 
worden of welke opgenomen zullen worden in het nieuwe zonale veiligheidsplan. 
 
Om de debatten van de zonale veiligheidsraad voor te bereiden en een overzicht te bieden van de 
weerhouden fenomenen van de andere partners in deze raad, werd er een argumentatiemodel 
opgesteld4. Dit is een instrument dat toelaat aan de leden van de zonale veiligheidsraad om op basis van 
een lijst van gedetecteerde fenomenen, met kennis van zaken, te debatteren over het gewenste gevolg 
met betrekking tot de weerhouden prioriteit: 

 projectmatige aanpak 
 bijzondere aanpak binnen de reguliere werking (bijzondere aandachtspunten) 

 
De weerhouden priorteiten zullen vervolgens het voorwerp uitmaken van een performant aktieplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Die verder uitgewerkt werden in de kadernota Integrale Veiligheid 
4 Cf.Bijlage I 
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1.3.CHRONOLOGIE VAN DE ZONALE VEILIGHEIDSRADEN (ZVR) 
 
 
 

Datum van de diverse 
vergaderingen 

Relevante informatie 

26/06/02 Oprichting van de zonale veiligheidsraad 
 

22/07/02 bepaling van de prioriteiten 
 

24/02/03 zonaal veiligheidsplan 2003 – actieplan 
 

04/09/03 Evaluatie van de actieplannen 1e semester 2003 
zonaal veiligheidsplan 2004 
 

25/02/04 balans 2003 
actieplannen 2004 en zonaal plan 2005-2008 
 

23/06/04 vaststelling van de prioriteiten van het zonaal plan 2005-2008 
 

28/07/04 Goedkeuring Zonaal Veiligheidsplan 2005 – 2008 
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Deel II: De bijdrage van de lokale politie 

 

2.1. DE ROL EN DE TAKEN VAN DE LOKALE POLITIE 

2.1.1. ALGEMEEN 

a) OPDRACHTVERKLARING / MISSION STATEMENT 
 
In het vorige zonaal veiligheidsplan werd enkel de missie opgenomen. Deze is inmiddels gewijzigd en 
aangevuld met de visie en waarden van de politiezone. 
De visie, missie en waarden zijn het resultaat geworden van een groepsreflectie van 50 leidinggevenden 
inzake de basisfunctionaliteiten, de omzendbrief CP1 ( kritieke succesfactoren, behoeften en 
verwachtingen van de belanghebbenden) en de kwaliteitsprincipes.        
Een strategisch plan is in de maak. 
 

Eén Visie 
 
Met eerbied voor de mens en de democratische beginselen van onze maatschappij,  streeft de politiezone 
Brussel-West ernaar, op professionele en enthousiaste wijze, haar medewerkers en de gemeenschap, 
een kwaliteitsvolle, doeltreffende en doelmatige dienstverlening, te verzekeren.  
 

Eén Missie 
 

De politiezone Brussel-West draagt, onder het gezag van de lokale overheden, bij tot de verbetering van 
de leefkwaliteit en veiligheid,  in permanent overleg met alle partners in de veiligheidsketen en met 
duidelijke accenten naar: 

• Een sterke maatschappelijke verankering , met een bijzondere aandacht voor de lokale bevolking 
en haar specificiteiten 

• De waarborg van een permanente en continu verbeterde dienstverlening 
   

• De ontwikkeling van een respectvolle werkomgeving waarbinnen onze medewerkers zich ten 
volle kunnen ontplooien 

 
• Een transparante en integere communicatie 

 
Waarden 

 
Wij verbinden er ons toe: 

• Éénieder te respecteren, beschikbaar te zijn en een luisterend oor te hebben  
• Een integraal dienstenpakket aan te bieden, gestoeld op polyvalentie, overleg en samenwerking      
• Doeltreffend, doelmatig, integer en eerlijk op te treden 
• De eerbied voor wetten, professionele normen en deontologische regels te verzekeren 
• Een dynamische, open en collegiale sfeer te ontwikkelen 
• Onze medewerkers, door vorming, de kans te geven zich verder professioneel te kunnen 

ontplooien 
• Ons dienstenaanbod aan de behoeften en verwachtingen van alle partners in de 

veiligheidsketen, aan te passen       
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b) ORGANOGRAM 
 
In 2003-2004 werd het organogram hertekend en aangepast5. Deze herschikking kende een dubbele 
doelstelling: 

1. voorzien in een structuur die de operationele coördinatie moet vergemakkelijken; 
2. voorzien in een aanpassing van het organogram om te voldoen aan de actuele 

noodzaken (APA, Preventie & Welzijn, ...) 
 

De eerste grote herschikking was de verzameling van alle operationele diensten (met uitzondering van de 
verschillende afdelingen die aparte directies blijven) in één Directie operaties. Deze Directie operaties (en 
ook de 5 afdelingen) worden ondersteund door twee nieuwe diensten die instaan voor een uniforme en 
performante steun m.b.t. operationele coördinatie en informatie. De twee nieuwe diensten zijn: 

1. De operationele planning- en coördinatiedienst: staat in voor de reguliere en 
uitzonderlijke planning en coödinatie van de politieactiveiten van de politiezone 5340 

2. De operationele informatie- en administratiedienst: staat in voor de ontwikkeling en 
het beheer van een operationele informatiecyclus. Dit houdt in: 

i. Inwinning van de informatie 
ii. Interpretatie & analyse van de informatie 
iii. Verspreiding van de informatie 

 
De tweede herschikking was de creatie van nieuwe diensten en functies die initieel niet waren voorzien 
omdat deze functies eenvoudigweg (nog) niet bestonden. Federale richtlijnen en lokale noden lagen aan 
de basis van deze nieuwe diensten en/of functies. Volgende diensten werden toegevoegd aan het nieuwe 
organogram: 

1. Dienst Infrastructuur 
2. Dienst Preventie & Welzijn op het werk 
3. Dienst Betwiste Zaken 
4. Cel Techno-preventie 
5. Dienst APA-VPV 
6. Lokale verbindingsambtenaren op het AIK 
7. Functioneel beheerder 
8. Dienst Kwaliteitscontrole (ISLP – ANG) 

 
 
Het politiecollege heeft de wijziging van het organogram en het kader goedgekeurd op datum van 
26/05/2004. 
 
De politieraad heeft de wijziging van het organogram en het kader goedgekeurd op datum van 
29/06/2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Bijlage II. Organogram lokale politiezone Brussel-West 5340 
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2.1.2. KEUZE VAN DE PRIORITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN  
VOOR DE VIER VOLGENDE JAREN 

 
a) Stragische keuze van de (externe) prioriteiten en aandachtspunten in het 

domein “veiligheid”  
 
Tijdens de zitting van de zonale veiligheidsraad op datum van 23 juni 2004, werden de volgende externe 
fenomenen enerzijds weerhouden als prioriteiten en anderzijds als bijzondere aandachtspunten in het 
kader van het zonaal veiligheidsplan 2005-2008: 
Prioriteiten : 

- Diefstallen in voertuigen (zonder contact tussen de dader en het slachtoffer) 
- Diefstallen met geweld op de openbare weg (sac-jackings en handtasdiefstallen) 
- Jeugddelinquentie * (schoolverzuim, criminaliteit en overlast rond scholen en openbare ruimten) 
- Inbraken  
 

Bijzondere aandachtspunten : 
- Lokale verkeersproblematiek  
- Verdovende middelen  
- Strikte controle van handelszaken (bijzondere wetten)  
 
 
 

* De prioriteit « jeugdcriminaliteit » en het aandachtspunt « strikte controle van de handelszaken » komen 
niet voor in de oorspronkelijke lijst die de fenomenen opneemt, een lijst opgesteld ter voorbereiding van 
een argumentatiemodel. 
 
Opmerking : bepaalde prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007 werden opgenomen in het 
zonaal plan. De andere nationale prioriteiten werden niet weerhouden, enerzijds omdat zij niet voorkomen 
in de geconsulteerde objectieve en subjectieve bronnen, en, anderzijds werden zij niet weerhouden door 
de verschillende partners binnen de zonale veiligheidsraad. 
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   Motivatie 

   Bronnen Initiële keuze 

Fenomeen Prioriteit Aandachts 

punt 

ISLP NVP Veilig. 

Monit. 

Burgemeesters Korpschef PdK Dirco 

Diefstal in voertuig(zonder contact tussen 
het slachtoffer en de dader(s)) 

X  X  X X X X  

Diefstal met geweld op de openbare weg 
(sac-jackings & handtasdiefstal) 

X  X   X X  X 

Jeugddelinquentie (schoolverzuim & 
criminaliteit en overlast rondom scholen en 

openbare ruimten) 

X     X    

Inbraken in gebouwen X  X  X X    
Lokale verkeersproblematiek  X  X X X    

Verdovende middelen  X  X    X  

Strikte controle van de handelszaken 
(bijzondere wetten) 

 X        
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b) Strategische keuze van de (interne) prioriteiten en aandachtspunten in het 
domein “werking en organisatieontwikkeling” 

 
Eind 2003 startte de politiezone, onder begeleiding van CGL, met een positiebepaling waaraan zowat 50 
leidinggevenden deelnamen, verspreid over 2 residentiële vormingen. 
Naast de positiebepaling werd eveneens op basis van het INK-managementmodel, een analyse 
uitgevoerd van de sterke en verbeterpunten en werd aan elke leidinggevende gevraagd welke de 
prioriteiten zijn voor de politiezone en voor zijn/haar dienst. 
 
Tijdens de zonale veiligheidsraad van 23/06/2004 werd “ de communicatie – kwaliteit “ 
weerhouden als interne prioriteit in het  kader van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008. 
(het verbeteren van zowel de interne als de externe communicatie en het verhogen van de 
kwaliteit) 
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2.1.3. DE UITVOERING VAN DE BASISFUNCTIES 
 
De verschillende basisfuncties van de lokale politie hebben een specifieke aanpak en constant overleg 
nodig tussen alle betrokken partijen van onze politiezone.  Of dit nu gaat over het ontwikkelen van de 
visie, het bepalen van de objectieven of de ontwikkeling van een benaderingsstrategie, het is 
onontbeerlijk dat deze uitgewerkt worden in een filosofie die een ontwikkeling nastreeft, gebaseerd op de 
omzendbrieven CP1 en  PLP 10 met steeds een verhoging van de kwaliteit als doel.   
In dit kader zullen de verschillende basisfunctionaliteiten eerst en vooral het voorwerp uitmaken van 
analyses en actieplannen gedurende het tweede semester van 2004, en vervolgens, tijdens de loop van 
het zonaal veiligheidsplan 2005-2008, verder ontwikkeld worden door de verschillende intrazonale 
multidisciplinaire werkgroepen.  
 
Bovendien, moeten de verschillende diensten waaruit onze zone bestaat de interne objectieven 
bepalen, die te bereiken zijn tijdens het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 ; deze objectieven zullen 
dienen als basis voor een diepgaander werk in verband met de 6 basisfunctionaliteiten. 
Deze ontwikkelingen worden later aan het het zonaal veiligheidsplan toegevoegd. 
 
 
Voorafgaande opmerking: onze zone beschikt momenteel niet over een meetinstrument 
(capaciteitsmeting); de gevraagde gegevens in deze rubrieken  worden aldus niet weergegeven. 
De ontwikkeling van een meetinstument (capaciteitsmeting) zal gebeuren in de loop van het 
zonaal veiligheidsplan 2005-2008.    
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De functie wijkwerking: 
 
 
 
De visie, de objectieven en de benaderingsstrategie met betrekking tot de functie wijkwerking zullen later 
ontwikkeld worden in het kader van het zonaal veiligheidsplan ; zij zullen het voorwerp uitmaken van een 
bijzondere aanpak (gebaseerd op de filosofie van de community policing) in het kader van intrazonale 
werkgroepen en zullen tot doel hebben om de verschillende pijlers van de community policing te 
integreren in de uitoefening van de politietaken. 
 
 
 
 
Jaar Aantal 

inwoners 
Aantal wijkagenten 
conform de norm 

(1/4000inwoners) 

Werkelijk aantal 
wijkagenten in 

functie 

Aantal operationele 
politieposten 

Voorziene 
capaciteit 
(jaarbasis) 

2004 176.749 1/1391 inwoners 127 10 

(nabijheidsantennes) 

 

2005      

2006      

2007      

2008      
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De functie onthaal: 
 
 
 
 
De functie onthaal zal ontwikkeld worden niet enkel op basis van CP 1 maar eveneens door rekening te 
houden met verschillende kwaliteitsprincipes ; ze zal in dit kader rekening moeten houden met alle 
betrokken partijen van de politiezone.  Het leveren van een gelijkwaardige dienstverlening binnen de 
verschillende onthalen  (toegankelijk voor het publiek) van onze politiezone zal één van de prioriteiten zijn 
die zal ontwikkeld worden gedurende het zonale veiligheidsplan. 
 
 
 
 

Jaar Aantal gemeenten 
waaruit de zone is 

samengesteld 

Aantal 
politie-
posten 

Aantal uren fysieke 
aanwezigheid in het centrale 

onthaalpunt 

Voorziene 
capaciteit op 

jaarbasis 

   Weekdagen Zat-, zon- en 
feestdagen 

 

2004 5 12* 24 24  

2005      

2006      

2007      

2008      

 
 
 
 
* antennes die over een onthaal beschikken, die minstens geopend zijn tijdens de administratieve   
werkuren ; waaronder 5 politieposten die beschikken over een onthaal van 24u op 24 
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De functie interventie: 
 
 
 
 
De functie interventie wordt bijna uitsluitend uitgevoerd door de dienst interventies. Deze dienst is 
gecentraliseerd binnen de zone, doch opgesplitst in twee sectoren namelijk : de sector Sint-Jans-
Molenbeek en Koekelberg en de sector Jette, Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren.  
De verdere ontwikkeling van deze functionnaliteit  zal gebaseerd zijn op de verschillende pijlers van de 
community policing. Het uitschrijven en de ontwikkeling van de primaire processen behoren tot onze 
prioriteiten. 
 
 
 
 
 

Jaar Aantal interventieploegen Aantal bijkomende ploegen 
(piekploegen) 

Voorziene 
capaciteit 

 Aantal Voorziene 
uurregeling 

Aantal Voorziene uurregeling  

2004 5* 6 u 30 – 16 u 30 

12 u 30 – 22 u 00 

21 u 00 – 07 u 00 

2**  Minimum 1 

brigade (25 man) 

24u/24 

2005      

2006      

2007      

2008      

 
 
 
 
Opmerkingen: 
 
* het gemiddelde aantal leden van een interventieteam varieert gedurende het jaar naargelang het 
beschikbare personeel ; niettegenstaande beschikt onze zone dagelijks, en voor elke shift, over ten 
minste 5 interventieploegen.  Dit aantal kan oplopen tot 10 patrouilles op het zonale grondgebied.  Het 
gemiddelde voor het jaar 2004 varieert, volgens de shifts, tussen de 7 en 9 patrouilles. 
 
 
** de zone 5340 beschikt niet over een beheersysteem voor de piekploegen ; de gewone patrouilles 
worden, indien de beschikbaarheid van het personeel het toelaat, aangevuld door bijkomende patrouilles.  
Het niet hebben van adequate gegevens omtrent de capaciteitsberekening laat ons momenteel niet toe 
om deze gegevens uit te werken. 
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De functie politionele slachtofferbejegening: 
 
 
 
Binnen onze zone, nemen twee personen van niveau A de dienst ‘slachtofferbejegening’ voor hun 
rekening.  
 
 
In samenwerking met de gemeentelijke diensten voor slachtofferbejegening, organiseren zij een zonale 
wachtrol, waarbij zij in staat zijn om  24u op 24  bijstand te leveren aan de bevolking. 
 
 
 
 
Jaar Aanwezigheid van een 

gespecialiseerd medewerker  
Omschrijving van het systeem van 

terugroeping  
Voorziene 
capaciteit 
(jaarlijks) 

  In eigen korps Samenwerking 
met andere zone 

 

2004 Ja X   

2005 Ja X   

2006 Ja X   

2007 Ja X   

2008 ja X   
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De functie lokaal onderzoek 
 
 
 
De functie lokaal onderzoek zal in de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 verder 
uitgewerkt worden binnen de nieuwe Directie Operaties (zie organogram). 
 
 
 
 
   Organisatievorm  
Jaar Globaal 

effectief 
van het 
korps 

 
Effectief  

operationeel 
kader 

Opsporings- en 
onderzoeksdienst 
(met vaste leden) 

Flexibele 
opsporings- en 

onderzoeks-
capaciteit 

 

   Aantal FTE Aantal FTE of 
mensuren 

Onderzoeks-
capaciteit op 

jaarbasis 
2004 714 603 100   

2005      

2006      

2007      

2008      
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De functie handhaving openbare orde: 
 
 
 
De functie handhaving openbare orde zal in de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 
verder uitgewerkt worden binnen de verschillende directies van ons korps. 
 
 
Buiten de reguliere opdrachten van handhaving en herstel van de openbare orde, draagt de 
aanwezigheid op het grondgebied van onze zone van een Eerste Klasse voetbalploeg  
“ FC BRUSSELS “ bij tot een specifieke aanpassing van de nodige capaciteit tijdens het verloop 
van de verschillende voetbalmatchen.  
 
 
 
De permanentie  OGP / OBP: 
 
 
 
 
Permanentie systeem officier 
van bestuurlijke politie (OBP) 
en gerechtelijke politie (OGP) 

OBP JA In een interzonaal 
samenwerkingsakkoord 

 

  NEE 

OGP JA In een interzonaal 
samenwerkingsakkoord 

 

  NEE 
 
 
 
 
 
 
De andere (basispolitiezorg)functies 
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2.1.4. DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD 
 

Ministeriële richtlijn van 03 april 2002 betreffende het personeel capaciteits-beheer en het 
verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. (MFO en 
MFO2 bis) 

 
Aantal gevormde medewerkers 
 

             Section Comd.Plt Familirisation Opérateur Radio Trainer

Chef Lid RAGO Molotov

63 254 8 23 10 1
 
Deelname aan het vormingsprogramma: 

Ordehandhaving 
Defensief rijden 

Beschikbaarheidsniveau van de zone: 16137 man/uur6 (2004) 
 

Gemeenschappelijke richtlijn van 14 juni 2002 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie (MFO3) 

 
Het op punt zetten van een interne procedure die moet gevolgd worden door de operationele 
personeelsleden en de organisatie van vormingssessies.  
 

Ministeriële richtlijn van 4 november 2002  betreffende de federale opdrachten van beveiliging, 
toezicht en controle door de politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private 
veiligheid (MFO-4): 

 
Aanvragen worden uitgevoerd in het kader van de bewaking van de woning van een rechter. 
 

Richtlijn van de Minister van Justitie van 20 februari 2002  tot regeling van de taakverdeling, de 
samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en de federale politie inzake de 
opdrachten van gerechtelijke politie. 

 
- Verdrag van 04/02/2004 tussen de 6 Brusselse korpschefs en de minister van Justitie. 
- Akkoord voor het gebruik van het laboratorium van de federale politie 
- Aanwezigheid en ondersteuning gedurende 24 uren door de federale politie bij een moord die plaats 
vindt op het grondgebied. 
- Akkoord tot ondersteuning van de cel verdwijningen bij onrustwekkende verdwijningen.  
 

Ministeriële richtlijn houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de lokale 
politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en 
onroerende goederen.(MFO5) 

 
Eén enkele ambassade is ingeschreven in de zone Brussel-West, die van Liberia, bijgevolg werd er nog 
geen aanvraag voor een opdracht geformuleerd.   
 

Algemene en dwingende richtlijn MFO 6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK) 
  

- De ter beschikking stelling op ISLP van alle operaties - acties (dagen, uren, aantal politieagenten) 
- De aanwezigheid van een lid van de politie Brussel-West op het  AIK 
- De organisatie van een maandelijkse coordinatievergadering. 
 

                                                 
6 MFO 2 Bis Belgisch Staatsblad van 23/04/2004 
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2.1.5. DE UITVOERING VAN INTERZONALE EN BOVENLOKALE OPDRACHTEN 
 
 
 Domein van de 

interzonale/bovenlokale  
samenwerking 

Zone – dienst waarmee het 
protocol werd afgesloten 

Implicaties voor de zone- 
impact op de middelen 

Niet- 
operationeel 

Betalende Logistieke Steun 
- basisuitrusting 

politiepersoneel 
- collectieve uitrusting 
Datum: 04/09/2002 
 

Zone 5340 en de Federale 
Politie (DGM) 

 

 Steunverlening bij 
diergeneeskundige zorgen 
Datum : 21/01/2004 

Zone 5340 en de Federale 
Politie (DGM) 

 

 Wederzijds 
informatieuitwisseling 
Datum : 19/06/2002 

Zone 5340 en Comité P  

    

Operationeel Art. 23 W.G.P. Bewaking 
van de gedetineerden 
Parket Brussel 
Datum: 27/02/2002 

   -6  Brusselse politiezones 
   -de zones Halle, Vilvoorde         
en Asse 
   -De Federale Politie 
   -Parket-Generaal 

elke werkdag een 
versterking leveren van 
twee politieambtenaren 

 Richtlijnen Operationeel 
Beheer 
Datum: 08/05/2004 

- 6 Brusselse zones  

 Het Beheersen en 
herstellen van de openbare 
orde in het kader van 
suprazonale evenementen 
Datum : 26/01/2004 

- 6 Brusselse zones  

 Vaststelling van 
verkeersongevallen waarbij 
politievoertuig betrokken is 
Datum : 27/11/2002 

 - 6 Brusselse zones - één patrouille van de 
dienst Interventies of 
Verkeer blijft stand-by 

 Bevoegdheden in geval van 
heterdaad inzake misdaad 
of wanbedrijf  
Datum: 08/05/2004 

- 6 Brussselse zones  

 Organisatie van de 
Onderzoekstaakverdeling in 
het stadium van het 
onderzoek 
Datum: 05/05/2004 

    -6 Brusselse zones 
    -de Onderzoeksrechters 
bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel 
    -de procureur des Konings 
te Brussel 
    -De Arbeidsauditeur te 
Brussel 
    -de Gerechtelijk Directeur 
van het Arrondissement 
Brussel 
 

 

-de zone verbindt er zich 
toe gedurende 24uur op 24 
een voldoende opsporings- 
en onderzoekscapaciteit te 
leveren 
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2.1.6. DE UITVOERING VAN PRESTATIES TEN VOORDELE VAN DERDEN 

 
Het Koninklijk Besluit van 14 september 1997, toen toegepast door de politiediensten ingevolge artikel 
223 bis van de nieuwe gemeentewet werd onuitvoerbaar ingevolge de wet tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
Art. 90 van de W.G.P maakt het koninklijk besluit evenwel opnieuw toepasbaar.  
 
Geen enkele prestatie ten gunste van derden werd uitgevoerd in de zone 5340 Brussel-West. 
Een ontwerpreglement, met betrekking tot de uitvoering van prestaties ten gunste van derden, zal 
eerstdaags door de zone goedgekeurd worden. 
 
 

2.1.7. DE WERKING EN DE ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
De ontwikkeling van het concept ‘integrale bedrijfsvoering’ zal gerealiseerd worden binnen de politiezone 
Brussel-West, gedurende het zonale veiligheidsplan 2005-2008. 
 
Op basis van het managementmodel EFQM, is onze zone reeds overgegaan tot een positiebepaling. 
Deze foto van onze zone geeft haar plaats weer binnen evolutieve managementstructuur. 
 
Het jaar 2005 zal in het teken staan van de verdere ontwikkeling van deze positiebepaling door middel 
van concrete acties, meer bepaald binnen het  domein van het leiderschap, de ontwikkeling van de 
verschillende processen, het managment van medewerkers, het beheer van de middelen, ...  maar 
eveneens op de domeinen die betrekking hebben op de waardering van de betrokken partijen.  Een 
bijzondere aandacht zal besteed worden aan de primaire processen en hun beschrijving.  
 
De ontwikkeling van de kwalitieit evenals de interne communicatie werd weerhouden als interne prioriteit. 
Het spreekt voor zich dat deze functies een bijzondere aandacht zullen genieten de volgende vier jaar, 
evenals een diepgaandere ontwikkeling, meer bepaald onder de vorm van geïntegreerde projecten. 
 
De beschrijving van de objectieven per dienst heeft eveneens de nadruk gelegd op de noodzaak van de 
procesbegeleiding, de verhoging van de transparantie, de ontwikkeling van een strategische analyse, ...  
 
Deze organisatieontwikkeling zal eveneens gestoeld zijn op de  principes van community policing en zal 
zodus rekening houden met de zes basisfuncties. 
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2.2. PRIORITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE LOKALE POLITIE 
 
 
Op 23 juni 2004 werd een zonale veiligheidsraad gehouden, met als agenda de bepaling van de 
verschillende prioriteiten en bijzondere aandachtspunten voor het zonaal veiligheidsplan 2005-2008.  
 
Vijf prioriteiten werden vastgelegd, één met betrekking tot het domein «  werking en ontwikkeling van de 
organisatie » en vier met betrekking tot het domein  “veiligheid”. 
 
Buiten de prioriteiten werden  drie bijzondere  aandachtspunten vastgelegd. 
 
 

2.2.1. IN HET DOMEIN VAN DE VEILIGHEID  
 
 
 
De invulling van de aanpak van de prioriteiten en aandachtspunten, die zonaal worden 
uitgewerkt. 
 
 
De vier prioriteiten die weerhouden zijn in dit domein zijn: 
 

- Diefstallen in voertuigen (zonder contact tussen de dader en het slachtoffer) 
- Diefstallen met geweld (sac-jackings en handtasdiefstallen) 
- Inbraken 
- Jeugddelinquentie (schoolverzuim, criminaliteit en overlast door jongeren rond scholen en 

openbare plaatsen) 
 
 
De bijzondere aandachtspunten hebben betrekking op: 

- De lokale verkeersproblematiek  
- De strikte controle van handelszaken (bijzondere wetten) 
- De verdovende middelen 



Politiezone 5340  
Zonaal veiligheidsplan 2005-2008 Pagina 27 

 

A. De prioriteiten 
 
 
A.1. Diefstallen in voertuigen (zonder contact tussen dader en slachtoffer) 
 

 Beschrijving: is schuldig aan diefstal uit voertuig, degene die op een bedrieglijke 
manier een zaak neemt, uit een wagen, die niet aan hem toebehoort.  Zijn dus 
inbegrepen  onder deze kwalificatie: gewone diefstallen, diefstallen met braak, 
diefstallen met behulp van valse sleutels en pogingen tot diefstal.  Zijn niet 
inbegrepen: de diefstallen met  geweld. 

 
 Objectief :de vermindering van het fenomeen door  middel van repressie en 

preventie.  De verdere uitwerking en de bepaling van de sub-objectieven zullen later 
bepaald worden tijdens de uitwerking van de actieplannen. 

 
 Partners: teneinde de verwachte objectieven te bereiken is het nodig partnershippen 

af te sluiten zowel onder de verschillende diensten van het politiekorps als het 
Parket, de Federale politie(cavalerie), het sociaal netwerk, de gemeentelijke 
diensten, het VSP, de persdiensten, ... 

 
 Timing: vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2008 

 
 De rudimentaire evaluatiecriteria : de indicatoren die gericht zijn op het meten van de 

impact van de actie op het fenomeen, zullen later bepaald worden tijdens het 
opstellen van de actieplannen.  Op kwantitatief niveau zal het jaar 2003 dienen als 
nulmeting. 

 
 
 
A.2. Diefstallen met geweld op de openbare weg 
 

 Beschrijving : Worden opgenomen in deze kwalificatie : de diefstallen gepleegd op de 
openbare weg en waarbij er contact is tussen het slachtoffer en de dader.  Het gaat 
hier voornamelijk  over sac-jackings en de handtasdiefstallen.  

 
Wij verstaan onder sac-jacking “ de diefstal van een zaak met of zonder geweld, 
bedreiging, braak en/of andere verzwarende omstandigheden, die gepleegd werd 
aan boord van een voertuig dat geparkeerd was of stilstond en waar de chauffeur 
en/of de passagier aanwezig waren », en onder het wegnemen van een zak, “ het 
wegnemen bij verrassing van een zaak die het slachtoffer droeg of bij zich had ”.  

 
 Objectief : de vermindering van het fenomeen door  middel van repressie en 

preventie.  De verdere uitwerking en de bepaling van de sub-objectieven zullen later 
bepaald worden tijdens de uitwerking van de actieplannen . 

 
 Partners: teneinde de verwachte objectieven te bereiken is het nodig partnershippen 

af te sluiten zowel onder de verschillende diensten van het politiekorps als het 
Parket, de Federale politie(cavalerie, luchtsteun, metrobrigade), het sociaal netwerk, 
de gemeentelijke diensten, het VSP, de persdiensten, ... 

 
 Timing: vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2008. 

 
 De rudimentaire evaluatiecriteria : de indicatoren die gericht zijn op het meten van de 

impact van de actie op het objectief, zullen later bepaald worden tijdens het opstellen 
van de actieplannen.  Op kwantitatief niveau zal het jaar 2003 dienen als nulmeting. 
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A.3. Jeugddelinquentie 
 
 

 Beschrijving : gezien de ruime “ lading “, beperken we ons tot de volgende prioriteiten:  
o het schoolverzuim en   
o de criminaliteit en de overlast die jongeren veroorzaken rond scholen en 

openbare plaatsen.  
 

 Objectief : de vermindering van het fenomeen door  middel van repressie en 
preventie en het wegwerken van het onveiligheidsgevoel.  De verdere uitwerking en 
de bepaling van de sub-objectieven zullen later bepaald worden tijdens de uitwerking 
van de actieplannen . 

 
 Partners: teneinde de verwachte objectieven te bereiken is het nodig partnerships af 

te sluiten zowel onder de verschillende diensten van het politiekorps als het Parket, 
de Federale politie, het sociaal netwerk, de gemeentelijke diensten, het VSP, de 
persdiensten, ... 

 
 Timing: vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2008. 

 
 De rudimentaire evaluatiecriteria : de indicatoren die gericht zijn op het meten van de 

impact van de actie op het objectief, zullen later bepaald worden tijdens het opstellen 
van de actieplannen.  Op kwantitatief niveau zal het jaar 2003 dienen als nulmeting. 

 
 
 

A.4. De inbraken  
 
 

 Beschrijving : diegene die op een bedrieglijke manier een voorwerp neemt die hem 
niet toebehoort in een gebouw, is schuldig aan inbraak (dit kan een woning zijn, een 
schoolgebouw, een gebouw van de gemeente, een handelszaak, een bedrijf, …) 

 
 Objectief : de vermindering van het fenomeen door middel van repressie en 

preventie.  De verdere uitwerking en de bepaling van de sub-objectieven zullen later 
bepaald worden tijdens de uitwerking van de actieplannen . 

 
 Partners: teneinde de verwachte objectieven te bereiken is het nodig partnershippen 

af te sluiten zowel onder de verschillende diensten van het politiekorps als het 
Parket, de Federale politie, het sociaal netwerk, de gemeentelijke diensten, het VSP, 
de persdiensten, ... 

 
 Timing : vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2008. 
 
 De rudimentaire evaluatiecriteria : de indicatoren die gericht zijn op het meten van de 

impact van de actie op het objectief, zullen later bepaald worden tijdens het opstellen 
van de actieplannen.  Op kwantitatief niveau zal het jaar 2003 dienen als nulmeting 
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B. De bijzondere aandachtspunten 
 
 
De weerhouden aandachtspunten maken deel uit van het normale werk van de verschillende diensten. Zij 
zullen bijgevolg niet projectmatig worden uitgewerkt. 
 
Zij zullen elk binnen hun gebied bepaalde fenomenen aanpakken. 
 
 
 
B.1. De problematiek van het lokale verkeer 
 
 

Naast de dagelijkse taken betreffende het verkeer, wordt er gevraagd aan het personeel 
aandachtiger te zijn wat betreft de problematiek van de snelheid en het parkeren.  Bepaalde 
acties zullen ontwikkeld worden in die richting.   
 
 
 

B.2. De verdovende middelen 
 
 

Naast de dagelijkse taken betreffende de verdovende middelen, wordt er de nadruk gelegd op de 
drugshandel 
 
 
 

B.3. De strikte controle van handelszaken 
 
 

Naast de dagelijkse taken wat betreft de eerbiediging van de bijzondere wetten, moet een 
bijzondere aandacht besteed worden aan de strikte controle van de handelszaken. 
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De bijdrage door de lokale politie aan de prioritaire veiligheidsfenomenen, die 
bovenlokaal worden aangepakt  
 
 
 
 
 

Jaar Fenomeen   Doelstellingen Activiteiten Capaciteitsprognose 

2004 Ordehandhaving  Hycap 16.137 u 

Verkeer (alcohol)  Fipa 220 u 

Openbaar 
vervoer 

 Fipa 300 u 

Diefstal in en van 
Voertuig 

 Fipa 320 u 

Phone-shop  Fipa  

2005 Ordehandhaving  Hycap 16.137 u (raming op basis van 
2004) 

  Fipa  
    

2006     
    
    

2007     
    
    

2008     
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2.2.2. IN HET DOMEIN VAN DE WERKING EN DE ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
 
 
Een prioriteit werd vastgelegd in dit domein, het gaat over de verbetering van de interne en externe 
communicatie en de optimalisering van de kwaliteit.    

 

 Beschrijving: Worden in dit project opgenomen : zowel de interne als de externe communicatie.  Zij 
richt zich op een goede verspreiding van de informatie, die verschillende domeinen omvat, en die 
gaat tot de verhoging van de betrokkenheid van het personeel in het bedrijf.   

       Wat de kwalitieit betreft, definiëren wij die op basis van vijf principes: 
 De goede dingen doen 
 De dingen goed doen 
 De dingen beter doen 
 De dingen samen doen / de dingen laten doen 
 Een gedurfd leiderschap 

 
 Objectief : Deze richt zich voornamelijk op de optimalisering van de kwaliteit in ruime zin, binnen het 

korps 
o De subobjectieven zullen later bepaald worden tijdens de uitwerking van de actieplannen. 
 

 Partners:  CGL en later te bepalen partners 
 
 Timing: vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2008. 
 
 
 De rudimentaire evaluatiecriteria : de indicatoren die gericht zijn op het meten van de impact van de 

actie op het objectief, zullen later bepaald worden tijdens het opstellen van de actieplannen. 
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Deel III: Personeels- en middelenallocatie 
 

3.1. PERSONEEL 

3.1.1. MINIMUMNORM 
 
Door het KB van 5 september 2001, houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het 
administratief en logistiek personeel van de lokale politie,  legt de Minister van Binnenlandse Zaken de 
zone Brussel-West een minimumnorm op betreffende de personeelsbezetting.  
 

 Minimumnorm Reëel aanwezig7 Organiek 
OPERATIONEEL 574 603 672 
CALOG 46 111 148 
 
Om de haar opgelegde taken uit te voeren, beschikt de lokale politie binnen de zone reëel over volgend 
aantal manschappen. In de tabel wordt eerst het goedgekeurde organieke kader weergegeven, 
vervolgens de opgelegde norm en tenslotte het huidige effectief. 

 
Graad Organiek Opgelegde norm Effectief8 

Operationeel kader 
   

Officierenkader 
49 Norm9 45 

Middenkader 120 Norm10 112 
Basiskader 421  335 
Hulpkader 92 Norm11 111 

Subtotaal 672  603 

Burgerpersoneel (CALOG) 
   

 Niveau A 18 Norm12 13 
Niveau B 25  16 
Niveau C 42  24 
Niveau D 63  58 

Subtotaal 148  111 

Totaal 
820  714 

 

                                                 
7 Op 12/05/2004 
8 Op 12/05/2004 
9 In het KB van 07/12/2001 wordt de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie bepaalt. Deze stelt dat het aantal betrekkingen in het officierenkader lager is dan 33% en 
hoger is dan 25 % van het middenkader;  
10 In het KB van 07/12/2001 wordt de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie bepaalt. Deze stelt dat het aantal betrekkingen in het middenkader  lager is dan 33% en hoger 
is dan 25% van het basiskader; 
11 In het KB van 07/12/2001 wordt de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie bepaalt. Deze stelt dat het aantal hulpagenten kleiner of gelijk aan is aan 15% van het 
operationeel kader; 
12 In het KB van 07/12/2001 wordt de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie bepaalt. Deze stelt dat het aantal betrekkingen Niveau A van het administratief en logistiek 
kader hoger is dan 3% van het aantal betrekkingen van niveau B, C en D 
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OPERATIONEEL PERSONEEL 

Jaar Minimaal 
effectief 

Goedgekeurd organiek kader* Reëel effectief Beoogde 
aanwervingen 

  Aantal Mensuren Ingeschreven 
aantal (per kader) 

Aantal verminderd met de 
onbeschikbaarheden** 

Datum waarop de 
cijfers werden 
geregistreerd 

 

2003  37 - 133 - 431 - 82  49 - 126 - 277 – 97 42 – 113 – 270 - 93 01/01/2003 00/00/00/00 

2004  39 – 120 – 421 - 92  45 – 112 - 335 – 111 38 - 103 - 293 - 110 12/05/2004 0 - 6 - 18 - 0 

2005  OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK 

2006  OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK 

2007  OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK 

2008  OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK OK/MK/BK/HK  OK/MK/BK/HK 

 (*) onbeschikbaarheden ingevolge ziekte, verlof zonder wedde, detachering, deelname AIK, CIC, ... 
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ADMINISTRATIEF en LOGISTIEK PERSONEEL 

Jaar Minimaal 
effectief 

Goedgekeurd organiek kader Reëel effectief Beoogde 
aanwervingen 

  Aantal Mensuren Ingeschreven 
aantal (per 

kader) 

Aantal verminderd met 
de onbeschikbaarheden* 

Datum waarop de 
cijfers werden 
geregistreerd 

 

2003  13 - 32 - 52 - 37  12 - 13 - 24 - 58 12 - 13 - 24 - 57 01/01/2003 00/00/00/00 

2004  18 – 25 – 42 - 63  13 - 16 - 24 - 58 12 - 16 - 24 - 56 12/05/2004 01/00/00/00 

2005  Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D 

2006  Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D 

2007  Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D 

2008  Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D Niv. A/B/C/D  Niv. A/B/C/D 

 
(*) onbeschikbaarheden ingevolge ziekte, verlof zonder wedde, ... 
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3.1.2. CAPACITEITSOVERZICHT 
 
Totale (bruto) capaciteit : (1520 Hr x het aantal FTE (ook ½, 4/5)) 

 Vorig ZVP 
(jaarbasis) 

2005 2006 2007 2008 

Lokale invulling Bestuurlijke politie      
Gerechtelijke politie      
Subtotaal      

   
Federale invulling Federale opdrachten  

• Kredietlijn MFO 2 bis 16.137 16.137    
• Deelneming aan AIK (WGP, art. 105bis) 3040 4560    
• Controles uitgevoerd in het raam van de 

regeling inzake private veiligheid buiten de 
zones (MFO 4: punt 2.2.) 

     

• Deelneming aan CIC (WGP, art. 96bis) 1520 1520    
Bijdrage door de lokale politie aan de prioritaire 
veiligheidsfenomenen, opgenomen in het NVP die 
bovenlokaal worden aangepakt (samenwerking met de 
federale politie) 

     

Federale vorderingen voor onderlinge steun tussen zones 
(Min 10 – max 20%) 

 

Subtotaal      
Andere basisfuncties Onthaal      

Slachtofferbejegening      
Subtotaal      

Managements- en 
bedrijfsvoeringsfuncties 
 

Beleidstaken      
Ondersteunende taken      

Subtotaal      

Initiatiefruimte       
Totale capaciteit       
(*) Dit onderdeel wordt idealiter ingevuld op basis van een (gedetailleerd) capaciteitsmodel. 
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3.2. ANDERE MIDDELEN 
 
 
Dit onderdeel zal later ontwikkeld worden, tijdens het tweede semester van het jaar 2004, onder andere 
door de concretisering van de verschillende actieplannen binnen de prioriteiten. 
Enerzijds kunnen de budgetten per prioriteit moeilijk beschreven worden en anderzijds dienen deze te 
worden goedgekeurd in het budget 2005. 
 
 
 
Jaar Prioriteit - 

aandachtspunt 
Supplementair te verwerven middelen Begrotingspost 

  Personeel 
– 

capaciteit 

Materieel Kennis en 
technologie 

Financiële 
impact  

 

2005       

2006       

2007       

2008       
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Deel IV: Concrete jaarlijkse actieplannen / projecten 
 
 
 
Concrete actieplannen worden slechts uitgewerkt nadat de prioriteiten en 
aandachtspunten door de Ministers zijn goedgekeurd. 
 
 
 
Ze zullen later worden toegevoegd aan het ZVP en kunnen dus als een 
afzonderlijk deel worden beschouwd. 
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Deel V: Bijlagen 
 
 
 
1 - Externe Omgeving 
 
1-1 Scanning en analyse 
1-2 Beschrijving van de gemeentes 
1-3 Bevolking 
1-4 Markten 
1-5 Scholen 
1-6 Ziekenhuizen 
1-7 Groene ruimten 
1-8 Analyse criminaliteitscijfers ( 2002 – 2003 ) 
 
 
2- Voorbereiding zonaal veiligheidsplan 2005 - 2008 
 
 
3- Organogram 
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