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Inleiding 
 
Onze politiezone Brussel-West is aan haar derde Zonaal Veiligheidsplan toe in haar bestaan. Dit plan is ons 
“beleidsplan” bij uitstek op strategisch niveau: een synthese van de bijdrage van de lokale politie Brussel-West aan 
de zorg voor veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Die bijdrage bestaat uit het leveren van een 
“excellente politiezorg”: d.i. een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde en optimale bijdrage aan 
maatschappelijke veiligheid. 
 
Bij de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan werd niet alleen rekening gehouden met de lessen uit het verleden, 
maar ook met het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, het  actuele regeerakkoord, het gemeentelijk beleid 
(bijvoorbeeld via de strategische veiligheids- en preventieplannen, …), het strafrechtelijk beleid, …, en dit met het 
oog op een coherent, geïntegreerd en integraal beleid inzake veiligheid en leefbaarheid. 
 
In de voorbereiding van dit plan hebben we zo veel mogelijk getracht “van buiten naar binnen te kijken”. De “foto” 
die we zo hebben gemaakt, is er eentje met panoramisch zicht: de karakteristieken van onze politiezone werden 
heel gedetailleerd in kaart gebracht en de verwachtingen van een brede waaier van belanghebbenden (onder meer 
onze bestuurlijke en gerechtelijke overheden, onze bevolking, de Dirco, de Dirjud, de Gouverneur, …) werden op 
een rijtje gezet. De veiligheid in onze politiezone werd geschetst op basis van de meest relevante objectieve 
bronnen, onder meer onze lokale ISLP-databank, de politiële criminaliteitsstatistieken, …, en subjectief 
bronnenmateriaal zoals de veiligheidsmonitor, de bevraging van sleutelfiguren, … 
De intensieve scanning en analyse leidde ons tot het opstellen van een argumentatiemodel. Deze “matrix” is het 
basisinstrument voor de Zonale Veiligheidsraad om de fenomenen, die de komende jaren onze volle aandacht 
verdienen, te bepalen. 
 
Dit vierjarenplan geldt als een engagement van onze politiezone voor de komende jaren en verwoordt haar 
ambitieuze, maar tegelijk realistische en realiseerbare doelen.  
De richting die we inslaan werd beïnvloed door een streven naar continuïteit en een volgehouden aanpak van de 
prioriteiten en aandachtspunten van het vorige ZVP. In dit plan wordt vooropgesteld aan welke strategische 
doelstellingen we in de periode 2009-2012 willen werken. Hoe we dit concreet gaan doen, komt aan bod in de 
jaarlijkse actieplannen. Natuurlijk verliezen we onze reguliere werking, de basispolitiezorg, niet uit het oog. Onze 
kerntaken en primaire processen, alsook de beheer-, beleids- en steunprocessen, zijn essentiële items in dit plan. 
 
De korpsleiding zal erover waken dat het Zonaal Veiligheidsplan een daadwerkelijke hefboom is voor 
organisatieontwikkeling. De strategie die nu op papier is gezet, moet in de loop van de volgende maanden en jaren 
worden vertaald in tactische en operationele doelstellingen, en vervolgens worden omgezet in concrete acties.  
De wil om onze dienstverlening in al haar facetten continu te verbeteren en te vernieuwen loopt als een “rode 
draad” doorheen dit ambitieuze plan. Om de dynamiek levendig te houden, zal nauwlettend worden gewaakt over 
de goede toepassing van de verbetercyclus (PDCA), en zal voortdurend gecommuniceerd worden over onze 
activiteiten en resultaten naar de medewerkers en naar de buitenwereld toe. 
 
We staan met z’n allen voor een grote uitdaging: samen zorgen voor meer veiligheid en leefbaarheid in onze 
samenleving.  
 
De Burgemeester-Voorzitter van de Zonale Veiligheidsraad, 
 
 
 
 
Ph. MOUREAUX 
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Leeswijzer 
 
Dit Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) 2009-2012 bestaat in hoofdzaak uit 4 delen. In ieder deel worden lessen 
getrokken uit het vorig plan, wordt aandacht geschonken aan de verwachtingen van de belanghebbenden, en 
worden vervolgens de (strategische) doelen voor de volgende jaren omschreven. 
 
In het eerste deel worden de belangrijkste elementen van onze korpsfilosofie aangekaart: onder meer onze 
“mission statement”, de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef, …, komen aan bod.  
 
In het tweede deel van het ZVP vindt u de weergave van de scanning en analyse van onze politiezone, waarin, 
onder meer, een socio-demografische omschrijving van onze politiezone, een beeld van de veiligheid en 
leefbaarheid, een inventaris van de verwachtingen van de belanghebbenden, onze basisfunctionaliteiten, een 
beeld van onze dienstverlening en werking, …, en veel meer de revue passeren. 
 
In het derde deel wordt een tussentijdse evaluatie van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 beknopt 
weergegeven en worden de strategische doelstellingen voor de periode 2009-2012 uitgeschreven.  
 
Het laatste deel handelt over de communicatiestrategie van ons lokaal politiebeleid naar onze interne en externe 
partners toe. 
 
Het plan werd opgemaakt conform de handleiding zonale veiligheidsplannen 2009-2012, dat geïnspireerd is op het 
EFQM managementmodel PolBel (CP2), en rekening houdende met het vademecum “veiligheidsplannen” en het 
vademecum van de beleidscyclus van de lokale politie. 
 



 

Zonaal Veiligheidplan 2009-2012  Dienst Organisatieontwikkeling 
25/09/2008  7 

Hoofdstuk I: Filosofie 
 

11..  GGeettrrookkkkeenn  lleesssseenn  uuiitt  hheett  vvoorriiggee  ppllaann  
 
In het Zonaal Veiligheidsplan 2003-2004 was enkel sprake van een missie. 
 
In 2003 en 2004 hebben in totaal 50 medewerkers (inclusief de Korpschef) een positiebepaling van het lokale 
politiekorps Brussel-West uitgevoerd op basis van het INK-managementmodel. Hierbij werd beroep gedaan op 
procesbegeleiding door CGL1. 
De omzendbrief CP1, de kwaliteitsprincipes, de positiebepaling, alsook de groepsreflecties van de deelnemers aan 
de positiebepaling, hebben gediend als basis voor de “mission statement” van de politiezone 5340 Brussel-West. 
Een werkgroep heeft uiteindelijk de opdrachtverklaring, de VMW, op papier gezet. 
 
De VMW van de politiezone werd tot op heden nog niet geëvalueerd, noch geactualiseerd. Hoewel onze 
opdrachtverklaring een tijdloos karakter heeft, dient onze visie idealiter in de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 
2009-2012 te worden geëvalueerd. 
 
De opdrachtverklaring werd integraal opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008. Op die manier is onze 
“mission statement” het vertrekpunt voor het bepalen van onze strategische, tactische en operationele 
doelstellingen, zoals dat ook het geval is voor onze korpsdoelstellingen 2005-20082 en voor de Opdrachtbrief 2007-
2012 van de Korpschef3.  
 
Ondanks de herhaaldelijke en voortdurende communicatie van onze opdrachtverklaring via diverse kanalen (zie 
hoofdstuk 4), zijn onze visie, missie en waarden nog te weinig gekend onder het personeel. Daarenboven is de 
tekst van de opdrachtverklaring relatief “zwaar”, en leent zich bijgevolg minder om vlot de boodschap van onze 
VMW intern en extern te communiceren (zie hoofdstuk 4).  
De identificatie met de tekst van de VMW door het uitvoerend personeel is nog te beperkt. Het personeel staat wel 
achter de boodschap van onze opdrachtverklaring, op voorwaarde dat de inhoud toegelicht of “verhelderd” wordt. 
 

22..  OOnnzzee  bbeellaanngghheebbbbeennddeenn  &&  hhuunn  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  
 
Voor de opmaak van de VMW van onze politiezone werd enkel rekening gehouden met de verwachtingen van het 
(intern) management- of leidinggevend niveau (Korpschef, directie en dienstchefs) van zowel de operationele- als 
steundiensten. De betrokkenheid bij de ontwikkeling buiten de organisatie was nihil en de interne betrokkenheid 
beperkt, hetgeen uiteraard gevolgen heeft voor het draagvlak voor en de identificatie met de “mission statement”. 
De gehanteerde methode strookt dus niet geheel met de ambitie van het politiekorps Brussel-West om als 
organisatie “van buiten naar binnen te kijken”.  
De interne validatie van de visie, missie en waarden werd gedaan door de werkgroep, het Politiecollege en de 
Politieraad.  
Het Politiecollege en de Politieraad hebben de opdrachtverklaring goedgekeurd. De tekst werd echter niet aan 
externe partners voorgelegd voor validatie. 
 

                                                      
1 De Directie van de relaties met de lokale politie van de federale politie;  

2 Zie onder; 

3 Zie onder; 
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33..  MMiissssiiee  ––  VViissiiee  --  WWaaaarrddeenn  
 

II..11..  MMiissssiiee  
 
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 

 

II..22..  VViissiiee  
 
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. 
 

II..33..  WWaaaarrddeenn  
 
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. 
 
De vooropgestelde strategie, die later in dit ZVP aan bod zal komen, is gericht op onze Missie-Visie-Waarden. 
 

44..  NNaaaarr  eeeenn  eexxcceelllleennttee  ppoolliittiieezzoorrgg  ((EEPPZZ))  
 
De politiezone Brussel-West streeft voortdurend naar de korpsbrede implementatie van EPZ, zowel op het 
operationele als het ondersteunende niveau, en zowel wat de gerechtelijke als de bestuurlijke politie betreft. Door 
het leveren van een excellente politiezorg draagt de politiezone bij tot meer veiligheid en meer leefbaarheid in de 
samenleving. 
 
“Excellente politiezorg” wordt gerealiseerd :  

• Door het voortdurend en gelijktijdig aandacht schenken aan: 
o de vijf soorten maatregelen voor maatschappelijke veiligheid (MV) ; 

(proactie, preventie, voorbereiding, reactie, nazorg) ; 
o de vijf pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) ; 

(externe oriëntering, probleemoplossend werken, partnerschap, verantwoording of rekenschap 
afleggen, bekwame betrokkenheid) ; 

o de vijf kenmerken van informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) ; 
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(doelgericht, pro- en reactief, uitwisseling, medewerking, sturing) ; 
o de vijf principes van optimale bedrijfsvoering ; 

(resultaatgerichtheid, transparantie, samenwerking, continu verbeteren, leiderschap met lef) 
o de vijf organisatiegebieden ; 

(leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management van middelen, 
management van processen) ; 

o de gerechtvaardigde verwachtingen van de vijf groepen van belanghebbenden, in een gezonde 
balans ; 
(klanten of dienstenafnemers, leveranciers en partners, medewerkers, maatschappij of derden, 
bestuur en financiers) ; 

• door het systematisch toepassen van de PDCA-cyclus, met aandacht voor het opeenvolgend verzamelen 
van alle nuttige informatie en het bepalen van de gerechtvaardigde verwachtingen, het plannen, uitvoeren, 
meten en evalueren, verankeren of bijstellen van activiteiten ; 

• om doelgericht en stapsgewijs te groeien en te evolueren, zowel binnen eenzelfde groeifase als naar een 
hogere groeifase die aansluit bij het ontwikkelingsstadium van de GGPZ en IGPZ die leidt tot 
maatschappelijk verantwoorde en duurzame resultaten (optimale bedrijfsvoering). 

 
EPZ tekent zich af op de achtergrond van dit Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. De basisbegrippen van EPZ zijn 
expliciet of tussen de lijnen door terug te vinden in dit politiebeleidsplan. 
 

55..  OOppddrraacchhttbbrriieeff  22000077--22001122  vvaann  ddee  KKoorrppsscchheeff  
 
In haar zitting van 11 september 2007 heeft de Politieraad van de politiezone Brussel-West, met éénparigheid van 
stemmen, de “Opdrachtbrief 2007-2012”, opgesteld door de Korpschef volgens het organisatieontwikkelingsmodel 
“EFQM Pol Be” (CP24), goedgekeurd.  
De Opdrachtbrief kwam tot stand in de schoot van een werkgroep, gevormd door een aantal leden van het 
directiecomité en een beleidsmedewerker, en werd verder ontwikkeld in samenwerking met enkele technische 
werkgroepen. 
 
De Opdrachtbrief is een exponent van de visie van de Korpschef. De Korpschef heeft een klaar beeld van waar hij 
het lokale politiekorps Brussel-West naartoe wil leiden, en wil door zijn gedurfd leiderschap het hele politiekorps en 
alle partners in de veiligheidszorg inspireren en motiveren om mee dezelfde koers te varen. 
 
In de Opdrachtbrief licht de Korpschef zijn beleidsplannen toe voor de periode van het mandaat 2007-2012. In 
essentie bevat het de vooropgestelde strategische doelen (op gebied van interne bedrijfsvoering), de prioritaire 
beleidsopties (ook in het kader van de voorbereiding van het ZVP 2009-2012) en de middelen die de hem daartoe 
ter beschikking worden gesteld. 
 
De basisconcepten die de rode draad doorheen de Opdrachtbrief vormen zijn “gemeenschapsgerichte politiezorg” 
(COP), “informatiegestuurde politiezorg” (ILP), kwaliteitszorg (met inbegrip van een optimale bedrijfsvoering) en 
“integrale veiligheidszorg”. Deze concepten zijn eveneens de bouwstenen voor een “excellente politiezorg” (EPZ)5. 
 

                                                      
4 Ministeriële Omzendbrief van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg; 

5 W. Bruggeman, J.-M. Van Branteghem en D. Van Nuffel, Naar een excellente politiezorg, Politeia, 2007; 
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Hoofdstuk II: Scanning & Analyse 
 

11..  GGeettrrookkkkeenn  lleesssseenn  uuiitt  hheett  vvoorriiggee  ppllaann  
 

II..  LLookkaaaall  vveeiilliigghheeiiddssbbeeeelldd  
 
Om een “foto” te maken van het lokaal veiligheidsbeeld werd een enkele objectieve bron geraadpleegd, namelijk 
de rechtstreekse exploitatie van de zonale ISLP-databank voor de periode 2002-2003.  
De politiezone kon via deze bron immers over betrouwbare en de meest recente criminaliteitsstatistieken 
beschikken. Rekening houdend met de termijn waarop ander recent federaal bronnenmateriaal, bijvoorbeeld de 
PCS e.d., beschikbaar worden is dit inderdaad de meest aangewezen optie. 
Desalniettemin worden voor het huidige ZVP meerdere objectieve bronnen geraadpleegd. 
 
Bovendien zijn in het ZVP 2005-2008 geen statistieken met betrekking tot verkeersveiligheid terug te vinden. 
 
Daarnaast werd de Veiligheidsmonitor 2002 als subjectieve bron aangewend om het lokaal veiligheidsbeeld te 
schetsen.  
De consultatie van de leden van de Zonale Veiligheidsraad (Procureur des Konings, Burgemeesters, Korpschef en 
Dirco) werd niet afzonderlijk vermeld als subjectieve bron, maar hun bevraging maakte inherent deel uit van de 
debatten in de schoot van dit overleg. Hun prioriteitenbepaling werd wel opgenomen in het argumentatiemodel. 
Buiten de leden van de ZVR werden jammer genoeg geen andere interne of externe partners geraadpleegd. 
 

IIII..  BBeeeelldd  vvaann  ddee  iinntteerrnnee  wweerrkkiinngg  
 
Het beeld van de interne werking werd opgemaakt aan de hand van:  

• de positiebepaling op basis van het INK-managementmodel, onder begeleiding van CGL, uitgevoerd in 
2003 en 2004 door ongeveer 50 leidinggevenden; 

• een analyse van de sterke en verbeterpunten (SWOT-analyse) 
• een bevraging van iedere leidinggevende inzake de prioriteiten voor de politiezone en voor zijn/haar 

dienst. 
 
De geraadpleegde bronnen vormden een solide basis voor het beeld van de interne omgeving. 
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22..  SSoocciioo--eeccoonnoommiisscchhee  eenn  ddeemmooggrraaffiisscchhee  bbeesscchhrriijjvviinngg  
vvaann  ddee  ppoolliittiieezzoonnee  BBrruusssseell--WWeesstt  
 
In dit onderdeel schetsen wij op een beknopte manier de pertinente elementen die een invloed kunnen uitoefenen 
op ons lokaal veiligheidsbeleid. 
 

II..  AAllggeemmeeeenn  
 

II..11..  GGeeooggrraaffiisscchhee  bbeesscchhrriijjvviinngg  
 
De politiezone 5340 Brussel-West, gesitueerd in het Noord-Westen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is 
bevoegd voor de volgende 5 gemeenten: Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en 
Koekelberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
19 gemeenten 
6 politiezones 

Politiezone Brussel-West 
5 gemeenten 
17 sectoren 

Ganshoren 

Jette

Sint-Agatha-
Berchem 

Sint-Jans-Molenbeek

Koekelberg 

Laarbeek 

Mercure 

Spiegel Leopold I 

Uyttenhove 

Rivieren 

Heideken 

Kattebroek 

Zavelenberg 

Mettewie Marie-José 

Simonis 

Basiliek 

Voorplein 

Vier-Winden 

Ninove 

Maritiem 
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Onze politiezone heeft een totale oppervlakte van 17,51 km² (10 % van de oppervlakte van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). In het zuiden grenst onze politiezone aan de gemeente Anderlecht, in het oosten aan 
Brussel, in het noorden aan Asse en Wemmel, in het westen aan Dilbeek. 
 

II..22..  BBeevvoollkkiinngg  
 
De onderstaande tabel biedt een weergave van het aantal inwoners per gemeente van 2005 tot 2008. 
 

Aantal 
inwoners 

Sint-Jans-
Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-

Berchem Koekelberg 

1 januari 2005 78.520 42.250 20.609 19.968 17.721 
1 januari 20086 83.562 44.647 21.617 20.974 19.020 

Stijging  
2005-2008 + 5.042 + 2.397 + 1.008 + 1.006 + 1.299 

 
Sint-Jans-Molenbeek kende de grootste bevolkingsgroei tussen 2005 en 2008. 
 

Aantal inwoners Politiezone Brussel-West 
1 januari 2005 179.068 
1 januari 2008 189.820 

Stijging 2005-2008 10.752 (stijging met 6 %) 
 
De politiezone Brussel-West 5340 telde, op 1 januari 2008, 189.820 inwoners,  tegenover 179.068 op 1 januari 
2005. Dit betekent een stijging met 10.752 inwoners op 4 jaar tijd. Op dit ogenblik heeft onze politiezone een 
bevolkingsdichtheid van 10.849 inwoners per km². De gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg kennen de 
hoogste bevolkingsdichtheid: 
 

Bevolkingsdichtheid 
(inw/km²) 

Sint-Jans-
Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-

Berchem Koekelberg 

2005 13.331 8.383 8.377 6.769 15.146 
2008 14.187 8.858 8.787 7.110 16.256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Cijfers verkregen via de gemeentelijke bevolkingsdiensten. 
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IIII..  SScchheemmaattiisscchhee  vvoooorrsstteelllliinngg  vvaann  ddee  55  ggeemmeeeenntteenn  vvaann  ddee  ppoolliittiieezzoonnee  BBrruusssseell--WWeesstt    
 
In de onderstaande tabel worden in vogelvlucht de karakteristieken van de 5 gemeenten van onze politiezone overlopen, waardoor u zich een algemeen beeld van 
onze politiezone Brussel-West kan vormen, en dit op socio-demografisch, economisch en cultureel vlak.7  
 

Aspecten Karakteristieken Sint-Jans-Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-Berchem Koekelberg 
Aantal inwoners8 83.562 44.647 21.617 20.974 19.020 

Oppervlakte9 5,89 5,04 2,46 2,95 1,17 
Bevolkingsdichtheid10 14.187 8.858 8.787 7.110 16.256 
Werkloosheidsgraad11 30,4 % 18 % 16,4 % 16,2 23 

Gemiddeld jaarlijks 
inkomen12 8.414 12.122 12.662 12.526 10.686 Algemeen 

Aantal vreemdelingen13 

Europa 
Afrika 
Azië 

Amerika 
TOTAAL 

7.915 
9.969 
1.552 
146 

19.582 

Europa 
Afrika 
Azië 

Amerika 
TOTAAL 

3.467 
1.703 
627 
140 

5.937 

Europa 
Afrika 
Azië 

Amerika 
TOTAAL 

1.551 
520 
188 
67 

2.326 

Europa 
Afrika 
Azië 

Amerika 
TOTAAL 

1.640 
670 
127 
62 

2.499 

Europa 
Afrika 
Azië 

Amerika 
TOTAAL 

1.998 
1.239 
283 
80 

3.600 
            

                                                      
7 In bijlage vind u een voorstelling in detail van de 5 gemeenten. 

8 1/1/2008. 

9 Km². 

10 Inwoners/km² in 2008. 

11 2006; Koekelberg 2008. 

12 €/inwoner in 2003. 

13 Statistisch overzicht van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2006).  
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Aspecten Karakteristieken Sint-Jans-Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-Berchem Koekelberg 

Zuiden 

Tussen het kanaal 
Brussel-Charleroi en 

het metrostation “West”; 
Hoge 

bevolkingsdichtheid; 
Meerderheid van de 

inwoners is van 
allochtone afkomst. 

2 parken; scholen en 
kinderdagverblijven; 

handelszaken; 
openbaar vervoernet; 

Verouderde 
wooninfrastructuur; 
Hoger gemiddeld 

inkomen. 

Buurten met een dichte en 
gemengde bebouwing 
(woningen en kleine 

handelszaken); 
Oude wooninfrastructuur. 

 

Noorden 

Vanaf het metrostation 
“West” tot Sint-Agatha-

Berchem; Lagere 
bevolkingsdichtheid; 
Meerderheid van de 

inwoners is van 
autochtone afkomst; 

Vergrijzende bevolking. 
Gemiddeld inkomen. 

Groene gebieden; 
Sportinfrastructuur; 

Universitair ziekenhuis; 
Residentiële wijken; 

Hoger inkomen. 

Grote verscheidenheid 
tussen moderne 
buildings, sociale 
woningen, oude 
boerderijen, …  

Mix van sociale klassen 
Het zuidelijke deel is 

dichter bevolkt. 

Gemeente die het 
midden houdt tussen de 

residentiële zones 
(zuid-oosten: 

Koekelberg en Sint-
Jans-Molenbeek) en de 
landbouwzones (noord-
westen : pajottenland); 

Verstedelijking in 
opmars; 

Hoger inkomen. 

Gevarieerde residentiële 
gebouwen (woningen, 
appartementen, etc.). 

Socio-demografische aspecten 

Aanzienlijk aantal 
inwoners van allochtone 

afkomst; 
Oververtegenwoordiging 
van jongeren (–25jaar); 

Hoge 
werkloosheidsgraad; 

Verpaupering en 
marginalisering14. 

Verjonging van de 
bevolking; 
Continue 

bevolkingsgroei. 

- Relatief oudere 
bevolking; 

- Verjonging van de 
bevolking aan de gang. 

- Aanzienlijke verhoging 
van het aantal 

jongeren; 
- Hoog aantal 

éénoudergezinnen. 

- Daling van het aantal 
inwoners van allochtone 

afkomst; 
- Sterke 

vertegenwoordiging van de 
leeftijdscategorie 25-40 

jaar. 

      
      
      
      
      
      

                                                      
14 Lokale Veiligheidsdiagnostiek (p. 7). 
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Aspecten Karakteristieken Sint-Jans-Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-Berchem Koekelberg 
Aantal leerlingen15 12.212 10.433 5.650 2.720 3.893 

Basisonderwijs 19 FR 
12 NL 

11 FR 
8 NL 

3 FR 
4 NL 

2 FR 
5 NL 

4 FR 
3 NL 

Middelbaar onderwijs 3 FR 
1 NL 

3 FR 
3 NL 

3 FR 
1 NL 

0 FR 
1 NL 

2 FR 
1 NL 

Hoger onderwijs 0 0 1 0 1 
(761 leerlingen16) 

Gespecialiseerd 
onderwijs 2 2 1 2 1 

Volwassenenonderwijs 2 1 0 0 0 

Sociale aspecten: 
onderwijsinstellingen 

Kunstonderwijs 4 0 1 2 0 

Kinderen17 8 FR 
12 NL 

10 FR 
12 NL 

6 FR 
7 NL 

5 FR 
8 NL 

3 FR 
3 NL 

Jongeren18 13 instellingen; 1 instellingen; 9 instellingen; 3 instellingen; 3 instellingen; 

3de leeftijd19 3 instellingen; 
18 rusthuizen. 

11 instellingen; 
11 rusthuizen. 

1 instelling; 
5 rusthuizen. 

1 instelling; 
 7 rusthuizen. 4 rusthuizen. 

Sociale aspecten: 
opvoeding 

Bibliotheek 5 1 3 2 2 
       

                                                      
15 Totaal van het kleuter, lager en middelbaar onderwijs . Statistische indicatoren van het Brussels Hoodstedelijk Gewest, uitgave 2007 (jaarlijkse uitgave van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 706). 

16 2006-2007. 

17 Statistische indicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgave 2007 (jaarlijkse uitgave van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 694). 

18 Instellingen die zich richten tot jongeren op het vlak van scholing, onderwijs, integratie, cultuur, etc. 

19 Centra en/of instellingen waar activiteiten voor mensen van de 3de leeftijd worden georganiseerd.  
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Aspecten Karakteristieken Sint-Jans-Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-Berchem Koekelberg 

Huisvesting 

oververtegenwoordiging 
van 

ééngezinswoningen; 
oververtegenwoordiging 

van 
appartementsgebouwen 

met 10 woningen en 
meer; 

12,2% sociale 
woningen. 

Aanzienlijk aantal 
sociale woningen. 

- 1.300 sociale 
woningen ; 

- 3.200 
ééngezinswoningen ; 
- 600 appartements-

gebouwen; 

Residentïele wijken en 
woonblokken, 

waaronder sociale 
woningen. 

Oudere gebouwen; 
Zuiden: oude 

appartementsgebouwen 
en sociale woningen; 

Noorden: grote 
appartementsgebouwen 

en herenhuizen. 

Residentiële gebouwen20 8.079 6.371 3.132 4.138 2.159 

Niet-residentiële 
gebouwen21 2.649 1.009 321 512 387 

Sociale aspecten: 
huisvesting 

Aantal woningen22 35.142 22.254 11.262 9.478 9.282 

Sociale aspecten: sociaal23 26 instellingen; 
3 bemiddelaars. 7 instellingen; 2 instellingen; 

2 bemiddelaars. 2 bemiddelaars. 9 instellingen; 
6 bemiddelaars. 

Sociale aspecten: gezondheid 5 centra. - 1 ziekenhuis; 
- 6 centra. 3 centra. 5 centra. 1 partnerschap inzake 

verslaving. 

                                                      
20 Statistische indicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgave 2007 (jaarlijkse uitgave van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 520-522). Cijfermateriaal van 2005. 

21 Statistische indicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgave 2007 (jaarlijkse uitgave van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 520-522). Cijfermateriaal van 2005. 

22 Statistische indicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgave 2007 (jaarlijkse uitgave van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 520-522). Cijfermateriaal van 2006. 

23 Instellingen verantwoordelijk voor immigratie, sociale uitsluiting, maatschappelijke hulpverlening, sociale cohesie, etc. 
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Aspecten Karakteristieken Sint-Jans-Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-Berchem Koekelberg 

Sociale aspecten: preventie 

4 diensten; 
1 telepolitie-systeem; 

85 parkwachters; 
56 bewakingscamera’s 

(openbare weg) 

3 centra; 
7 parkwachters en 13 

stewards; 
Bewakingscamera’s in 

2008 

2 diensten; 
8 parkwachters; 

Bewakingscamera’s in 
2008 

1 dienst; 
Bewakingscamera’s in 

2008 

1 dienst; 
1 telepolitiesysteem; 

43 bewakingscamera’s 
(openbare weg) ; 
36 preventie- en 

beveiligingsagenten ; 
3 incentives24 

Welvaartsindicator25 65,19 93,90 101,46 103,50 84,59 Economische 
aspecten Werkzoekenden26 10.121 3.760 1.639 1.548 2.143 

Cultuur 
2 musea; 

3 instellingen; 
6 kerken; 

20 moskeeën. 

3 musea; 
1 culturele instelling; 

111 culturele 
verenigingen27 ; 

5 kerken; 

2 culturele centra; 
1 animatiedienst; 

2 kerken; 

1 cultureel centrum; 
1 feestcomité; 

1 kerk; 
1 moskee; 

2 musea; 
3 culturele centra; 

1 basiliek; 
2 kerken; 
1 moskee; 

Markten 2 228 1 1 1 

Milieu 14 groene zones; 
5 wijkcontracten. 

7 groene zones; 
1 wijkcontract. 10 % groene zones; 6 groene zones (30 ha). 1 groene zone (17 ha). 

1 wijkcontract. 

Sport 14 sportcentra; 
137 sportverenigingen. 

6 centra; 
90 sportverenigingen. 

1 dienst; 
51 sportverenigingen. 

1 dienst; 
35 sportverenigingen. 

1 dienst; 
23 sportverenigingen. 

Culturele aspecten 

Mobiliteit 
77 km openbare weg; 

6 metrostations; 
31 lijnen openbaar 

vervoer. 

56 km openbare weg; 
1 metrostation; 

14 lijnen openbaar 
vervoer ; 

1 spoorwegstation. 

31 km openbare weg. 32 km openbare weg; 
1 spoorwegstation. 

17 km openbare weg; 
1 metrostation. 

 
 

                                                      
24 Premiestelsel voor inbraakpreventie, inbraakbeveiliging van zelfstandigen en sociale woningen. 

25 Statistische indicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgave 2007 (jaarlijkse uitgave van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 340). België = 100. Cijfermateriaal van 2005. 

26 2006. 

27 110 culturele verenigingen en 1 cultureel centrum. 

28 De kleine markt van dinsdag tot en met zaterdag op het Koningin Astridplein en de jaarmarkt niet inbegrepen; 
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33..  BBeeeelldd  vvaann  vveeiilliigghheeiidd  eenn  lleeeeffbbaaaarrhheeiidd  
 

II..  OObbjjeeccttiieevvee  ggeeggeevveennss  
 
Als één van de 6 Brusselse lokale politiezones heeft de politiezone Brussel-West te kampen met de 
traditionele grootstedelijke problematieken.  
Aan de hand van het beschikbare bronnenmateriaal inzake criminaliteit en veiligheid werd de actuele 
veiligheids- en leefbaarheidssituatie in onze politiezone geschetst : 
 

- de lokale ISLP-databank: 2002-2007 ; 
- de politiële criminaliteitsstatistieken 2000-2006 (PCS) ; 
- het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 (NVP) - NPVB 2006 ; 

 
Ten informatieve titel worden eveneens de criminaliteitsstatistieken, opgesteld door de dienst Strategische 
analyse van de gedeconcentreerde federale politie van Brussel, opgenomen in de bijlagen van dit ZVP. 
 
Voor de detectie van de verkeersveiligheidsfenomenen werd nog een extra bron geraadpleegd, namelijk de 
lokale verkeersveiligheidsbarometer 2006-2007. 
 
Een gedetailleerde weergave en uitleg van de geraadpleegde bronnen vindt u in bijlage 1. 
 

II..11..  HHeett  zzoonnaaaall  ccrriimmiinnaalliitteeiittssbbeeeelldd  ((IISSLLPP))  22000022--22000077  
 
Dit zonaal criminaliteitsbeeld 2002-2007 biedt een zicht op de evolutie van de door het lokale korps Brussel-
West geregistreerde feiten op het grondgebied van de politiezone. Rekening houdende met het “dark en 
gray number” en de feiten die door andere politiediensten werden geregistreerd betreft dit bijgevolg een 
benadering van de gepleegde criminaliteit. 
 
Op basis van de scanning van de ISLP-gegevens werd er een rangschikking opgesteld van de meest 
geregistreerde fenomenen in 2007. 
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Zoals reeds enkele jaren de tendens is, vormt de categorie “Diefstallen” (34,5%) de hoofdmoot van het 
aantal geregistreerde feiten, gevolgd door categorieën “Bijzondere wetten” (10,3%), “Misdrijven tegen de 
eigendom” (7,6%) en “Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en zeden” (5,7%). De categorie “Andere 
(geen misdrijven)” laten we om voor de hand liggende redenen buiten beschouwing. 
 
De categorieën zijn echter te algemeen om naar voren te schuiven als fenomeen dat op een gerichte manier 
zou kunnen worden aangepakt. Daarom worden de categorieën onderverdeeld in criminele figuren29.  
Een lijst met de 10 meest geregistreerde fenomenen volgens de lokale ISLP-databank werd opgesteld. 
 

Kwalificatie Aantal 
Diefstal in voertuigen 3.186 

Andere diefstallen (zonder geweld) 2.682 
Diefstal in woning 2.219 

Vernielingen, beschadingingen en opschriften 1.973 
Slagen en verwondingen 1.439 

Bedreigingen 908 
Diefstal van voertuigen 682 

Vreemdelingenwetgeving 646 
Wetgeving op de verdovende middelen 635 

Andere diefstallen (met geweld) 467 
 
De bovenstaande lijst is dus een opsomming van de feiten die de meeste registraties kenden tussen 1 
januari 2007 en 31 december 2007, en het voorwerp kunnen uitmaken van een geïntegreerde aanpak. 
 

                                                      
29 Feiten die in de politiepraktijk regelmatig voorkomen, maar niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn vernoemd. Criminele figuren worden vastgelegd op basis van het voorwerp waarop het misdrijf betrekking heeft 

(bijvoorbeeld autodiefstal) of van de plaats waar het misdrijf is gepleegd (bijvoorbeeld woninginbraak); 
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De scanning van de lokale ISLP-databank toont aan dat in 2007 572 processen-verbaal werden opgesteld 
door het lokale politiekorps Brussel-West voor overtredingen op het algemeen politiereglement (APR). Dit 
betekent een stijging met 37,8% in vergelijking met 2006, en met 158,8% ten opzichte van 2004. 
 
Uit de scanning van de ISLP-databank blijkt eveneens dat in 2007 39.010 onmiddellijke inningen en 8.283 
processen-verbaal werden uitgeschreven voor verkeersovertredingen. 
Tevens blijkt dat in 2007 2.054 verkeersongevallen op het grondgebied van de politiezone werden 
geregistreerd door het korps Brussel-West. Dit betekent een stijging van 12,7% ten opzichte van 2006, en 
een stijging van 21,3% in vergelijking met 2002.  
In totaal vielen er in 2007 7 verkeersdoden en 460 gewonden bij ongevallen op onze wegen. Bij 1.327 
verkeersongelukken werd vluchtmisdrijf gepleegd. 
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II..22..  PPoolliittiiëëllee  ccrriimmiinnaalliitteeiittssssttaattiissttiieekkeenn  22000000--22000066  ((PPCCSS))  
 
Uit de scanning van de Politiële criminaliteitsstatistieken 2002-2006 (PCS), opgesteld door de Directie van 
de Operationele Politionele Informatie, dienst Politiebeleidsondersteuning (CGOP) van de federale politie, 
blijkt dat de rangschikking van de misdrijfcategorieën voor de politiezone Brussel-West wordt aangevoerd 
door de categorie “Diefstal en afpersing” met 53,2%. Vervolgens is een kloof merkbaar met de rest van de 
top-3: “Gewelddadige misdrijven tegen eigendom” (9,1%) en “Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit” 
(8,1%). De top-5 wordt vervolledigd door “Vreemdelingenwetgeving” (4,1%) en “Misdrijven tegen de 
openbare veiligheid” (3,9%). 
 
Binnen de categorie “diefstal en afpersing” werd bij 1 op 8 feiten (12,5%) geweld gebruikt. Inzake de 3 
voornaamste misdrijfcategorieën werden in 2006 het overgrote deel van de feiten (47,7%), en in het 
bijzonder de diefstallen en afpersingen (47,7%), gepleegd op de openbare weg.  
 
Een lijst met de 10 meest geregistreerde fenomenen volgens de politiële criminaliteitsstatistieken 2006 
(PCS) werd eveneens opgesteld. 
 

Kwalificatie Aantal Opmerkingen 
Zonder geweld/bedreiging 3.491 

Diefstal uit voertuig 3.845 
Met geweld/bedreiging 344 

Andere diefstallen 3.409 - 
Zonder geweld/bedreiging 2.573 

Inbraak in woning 2.612 
Met geweld/bedreiging 39 

Voertuigen 811 
Andere roerende goederen 338 Vandalisme 1.756 

Onroerende goederen 607 
Binnen familie 618 

Opzettelijke slagen en verwondingen 1.548 
Buiten familie 930 

Vreemdelingenwetgeving 913 - 
Misdrijven tegen de openbare veiligheid 864 Inclusief bedreigingen 

Zonder geweld/bedreiging 713 
Autodiefstal 745 

Met geweld/bedreiging 32 
Bedrogsmisdrijven tegen de eigendom 679 - 

Bezit 290 
Gebruik 200 

In- en uitvoer 12 
Fabricatie 2 

Handel 103 

Verdovende middelen 618 

Andere 11 
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II..33..  LLookkaallee  vveerrkkeeeerrssvveeiilliigghheeiiddssbbaarroommeetteerr  22000066--22000077  
 
De lokale verkeersveiligheidsbarometer, opgemaakt door Directie van de Operationele Politionele Informatie, 
dienst Politiebeleidsondersteuning (CGOP) van de federale politie, biedt een statistiek met betrekking tot 
ongevallen met lichamelijk letsel en/of doden. 
 

PZ Brussel-West 2006 2007 
Ongevallen met lichamelijk letsel 502 495 

Ongevallen met doden 2 7 
# gewonden 606 590 

# doden 2 7 
 

II..44..  HHeett  NNaattiioonnaaaall  VVeeiilliigghheeiiddssppllaann  22000088--22001111  
 
In het NVP 2008-2011 (zie onder), goedgekeurd op 1 februari 2008, worden de volgende fenomenen als 
prioritair naar voor geschoven : 
 

- ernstige geweldsmisdrijven ; 
met focus op verschijningsvormen die evolueren in de tijd ; 

- eigendomsdelicten ; 
met focus op rondtrekkende dadergroepen ; 

- ernstige economisch-financiële criminaliteit ; 
met focus op corruptie, fraude en witwassen; 

- drugproductie, drughandel en druggerelateerde criminaliteit, ; 
met focus op de productie van synthetische drugs, cannabiskweek, invoer en doorvoer van heroïne 
en cocaïne en de straathandel ; 

- ernstige informaticacriminaliteit ; 
- zware milieucriminaliteit ; 

met focus op de georganiseerde afvalzwendel ; 
- intrafamiliaal geweld/partnergeweld ; 

met focus op een betere arrondissementele en zonale coördinatie tussen politie, justitie en welzijn; 
- terrorisme ; 
- mensenhandel en mensensmokkel ; 

met focus op economische en seksuele uitbuiting ; 
- jongerencriminaliteit30 en criminaliteit waarvan jongeren het slachtoffer zijn ; 

met focus op een arrondissementele en zonale totaalaanpak gericht op preventie, begeleiding, 
bestraffing en resocialisering ; 

- verkeersonveiligheid ; 
met focus op snelheid, alcohol en drugs, roodlichtrijden, onaangepast rijgedrag, veiligheidsrisico’s 
van vrachtvervoer en recidive ; 

- overlast en straatcriminaliteit ; 
met focus op een lik-op-stukbeleid voor de bijzonder storende aspecten van overlast en 
straatcriminaliteit in de meer verstedelijkte politiezones. 

 
Aangezien voor de opmaak van het NVP 2008-2011 het “Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld 2006” 
(NPVB) als bron werd gehanteerd voor de bepaling van de nationale prioriteiten, wordt op die manier indirect 
het NPVB 2006 als bron gebruikt in het kader van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. 
 
Conform art.36 WGP31 bepalen de leden van de Zonale Veiligheidsraad in welke mate de 
veiligheidsprioriteiten van het NVP relevant zijn voor de politiezone Brussel-West (rekening houdende met 
                                                      
30 Jongeren = tot en met 25 jaar; 
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de eigenheid van de politiezone en de lokale veiligheidscontext) en bijgevolg dienen opgenomen te worden 
in het ZVP. 
 

IIII..  SSuubbjjeeccttiieevvee  ggeeggeevveennss  
 

IIII..11..  VVeeiilliigghheeiiddssmmoonniittoorr  22000066  
 
In de veiligheidsmonitor 200632 werden de ondervraagde burgers geconfronteerd met verschillende 
fenomenen die zich in hun buurt kunnen voordoen.  
Ze blijken voornamelijk agressief verkeersgedrag (80%), diefstal in auto’s (75%), inbraak in woningen of 
andere gebouwen (72%), onaangepaste snelheid in het verkeer (66%) en rommel op straat (60%) als 
problemen in hun buurt te ervaren. 20% van de ondervraagde burgers van de politiezone voelt zich altijd tot 
vaak onveilig. Het gemiddelde cijfer in België bedraagt 9%, in Brussel 17%. Daarentegen voelt 40% van de 
respondenten zich zelden tot nooit onveilig. 
 

IIII..22..  OOppddrraacchhttbbrriieeff  22000077--22001122  vvaann  ddee  KKoorrppsscchheeff  
 
In het kader van de voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 worden de onderstaande 
fenomenen door de Korpschef als prioritair beschouwd : 

- Woninginbraken ; 
- Diefstal met geweld op de openbare weg (sac-jackings en grijpdiefstallen van handtassen); 
- Diefstallen van en in voertuigen ; 
- Jeugddelinquentie (schoolverzuim, criminaliteit en overlast rond scholen en op openbare plaatsen), 

in het bijzonder “steaming” ; 
- Lokale verkeersproblematiek ; 
- Verdovende middelen. 

 

IIII..33..  PPrriioorriitteeiitteennbbeevvrraaggiinngg  iinntteerrnnee  sslleeuutteellffiigguurreenn  
 
50 interne sleutelfiguren, meer bepaald de directeurs, de dienstchefs van de Directie Operaties, de 
brigadechefs van de Interventiedienst en de sectorverantwoordelijken van de Afdelingen, werden gevraagd 
om hun prioriteiten aan te duiden op een vooraf opgestelde lijst met de waargenomenen zonale externe 
fenomenen.  
Uit de bevraging kwamen de volgende top-10 van de externe fenomenen naar voor : 

- Inbraak in woningen, met aandacht voor rondtrekkende dadergroepen (18%); 
- Diefstal met geweld: sac-jacking en grijpdiefstal van een handtas (17%); 
- Diefstal in voertuig (13%); 
- Verkeersonveiligheid (9%), in het bijzonder hinderlijk en gevaarlijk parkeren (5%); 
- Jongerencriminaliteit en criminaliteit waar jongeren slachtoffer van zijn, in het bijzonder steaming 

(7,5%); 
- Overlast en straatcriminaliteit (overtredingen op het Algemeen Politiereglement - APR) (7%); 
- Diefstal met geweld (andere) (5%); 
- Opzettellijke slagen en verwondingen (intrafamiliaal geweld/partnergeweld) (5%); 
- Vreemdelingenwetgeving (illegaal verblijf) (5%); 
- Handel in verdovende middelen (4%). 

                                                                                                                                                                                
31 Wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

32 Grootschalige telefonische bevolkingsenquête omtrent de veiligheid van de burgers en het  functioneren van de politiediensten. In totaal namen 350 inwoners van Sint-Jans-Molenbeek, 350 inwoners van 

Koekelberg, 350 van Sint-Agatha-Berchem (via een lokale opstap), alsook 85 van Jette en 42 van Ganshoren deel aan de enquête. De resultaten die werden hernomen komen uit het zonaal rapport voor de PZ Brussel-

West (de steekproef werd proportioneel herleid tot 650 inwoners van de politiezone, nl. 304 mannen en 346 vrouwen); 
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IIII..44..  LLookkaallee  vveeiilliigghheeiiddssddiiaaggnnoossttiieekkeenn  
 
In de Lokale veiligheidsdiagnostieken worden eveneens de resultaten van enkele bevragingen onder de 
bevolking weergegeven: 
 

Bevraging (LVD) Sint-Jans-Molenbeek33 Jette34 Koekelberg35 
Autodiefstal Delinquentie 

Diefstal in woning 
(inbraak) 

Overlast (honden, 
verkeersovertredingen en 

jongerengroepen) 

Agressief gedrag in het 
verkeer 

Agressief gedrag in het 
verkeer Verkeersveiligheid Diefstal in voertuig 

Rommel op straat 
Afwezigheid van de politie 
en het niet kennen van de 

wijkagent 
Inbraak 

Geweld Buurtproblemen Onaangepaste snelheid in 
het verkeer 

Onveiligheidsgevoelens 

Fietsdiefstal 

Niet naleven van het 
verkeersreglement, 
overlast, diefstal en 
bedreigingen in de 

omgeving van scholen 

Geluidshinder ingevolge het 
verkeer 

 

44..  VVeerrwwaacchhttiinnggeenn  eenn  ddooeellsstteelllliinnggeenn  vvaann  ddee  oovveerrhheeddeenn  
eenn  aannddeerree  bbeellaanngghheebbbbeennddeenn  
 

II..  RReeggeeeerraakkkkoooorrdd  vvaann  1188  mmaaaarrtt  22000088  
 
Eén van de uitdagingen geformuleerd in de inleiding van het regeerakkoord van 18 maart 2008 is “de 
veiligheid van iedereen garanderen”. Het verzekeren van de veiligheid is dus een kerntaak van de overheid, 
die kwaliteitsvolle diensten moet leveren en waken over de toegankelijkheid van de efficiënte diensten voor 
iedereen op het grondgebied (zonder discriminatie). 
 
In het luik “veiligheid, politie en justitie” wordt het NVP 2008-2011 naar voren geschoven als het fundament 
van de samenwerking tussen politie en justitie. Het plan heeft de ambitie om de werkrelatie tussen het 
openbaar ministerie en de politie te verbeteren, met aandacht voor de verruiming van het toepassingsgebied 
van het ambtshalve politioneel onderzoek, het vereenvoudigd proces-verbaal en de gemeentelijke 
administratieve sancties. Naast de prioriteiten van het NVP zal het veiligheidsbeleid bijzondere aandacht 
hebben voor overlast en kleine criminaliteit. 
 
Tot op heden werd geen kadernota Integrale Veiligheid opgesteld, zoals wel werd voorzien in het 
regeerakkoord. Interessant voor het politiebeleid zijn ook de intenties tot het aanpassen van de 
jeugdbeschermingswet, het versterken van het geïntegreerd drugsbeleid, het actualiseren van het actieplan 
tegen partnergeweld (met uitbreiding naar alle vormen van geweld tegen vrouwen en met aandacht voor 
ouderengeweld), het verder ontwikkelen van het verkeersveiligheidsbeleid (om het aantal verkeersdoden te 
verminderen), het opstellen van een plan voor een preventiebeleid en het toepassen van de Wet van 15 mei 
2007 op de gemeenschapswachten.  
                                                      
33 Veiligheidsmonitor 2006. 

34 Bevraging in het kader van de LVD van Jette. 

35 Veiligheidsmonitor 2006. 
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Wat het onderdeel “politie” betreft gaat veel aandacht uit naar rekrutering, in het bijzonder voor de toestand 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de politiezones die structureel deficitair zijn ingevolge specifieke 
omstandigheden om redenen die hen niet kunnen worden aangerekend. Het akkoord spreekt in dit kader 
van de mogelijkheid tot externe rekrutering voor de gerechtelijke politie, het maximaal toewijzen van taken 
aan burgerpersoneel, een herwaardering van de wijkpolitie en de evaluatie van de federale 
financieringsnorm van de politiezones (“KUL-norm”).  
Verder komt in het akkoord het invoeren van maximale interventietijden voor dringende oproepen ter sprake. 
Op basis van het regeerakkoord zal de aandacht voor het slachtoffer voorop staan, en dit door bijkomende 
maatregelen om de rechten van de slachtoffers te verbeteren in alle stadia van de procedure, een “upgrade” 
van opvang en begeleiding, nieuwe mogelijkheden om misdrijven elektronisch aan te geven en een verfijnd 
systeem voor noodoproepen. 
 
In het kader van het justitiebeleid voorziet de regering eveneens dat het systeem van alternatieve straffen en 
maatregelen (onder andere het elektronisch toezicht) uitgebreid zal worden en structureel zal georganiseerd 
worden op het hele grondgebied. Bijzondere aandacht zal bovendien uitgaan naar een efficiënte opvolging 
van onder voorwaarden in vrijheid gestelde verdachten veroordeelden. Het uitvoeren van deze 
beleidsintenties zal een directe impact hebben op de werklast van de politiediensten. 
 
In het veiligheidsbeleid zal de regering ook de ontwikkeling van de nood- en interventieplannen 
ondersteunen, de provinciale en multidisciplinaire meldkamers versneld (laten) realiseren en de strijd tegen 
het (internationaal) terrorisme intensifiëren. 
Daarenboven zal een college worden opgericht (onder het gezag van een ministerieel comité) dat zal waken 
over de éénvormige toepassing van de regelgeving inzake fiscale en sociale fraude over het grondgebied. 
Bijzondere inspanningen zullen worden geleverd inzake de strijd tegen zwartwerk, georganiseerde 
netwerken van koppelbazen en de verkoop van valse sociale documenten. 
 
Tenslotte dient de politie, als betrouwbare en kwaliteitsvolle overheidsdienst, ook aandacht hebben in haar 
personeelsbeleid voor integriteit, vorming, motivatie, resultaatgedrevenheid en klantgerichtheid (dat zich 
vertaald in aangepaste openingsuren, elektronische diensten, eenvoudig en begrijpbaar taalgebruik en 
administratieve vereenvoudiging). 
 

IIII..  HHeett  NNaattiioonnaaaall  VVeeiilliigghheeiiddssppllaann  22000088--22001111  
 
Conform art.37 van de WGP36 wordt het Zonaal Veiligheidsplan opgesteld, rekening houdend met het 
Nationaal Veiligheidsplan.  
 
Op 1 februari 2008 heeft de toenmalige Ministerraad van de (interim)regering Verhofstadt III het Nationaal 
Veiligheidsplan (NVP) 2008-2011 goedgekeurd.  
 
In het NVP wordt de integrale en geïntegreerde aanpak van de veiligheidsproblemen naar voren geschoven. 
Het streven naar een excellente politiezorg is hierbij een doelstelling voor de politiediensten.  
De belangrijkste opdracht van de politie is bijdragen tot de veiligheid en levenskwaliteit in de samenleving.  
 
De politie dient, in partnerschap, te streven naar : 

- het tijdig ontdekken; 
- het verlagen van het risico tot vóórkomen; 
- het beter beheersbaar maken; 
- het terugdringen; 

van veiligheidsfenomenen. 

                                                      
36 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 
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In het bijzonder moeten de politiediensten, samen met talrijke partners, bijdragen tot de realisatie van de 
volgende doelstellingen : 

- een daling of betere beheersing van de criminaliteit en in het bijzonder van de in punt 2.3.1.4. 
vermeldde prioritaire fenomenen; 

- een verhoging van de ophelderingsgraad en in het bijzonder voor de meest zware 
eigendomsdelicten; 

- een verhoging van de verkeersveiligheid en in het bijzonder een daling van het aantal 
verkeersslachtoffers; 

- een verhoging van het veiligheidsgevoel; 
- het handhaven van het vertrouwen in politie en een verhoging van de tevredenheid over haar 

dienstverlening; 
- het vrijwaren van de integriteit van het politiepersoneel. 

 

IIIIII..  OOppddrraacchhttbbrriieeff  22000077--22001122  vvaann  ddee  KKoorrppsscchheeff  
 
De Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef werd goedgekeurd door het Politiecollege en de Politieraad. 
Via de Opdrachtbrief wil de Korpschef door de organisationele en culturele verankering van een aantal 
concepten, tevens de basiselementen voor een “excellente politiezorg”, het lokale politiekorps Brussel-West 
doen evolueren tot een performante organisatie. 
 
In uitvoering van de Opdrachtbrief 2007-2012 werd reeds in 2007 een nieuw organogram uitgetekend. De 
Opdrachtbrief voorziet, samenhangend met dit nieuwe organogram, in een nieuw organiek kader van 851 
personeelsleden. Dit kader werd goedgekeurd door de Politieraad op 11 september 2007.  
Tevens werden diverse doelen in het kader van het personeelsbeleid opgenomen, alsook diverse 
beleidsopties met betrekking tot het financiën, infrastructuur, logistiek en telematica. De Opdrachtbrief legt in 
het bijzonder de nadruk op de noodzakelijk investeringen (voornamelijk inzake recrutering) om het 
politiekorps Brussel-West nog performanter te maken. Een “spreidingsplan” (betreffende de inplanting van 
gebouwen over de politiezone en de geografische spreiding van de diensten) werd voorzien in de 
Opdrachtbrief dat een positief effect zal hebben op de werking en dienstverlening van het politiekorps.  
 
De Korpschef wil absoluut de ingeslagen weg van kwaliteitszorg verder bewandelen, en dit aan de hand van 
het “EFQM Pol Be” met het huidig Zonaal Veiligheidsplan als hefboom, conform de M.O. CP2. De 
kwaliteitsprincipes dienen verder geïntegreerd te worden in de organisatie en de werking van het 
politiekorps, teneinde de filosofie verder te ontwikkelen met een sterk accent op het continu verbeteren van 
de dienstverlening in al haar aspecten, in het bijzonder in het kader van de kerntaken. 
Op termijn wil de politiezone groeien naar de ontwikkelingsfase “procesgeöriënteerde organisatie”. Hiertoe 
dienen jaarlijks diverse projecten ingeschreven te worden in de actieplannen. 
 
In het kader van het voorliggend Zonaal Veiligheidsplan worden de in punt II.2 hernomen fenomenen door 
de Korpschef als prioritair beschouwd, en zullen als dusdanig worden opgenomen in het argumentatiemodel. 
 
De jaarlijkse operationele actieplannen dienen zodanig te worden opgesteld dat zowel preventie, als 
proactie, als reactie en nazorg aan bod komen, alsook meer betrokkenheid van de Afdelingen en meer 
samenwerking met  de externe partners.  
 
In de Opdrachtbrief werd eveneens ingeschreven dat de prioriteit m.b.t. de interne bedrijfsvoering in het 
teken moet staan van de interpretatie van kwaliteitszorg en het streven naar een procesgeöriënteerde 
organisatie. In het bijzonder zal blijvend aandacht moeten gaan naar de verbetering van de interne en 
externe communicatie.  
 
De Opdrachtbrief 2007-2012 maakt inherent en integraal deel uit van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. 
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IIVV..  OOvveerrhheeddeenn  ((eenn  aannddeerree  bbeellaanngghheebbbbeennddeenn))  
 

IIVV..11..  GGeemmeeeenntteelliijjkkee  oovveerrhheeddeenn  
 

 Sint-Jans-Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-Berchem Koekelberg 

Versteviging van het gemeentelijk preventiebeleid 

Betere integratie van doelgroepen 
Aanpak van de 
sociale overlast 

Functioneel toezicht, technopreventie en aanpak 
van het onveiligheidsgevoel 

Lokale 
veiligheids-
diagnostiek 

(LVD) 
Aanpak van de drugsproblematiek 

Aanpak van overlast 
veroorzaakt door 

toxicomanen 
x x 

Inbraak 

Diefstal van en in voertuigen 
Gauwdiefstal 
Winkeldiefstal 

Sociale overlast 

Intrafamiliaal geweld 
Geweld tijdens evenementen en publieke 

manifestaties 
Jeugddelinquentie 

Openbare overlast 
ingevolge 

drugsgebruik 

Schoolverzuim 
Openbare overlast ingevolge drugsgebruik 

Strategische 
veiligheids- en 

preventieplannen 
(SVPP) 

Sociale overlast 

Voorkomen, opsporen 
en beperken van de 
openbare overlast 
veroorzaakt door 

toxicomanen 

x x 

Inbraak 

Veiligheidsdiagnostiek van de gemeente: stand van zaken 
Aanpak van partnergeweld 

Conflichtbeheer 
Socio-educatieve 

bemiddeling 
Sociale begeleiding 
Lokale bemiddeling 

Straathoekwerk Onveiligheidsgevoelens en problematiek van 
jongerengroepen 

Preventie van overlast onder jeugdige adolescenten 
Leefmilieu + actie “propere honden” 

Toezicht in openbare ruimten 

Preventie-
contract 
(2007) 

x x 

Opdrachten van 
parkwachters 

Aanpak van overlast + aanpak van graffiti 

x 
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Via hun Kabinetschefs hebben de Burgemeesters hun prioriteiten inzake criminaliteit en veiligheid, en hun verwachtingen t.a.v. ons politiekorps gecommuniceerd: 
 
 Sint-Jans-Molenbeek37 Jette38 Ganshoren39 Sint-Agatha-Berchem40 Koekelberg41 

Geweld tijdens publieke 
manifestaties Diefstal in woning 

Voorrang aan het terreinwerk en de 
nabijheidspolitie 
(community policing) 

- Inbraken;  
- Diefstal met geweld op de openbare weg; 
- Diefstal van en in voertuig; 
- Jeugddelinquentie; 
- Lokale verkeersproblematiek; 
- Verdovende middelen. 

Diefstal in woning 

Intrafamiliaal geweld Jeugddelinquentie Diefstal in woning Huisjesmelkerij Diefstal in voertuig 
Diefstal van en in voertuig 
Gauwdiefstal 
Winkeldiefstal 

Diefstal van en in voertuig 
Diefstal met geweld op de openbare 
weg (i.h.b. grijpdiefstallen van een 
handtas) 

Tags en graffiti Jeugddelinquentie en vandalisme 

Geweld in de schoolomgeving Verkeersveiligheid Diefstal van en in voertuig Aanpak van de wildgroei van paraboolantennes Misdrijven tegen openbaar gezag 

Jeugddelinquentie Diefstal met geweld op de 
openbare weg 

Jeugddelinquentie (in het bijzonder in 
de omgeving van scholen) 

Verhoogde aanwezigheid van de politie bij de 
start en het einde van de schooluren Foutparkeren 

Schoolverzuim Overlast (gerelateerd aan 
horeca) 

Decentralisatie van bepaalde middelen 
naar de Afdelingen Strikte controle van handelszaken Verbetering van de mobiliteit 

Drugsgerelateerde overlast Diefstal gewapenderhand Vermindering van de administratieve 
taken van de wijkpolitie 

Verbetering en verhogen van de processen-
verbaal in het kader van het APR 

Verkeerscontroles (snelheid, 
alcohol & drugs) 

Sociale overlast 
Verkeersveiligheid 

Valorisatie en verhoging van de samenwerking 
gemeente-politie inzake verkeersveiligheid 

Gemeentelijke 
prioriteiten 
(2009-2012) 

 

APR: 
- openbare netheid en hygiëne 
- wegverkeer 
- openbare ordeverstoring 
- inbreuken op het parkreglement 
- dierenproblematiek 
- milieu 
- zeden 
- toezicht en sluiting van markten 

 
Ontwikkeling van de samenwerking 
tussen de politie-, gemeente- en 
preventiediensten Zichtbaarheid van politiepatrouilles 

APR: 
- Administratieve sancties van 
strafrechterlijke inbreuken ; 
- Geluidsoverlast ; 
- Netheid in (de omgeving van) 
handelszaken ; 
- Vuilnis in openbare ruimten ; 
- Daden en samenkomsten die een 
bedreiging betekenen voor de 
openbare veiligheid ; 
- Problematiek van de honden in 
openbare ruimten. 

                                                      
37 Nota van de Kabinetschef van Sint-Jans-Molenbeek in het kader van de voorbereiding van het ZVP 2009-2012 (21 april 2008). 

38 Nota van de Kabinetschef van Jette in het kader van de voorbereiding van het ZVP 2009-2012 (5 juni 2008) 

39 Nota van de Kabinetschef van Ganshoren in het kader van de voorbereiding van het ZVP 2009-2012 (16 april 2008). 

40 Nota van de Kabinetschef van Sint-Agatha-Berchem in het kader van de voorbereiding van het ZVP 2009-2012 (17 april 2008). 

41 Nota van de Kabinetschef van Koekelberg in het kader van de voorbereiding van het ZVP 2009-2012 (15 april 2008). 
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IIVV..22..  PPaarrkkeett  vvaann  ddee  PPrrooccuurreeuurr  ddeess  KKoonniinnggss  ttee  BBrruusssseell    
 
De Procureur des Konings van het Parket te Brussel heeft op de coördinatievergadering van 10 april 2008 
meegedeeld dat naast “intrafamiliaal geweld”, ook de prioriteiten van de Opdrachtbrief 2007-2012, als 
prioritair worden beschouwd door het Brussels Parket : 
 

- Intrafamiliaal geweld ; 
- Woninginbraken ; 
- Diefstal met geweld op de openbare weg: sac-jackings en grijpdiefstallen van handtassen ; 
- Diefstallen van en in voertuigen ; 
- Jeugddelinquentie: schoolverzuim, criminaliteit en overlast rond scholen en op openbare plaatsen, in 

het bijzonder “steaming” ; 
- Lokale verkeersproblematiek ; 
- Verdovende middelen. 

 
Ten aanzien van het intrafamiliaal geweld zal de nultolerantie worden versoepeld. Daarenboven legt de 
Procureur des Konings de nadruk op het maken van goede afspraken tussen de politiezone Brussel-West en 
het Parket, via haar referentiemagistraat. In de toekomst zal ook meer aandacht gaan naar de toepassing 
van alternatieve straffen in plaats van (alleen) repressie. 
 

IIVV..33..  BBeevvoollkkiinngg  vvaann  ddee  ppoolliittiieezzoonnee  BBrruusssseell--WWeesstt  
 
In de veiligheidsmonitor 200642 werden de burgers bevraagd omtrent het belang van diverse politietaken. 
Inzake het belang dat de burgers hechten aan de bevraagde politietaken worden 3 categorieën 
onderscheiden : 

• de georganiseerde misdaad, geweld, publieke plaatsen veiliger maken en drughandel worden als 
heel belangrijk beoordeeld door meer dan 77% van de respondenten; 

• het ophelderen van inbraken en diefstallen, het opvangen van slachtoffers, het actief bijdragen aan 
preventie, het veiliger houden van wegen en het bestrijden van vandalisme worden als heel 
belangrijk beoordeeld door 65 tot 71%; 

• het te voet of per fiets patrouilleren en het handhaven van de orde tijdens sportmanifestaties worden 
als heel belangrijk beoordeeld door 43 tot 54% van de bevraagde burgers. 

 

IIVV..44..  FFeeddeerraallee  ppoolliittiiee  
 
Voor de doelstellingen en verwachtingen van de federale politie verwijzen we naar het NVP 2008-2011, en in 
het bijzonder naar deel 3 van dit NVP. 
 
De Bestuurlijk directeur-coördinator (Dirco) van Brussel heeft op de coördinatievergadering van 10 april (op 
initiatief van het Brussels Parket) zijn prioriteiten voorgesteld : 
 

- Mensenhandel en mensensmokkel, i.h.b. de tewerkstelling van illegalen ; 
- Ernstige economisch-financiële criminaliteit, i.h.b. BTW-fraude ; 
- Zware milieucriminaliteit, i.h.b. afvalzwendel, sluikstorten en de problematiek van de garages ; 
- Verkeersveiligheid, i.h.b. overdreven en onaangepaste snelheid (controle via flitscamera’s) ; 
- Terrorisme, i.h.b. de uitvoering van de Ministeriële omzendbrief PLP 37 van 20 december 2004 

betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen 
terrorisme en extremisme ; 

                                                      
42 Grootschalige telefonische bevolkingsenquête omtrent de veiligheid van de burgers en het  functioneren van de politiediensten. In totaal namen 350 inwoners van Sint-Jans-Molenbeek, 350 inwoners van 

Koekelberg, 350 van Sint-Agatha-Berchem (via een lokale opstap), alsook 85 van Jette en 42 van Ganshoren deel aan de enquête. De resultaten die werden hernomen komen uit het zonaal rapport voor de PZ Brussel-

West (de steekproef werd proportioneel herleid tot 650 inwoners van de politiezone, nl. 304 mannen en 346 vrouwen); 
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- Veiligheid op het openbaar vervoer ; 
- Schoolverzuim ; 
- Diefstal in woningen ; 
- Diefstal in voertuigen, i.h.b. sac-jackings ; 
- Zakkenrollerij. 

 
Op dezelfde coördinatievergadering heeft de Directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijke directie 
(Dirjud) te Brussel eveneens zijn prioriteiten meegedeeld : 
 

- Ernstige geweldsmisdrijven, i.h.b. “home-invasions” ; 
- Eigendomsdelicten, met focus op rondtrekkende dadergroepen ; 
- Ernstige economisch-financiële criminaliteit, i.h.b. corruptie en (BTW-)fraude ; 
- Drugproductie, i.h.b. cannabiskweek ; 
- Ernstige informaticacriminaliteit, i.h.b. als middel voor het plegen van misdrijven ; 
- Terrorisme ; 
- Mensenhandel en mensensmokkel. 

 

IIVV..55..  GGoouuvveerrnneeuurr  vvaann  hheett  AAddmmiinniissttrraattiieeff  aarrrroonnddiisssseemmeenntt  
BBrruusssseell--HHooooffddssttaadd  
 
De Gouverneur van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad liet via de Dirco op de 
coördinatievergadering weten dat zij dezelfde prioriteiten als de Dirco van Brussel heeft weerhouden, 
aangevuld met de wapenwetgeving en de wetgeving op de rampenplannen. 
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55..  IInnrriicchhttiinngg  vvaann  hheett  ppoolliittiieekkoorrppss  BBrruusssseell--WWeesstt  
 

II..  PPeerrssoonneeeellssccaappaacciitteeiitt  
 

II..11..  OOppeerraattiioonneeeell  kkaaddeerr  
 

Minimaal effectief 
(KB 05-09-2001) Organiek kader Reëel effectief 

 Aantal Datum van 
aanpassing 

Aantal 
ingeschreven 

(per kader) 
Beschikbaar 

aantal 
Datum van 
registratie 

OK43 40 5044 4445 

MK46 121 9947 8648 

BK49 436 39150 37751 

AK52 95 8253 64 

574 

Totaal 692 

11-09-2007 

622 571 

01-01-2008 

 

II..22..  AAddmmiinniissttrraattiieeff  kkaaddeerr  
 

Minimaal effectief 
(KB 05-09-2001) Organiek kader Reëel effectief 

 Aantal Datum van 
aanpassing 

Aantal 
ingeschreven 

(per kader) 
Beschikbaar 

aantal 
Datum van 
registratie 

Niveau A 22 1854 1555 

Niveau B 29 16 15 

Niveau C 4756 3357 3258 

Niveau D 6159 6760 6461 

46 

Totaal 159 

11-09-2007 

134 126 

01-01-2008 

 
                                                      
43 Officierenkader; 

44 11 politiecommissarissen “rode loper” (Vesaliuswet) inbegrepen (buiten kader); 

45 Idem; 

46 Middenkader; 

47 2 gedetacheerden (HINP) van de federale politie inbegrepen; 4 AHINP inbegrepen; 

48 2 gedetacheerden (HINP) van de federale politie inbegrepen; 

49 Basiskader; 

50 12 gedetacheerden (INP) van de federale politie inbegrepen; In opdracht van de voogdijoverheid (m.b. Gouverneur) werden 8 Agenten van politie (AP) die, ingevolge de beraadslaging van de Politieraad van 11 

september 2007 met referentie 07/09/11/A/1.22, buiten kader werden benoemd, bijgeteld bij het effectief kader van het basiskader (BK); 3 AINP inbegrepen; 

51 12 gedetacheerden (INP) van de federale politie inbegrepen; In opdracht van de voogdijoverheid (m.b. Gouverneur) werden 8 Agenten van politie (AP) die, ingevolge de beraadslaging van de Politieraad van 11 

september 2007 met referentie 07/09/11/A/1.22, buiten kader werden benoemd, bijgeteld bij het reëel effectief van het basiskader (BK);  

52 Agentenkader (of hulpkader); 

53 11 AAP inbegrepen; 

54 1 gedetacheerde (niveau A) van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek inbegrepen; 

55 Idem; 

56 2 niveau C van het militair kader inbegrepen, ingevolge de beraadslaging van de Politieraad van 14 november 2007 met referentie 07/11/14/B/1.11; 

57 2 niveau C van het militair kader inbegrepen; 

58 Idem; 

59 25 hulpkrachten (niveau D), op contractuele basis, inbegrepen; 1 niveau D van het militair kader inbegrepen, ingevolge de beraadslaging van de Politieraad van 14 november 2007 met referentie 07/11/14/B/1.11; 

60 26 hulpkrachten (contractueel), 1 niveau D van het militair kader en 8 gedetacheerden (hulpkracht - niveau D) van de gemeenten van de politiezone inbegrepen; 

61 Idem; 
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IIII..  OOrrggaannooggrraamm  
 
In uitvoering van de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef werd, de wettelijk vastgelegde organisatie- 
en werkingsnormen indachtig, en rekening houdend met de nieuwe, (wettelijk) opgelegde functionaliteiten en 
de verander(en)de terreinrealiteit, een nieuw organogram uitgetekend. 
 
Voor het nieuwe organogram zijn een aantal principes de leidraad : 

- een horizontale structuur, met voornamelijk functionele banden ; 
- deconcentratie en decentralisatie in het aanbod van de basispolitiezorg door de Afdelingen 

(despecialisatie) ; 
- centralisatie van het aanbod van gespecialiseerde diensten (specialisatie). 

 
De horizontale structuur werd ondergebracht in twee niveaus en de Korpschef. Op het 1ste niveau werden 6 
operationele (1 gecentraliseerde en 5 gedecentraliseerde) en 2 niet-operationele directies voorzien. Op het 
2de niveau werden de diensten (de operationele en niet-operationele basisentiteiten van het politiekorps) 
ondergebracht.  
 
De grootste herschikking betrof de gedecentraliseerde operationele directies: de Afdelingen. Door de 
toepassing van de principes decentralisatie en deconcentratie in het organogram van de Afdelingen wordt de 
gebiedsgebonden politiezorg (“nabijheidspolitie”) verzekerd. Op basis van een werkingsnorm (1 
commissariaat per ±20.000 inwoners), en met behoud van de bestaande sectorwerking62, werden, naast de 5 
bestaande commissariaten, 4 bijkomende commissariaten voorzien. 1 of meerdere sectoren vormen een 
commissariaat, en 1 of meerdere commissariaten vormen een Afdeling. Het organogram voorziet nu dus in 5 
Afdelingen en 9 commissariaten. Iedere Afdeling staat onder leiding van een Afdelingsdirecteur. Aan het 
hoofd van ieder commissariaat staat een directeur en een adjunct-directeur. Voor de Afdelingen Sint-Jans-
Molenbeek en Jette, die beiden meerdere commissariaten op hun grondgebied hebben, neemt telkens 1 
directeur de rol van Afdelingsdirecteur op zich. Per sector werd een sectorteam voorzien, onder leiding van 
een sectorverantwoordelijke en een adjunct. Per commissariaat werd eveneens een administratief 
secretariaat voorzien. 
 
De Directie Korpschef werd omgedoopt tot de Algemene Directie. Binnen de Algemene Directie, de Directie 
Steun en de Directie Operaties werden eveneens een aantal veranderingen doorgevoerd. 
Voor een uitgebreid overzicht van de organogramwijzigingen verwijzen we naar de Opdrachtbrief. 
 
Het Politiecollege heeft het organogram goedgekeurd op datum van 23 mei 2007. De Politieraad heeft op 
haar beurt het organogram goedgekeurd op datum van 11 september 2007. Tenslotte hebben ook de 
voogdijoverheden, zijnde de Gouverneur en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  hun goedkeuring verleend. 
 
Een gedetailleerd organogram per directie met een verdeling in FTE63 (full time equivalents) vindt u in bijlage 
3. 
 
 

                                                      
62 De politiezone Brussel-West is onderverdeeld in 17 sectoren, rekening houdend met de NIS-sectoren, het behoud van de gemeentegrenzen, de demografische gegevens, de natuurlijke hinderpalen, de invalswegen, 

de spoorwegen en de (toenmalige) werkdruk; 

63 Netto full time equivalent van 1.520 uren (= 1.976 uren (bruto FTE) – 60 dagen afwezigheid (32 verlofdagen + gemiddeld 15 feestdagen + 13 dagen onbeschikbaarheid wegens diverse redenen)); 
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Commissariaat 
Sectorteam Basiliek 
Sectorteam Simonis

Dienst Operationele planning  
en coördinatie

DPZ 

Cel Analyse en advies 

 

Dienst Intern 
toezicht 

 

Bijzonder rekenplichtige 

KKoorrppsscchheeff  
PPoolliittiieezzoonnee  55334400  BBrruusssseell--WWeesstt  

Interne dienst voor 
preventie en bescherming 

op het werk (IDPBW)

 

Politieraad en Politiecollege Secretaris van het 
Politiecollege en de Politieraad

 

Vertrouwens-
personen 

Afdeling  
Sint-Jans-Molenbeek

Afdeling  
Sint-Agatha-Berchem

Commissariaat Marie-José
Sectorteam Marie-José

Commissariaat Maritiem
Sectorteam Maritiem

Commissariaat Mettewie
Sectorteam Mettewie

Commissariaat Centrum
Sectorteam Voorplein 

Sectorteam Vierwinden 
Sectorteam Ninove

Afdeling  
Ganshoren 

Afdeling  
Koekelberg 

Commissariaat Centrum
Sectorteam Spiegel 

Sectorteam Leopold I 
Sectorteam Uyttenhove

Commissariaat Mercure
Sectorteam Mercure 
Sectorteam Laarbeek

Afdeling  
Jette 

Commissariaat 
Sectorteam Rivieren 

Sectorteam Heideken

Cel Psychologische 
ondersteuning 

Helpteam 

Algemene 
Directie

Kabinet 

Dienst 
Organisatieontwikkeling 

Dienst Financiën

Dienst Betwiste zaken

Juridische dienst

Dienst Coördinatie 
slachtofferbejegening

Dienst Politionele 
preventie

Directie 
Steun

Dienst Infrastructuur

Dienst Vorming

Dienst HRM

Dienst Logistiek

Dienst Telematica

Directie 
Operaties 

Commissariaat
Sectorteam  Kattebroek 
Sectorteam Zavelenberg 

Dienst Operationele informatie 

Dienst Operationele administratie 

Dienst Interventies 

Dienst Verkeer 

Dienst Recherche 

Operationele steundienst 

Dienst Bijzondere wetten 

Dienst Jeugd en gezin 
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66..  BBeeeelldd  vvaann  ddee  ddiieennssttvveerrlleenniinngg  eenn  ddee  wweerrkkiinngg  
 

II..  UUiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  ddiieennssttvveerrlleenniinngg  aaaann  ddee  bbeevvoollkkiinngg  
 

II..11..  MMiinniimmaallee  wweerrkkiinnggssnnoorrmmeenn  
 
AA..  HHeett  aaaannbboodd  iinn  ddee  bbaassiissppoolliittiieezzoorrgg  
 
De rol van de operationele en niet-operationele directies in het aanbod van de basispolitiezorg wordt in dit 
onderdeel omschreven.  
Opvallend is het feit dat de 6 basisfunctionaliteiten terug te vinden zijn in de Afdelingen (gedecentraliseerde 
operationele directies). Het accent ligt op een ruime taakopvatting voor de “wijkagent” (despecialisatie), en 
niet de louter administratieve opdrachten die hen in het verleden dikwijls werden toebedeeld. De nadruk ligt 
evenwel op de functionaliteiten “wijkwerking” en “onthaal”.  
De niet-operationele directies bieden steun aan de operationele directies op materieel, technisch en 
administratief vlak. Daarenboven bieden de diensten van de Directie Operaties (operationele) steun aan de 
Afdelingen binnen de domeinen die een bijzondere specialisatie vergen. 
 

Basisfunctionaliteiten  

 
Onthaal Interventie Wijkwerking 

Lokale 
opsporing 
en lokaal 

onderzoek 
HHOO64 

Politionele 
slachtoffer-
bejegening 

Steun

Directie 
Operaties X65 X  X X X X Operationele 

directies Afdelingen X X X X X X  
Algemene 

Directie X     X66 X Niet-
operationele 

directies Directie 
Steun X     X X 

 
De basisfunctionaliteiten worden ingevuld en krijgen vorm rekening houdend met de lokale (grootstedelijke, 
geografische, socio-economische, historische en korpsgebonden) contextfactoren en met de bepalingen uit 
enerzijds de MO PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie 
met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking en 
anderzijds het KB van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de 
lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. 
 
De bovenstaande tabel toont duidelijk aan dat de basisfunctionaliteiten horizontaal geïntegreerd worden in 
de organisatiestructuur. De functionaliteiten zijn niet “opgesloten” in diensten (“verkokering”), maar 
doorkruisen de diensten en directies. Bepaalde diensten weerspiegelen weliswaar reeds in hun benaming 
een bepaalde functionaliteit (Interventiedienst, Lokale recherchedienst, …), waarvoor zij dan ook 
hoofdzakelijk instaan, maar dit sluit geenszins uit dat de (operationele) leden van eender welke dienst 
opdrachten uitvoeren die tot een andere functionaliteit behoren. 

                                                      
64 Handhaving en herstel van de openbare orde; 

65 Binnen de Directie Operaties is de DPZ (cel Call-taking) ingericht die het telefonisch onthaal verzekert;  

66 Binnen de Algemene Directie is de dienst Coördinatie slachtofferbejegening ingericht; 
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BB..  KKoorrppssddooeellsstteelllliinnggeenn  22000055--22000088  
 
De korpsdoelstellingen werden in 2005 op papier neergeschreven voor de periode 2005-2008, maar door 
hun tijdloos karakter bieden ze een raamwerk voor het verbeteren van ons aanbod in basispolitiezorg, of met 
andere woorden de basisfunctionaliteiten. 
 
“In het licht van de (implementatie van de pijlers van de) gemeenschapsgerichte politiezorg of “Community 
Oriented Policing” (“COP”), en rekening houdend met haar visie, missie en waarden, streeft het lokaal 
politiekorps Brussel-West naar de voortdurende uitbouw en optimalisering van enerzijds haar 
basisfunctionaliteiten, meer bepaald wijkwerking, onthaal, interventie, lokaal onderzoek, openbare 
ordehandhaving en politionele slachtofferbejegening, en anderzijds de functionaliteit inzake interne 
(operationele en niet-operationele) ondersteuning, en dit in het bijzonder door een projectmatige werking 
(“PDCA”-cyclus).” 
 
De werking rond de korpsdoelstellingen kreeg vorm in een “PDCA”-cyclus, die samenvalt met de 
beleidscyclus inzake het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008. 
Eind 2005 werden de korpsdoelstellingen “vertaald” in duidelijke en motiverende operationele doelstellingen 
per dienst afzonderlijk. Iedere operationele doelstelling werd vervolgens verplicht projectmatig uitgewerkt in 
een actieplan voor 2006-2007. Inmiddels werden in uitvoering van die actieplannen tal van initiatieven 
ondernomen om de dienstverlening inzake de basisfunctionaliteiten te verbeteren. 
Conform de begeleidende tekst, zal in 2008 (de “act”-fase van de PDCA-cyclus) werk worden gemaakt van 
de borging van de verworvenheden in het kader van de actieplannen rond de korpsdoelstellingen.  
De “act-fase” zal tevens de basis vormen van een nieuwe beleidscyclus “korpsdoelstellingen”, afgestemd op 
de beleidscyclus van het huidig Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. Met andere woorden dienen de 
korpsdoelstellingen te worden geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd voor de volgende periode. 
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CC..  WWiijjkkwweerrkkiinngg  
 
De functionaliteit “wijkwerking” wordt binnen de politiezone Brussel-West georganiseerd op basis van een 
geografische indeling van het grondgebied van de politiezone in sectoren, die de bouwstenen zijn van 
commissariaten en Afdelingen. 
Op basis van de werkingsnorm, en met behoud van de bestaande sectorwerking67, zijn een aantal 
commissariaten ingericht. Eén of meerdere sectoren vormen een commissariaat, en één of meerdere 
commissariaten vormen een Afdeling.  
 

Afdeling Commissariaat Wijkantenne 
Centrum  Jette 
Mercure  

Ganshoren Ganshoren  
Koekelberg Koekelberg  

Sint-Agatha-Berchem Sint-Agatha-Berchem  
Centrum Liverpool68 
Maritiem  
Mettewie  Sint-Jans-Molenbeek 

Marie-José69  
Totaal 9 1 

 
Door de territoriale verankering en de verregaande toepassing van de principes decentralisatie en 
deconcentratie wordt de gebiedsgebonden politiezorg (“nabijheidspolitie”) verzekerd. De Afdelingen zijn de 
sleutel tot de vertaling van de “community policing”-filosofie in de politiepraktijk. Hoewel “COP” niet alleen 
betrekking heeft op de wijkpolitie, is de wijkwerking er wel de hoeksteen van. Via de Afdelingen werkt de 
politiezone Brussel-West aan een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar 
werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar lokale omgeving.  
 
Per sector werd een sectorteam voorzien, onder leiding van een sectorverantwoordelijke en een adjunct. 
Wijkwerking ìs teamwerk. In dit kader moeten de sectorverantwoordelijken en de wijkinspecteurs netwerken 
uitbouwen met zowel de interne als de externe partners, in het bijzonder met de lokale bevolking. De 
sectorteams zijn daarenboven spilfiguren voor de informatiegestuurde politiezorg (ILP). Een performante 
informatiedoorstroming is dan ook een kritieke succesfactor voor een maximaal geïntegreerde werking 
binnen en buiten de politiezone. De wijkinspecteur is het aanspreekpunt voor de bevolking en, via de 
sectorverantwoordelijke, een informatiebron voor alle politiewerk. 
 
Het diverse takenpakket bevat ook opdrachten in het kader van interventie, lokale opsporing en lokaal 
onderzoek, openbare ordehandhaving, e.d., maar die uiteindelijk kaderen aan de finaliteit van de politionele 
wijkwerking. De rol van de wijkinspecteur raakt dus aan proactie, preventie, voorbereiding, reactie en 
nazorg. Bijgevolg getuigt het personeel van de sectorteams van een grote polyvalentie. 
 

                                                      
67 De politiezone Brussel-West is onderverdeeld in 17 sectoren, rekening houdend met de NIS-sectoren (Nationaal Instituut voor Statistiek), het behoud van de gemeentegrenzen, de demografische gegevens, de 

natuurlijke hinderpalen, de invalswegen, de spoorwegen en de (toenmalige) werkdruk; 

68 De wijkantenne Liverpool is een onderdeel van het commissariaat Centrum; 

69 In het organogram van de politiezone Brussel-West is een 9de commissariaat voorzien. In afwachting van een gebouw voor het commissariaat Marie-José werd een tijdelijk organogram voor de Afdeling Sint-Jans-

Molenbeek als overgangsmaatregel uitgetekend; 
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Kwaliteitsindicatoren met betrekking tot de functionaliteit “wijkwerking” zijn schaars binnen de politiezone, 
met uitzondering van deze uit de veiligheidsmonitor. In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 
zal de politiezone trachten bijkomende kwaliteitsindicatoren inzake wijkwerking vast te stellen en adequate 
opvolging- en evaluatiesystemen te ontwikkelen. 
 
DD..  OOnntthhaaaall  
 
Iedere medewerker van de politiezone Brussel-West streeft naar een kwaliteitsvol onthaal in zijn of haar 
contact met een burger-klant met een vraag naar politionele dienstverlening. Het onthaal in het algemeen 
dient te beantwoorden aan een aantal principes voor een kwaliteitsvol onthaal, namelijk bereikbaarheid, 
toegankelijkheid, aanspreekbaarheid, klantvriendelijkheid en het verlenen van een afdoend antwoord. In dit 
kader hecht de politiezone veel belang aan een vriendelijke, kordate maar correcte uitstraling, waarbij 
kleding, houding, taalgebruik en hulpvaardigheid een belangrijke rol vervullen. 
 
De functionaliteiten “wijkwerking” en “onthaal” zijn maximaal op elkaar afgestemd. De commissariaten van 
de Afdelingen zijn de algemene onthaalposten van de politiezone, aangevuld met de wijkantenne “Liverpool” 
van de Afdeling Sint-Jans-Molenbeek. Op 1 januari 2008 had de politiezone dus gemiddeld 1 politiepost (met 
een algemeen onthaal) per 21.091 inwoners. In iedere gemeente is één commissariaat 24 uur op 24 en 7 
dagen op 7 geopend, meer bepaald de commissariaten Jette-Centrum, Ganshoren, Koekelberg, Sint-
Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek-Centrum. Het commissariaat Mercure van de Afdeling Jette is 
iedere weekdag geopend van 7u00 tot 21u00. Het commissariaat Maritiem, alsook de wijkantenne Liverpool 
(Afdeling Sint-Jans-Molenbeek), is geopend van maandag tot donderdag van 9u00 tot 17u00 en van vrijdag 
tot zaterdag van 9u00 tot 12u00. Het commissariaat Mettewie is van 9u00 tot 17u00 open op maandag, 
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. ‘s Woensdag is het commissariaat Mettewie open tot 21u00. 
In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 zal de politiezone maatregelen treffen om de 
openingsuren van de commissariaten te uniformiseren. 
Voor de nachtelijke permanentie aan het onthaal in de commissariaten wordt iedere nacht 1 personeelslid 
van het basiskader ingezet. De Afdelingen en de Interventiedienst leveren op basis van op voorhand 
bepaalde quota’s personeel voor het nachtelijk onthaal. In de politieposten met administratieve openingsuren 
wordt het calog-personeel van de Afdelingen ingezet aan het onthaal. 
 
                                                      
70 1 FTE = 1.520 mensuren; 

71 Als gemiddelde beschouwd over het totale grondgebied van de zone. 

Datum 
registratie 

Aantal 
inwoners 

Aantal 
wijkinspecteurs 
(BK) volgens het 

kader 

Reëel aantal 
wijkinspecteurs 

(BK) 
Aantal 

politieposten 

Capaciteit op 
jaarbasis 

(Referentiejaar 
2007) 

Organiek Afdelingen 
(OK/MK/BK/AK) 

1/ 1.123 inwoners 

Reëel effectief 
Beschikbaar 

aantal 

01-01-2008 189.820 

1/ 1.636 inwoners 

116 9 
116.008 mu 
(76 FTE)70) 

 
NORM : 1 wijkinspecteur op 4.000 inwoners71 

Norm behaald 
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Daarenboven zijn de politieposten van de Lokale recherchedienst en de dienst Jeugd en gezin eveneens 
toegankelijk tijdens de kantooruren, maar in principe enkel voor hun doelpubliek en op uitnodiging. 
Tenslotte staat de cel call-taking (Directie Operaties) in voor het telefonisch onthaal via het algemeen 
telefoonnummer 02-412.12.12 van de politiezone. 
 
De onthaalpunten zijn ingericht rekening houdend met enerzijds het “comfort” van de burger-klant en 
anderzijds de veiligheid van de onthaalmedewerkers. 
 
De voornaamste taken die in de onthaalpunten verzekerd worden, zijn het beantwoorden van telefoons, het 
te woord staan van bezoekers, informatie verstrekken, het doorverwijzen van de bevolking naar de adequate 
instanties, het afleveren van attesten of administratieve documenten van politionele aard, het opnemen van 
klachten en aangiften, e.d.  
 

Datum 
registratie 

Aantal 
gemeenten in 

de PZ 
Aantal 

politieposten 
Aantal uren daadwerkelijk fysiek 

onthaal in het centraal onthaalpunt 

Capaciteit op 
jaarbasis 

(Referentiejaar 
2007) 

   Weekdagen Weekend/feestdagen  

01-01-2008 5 972 24u/24u 24u/24u 128.825 mu 
(85 FTE) 

 
NORM : per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische 

infrastructurele maatregelen 
Norm behaald 

 
Via de website www.lokalepolitie.be/5340 heeft de burger-klant toegang tot “Police-on-web”. Via “police-on-
web” kan de burger enerzijds voor een aantal feiten (fiets-, bromfiets- en winkeldiefstal, vernielingen, 
beschadigingen en graffiti), die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de politiezone Brussel-
West, klacht neerleggen, op voorwaarde dat de dader(s) onbekend is (zijn), dat geen geweld werd gebruikt 
of bedreigingen werden geuit tegen de melder of anderen, en dat er geen gewonden zijn, en anderzijds een 
afwezigheidsmelding doen als aanvraag voor woningtoezicht door de politiediensten. 
 
In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 zal de politiezone trachten kwaliteitsindicatoren inzake 
onthaal vast te stellen en adequate opvolging- en evaluatiesystemen te ontwikkelen. 
 
EE..  IInntteerrvveennttiiee  eenn  aallggeemmeeeenn  ttooeezziicchhtt  
 
In ons politiekorps Brussel-West is een Interventiedienst ingericht die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 de 
functionaliteit “Interventie” (voornamelijk beperkt tot de aspecten “brandweerpolitie” en gerichte uitvoering 
van het algemeen toezicht) over het hele grondgebied van de politiezone garandeert. De dienst Interventies 
geeft - binnen een redelijke termijn - een antwoord op alle oproepen waar een dringende politionele 
tussenkomst nodig is. 
 
De Interventiedienst bestaat uit een staf (dienstchef en adjuncts), acht brigades, met organiek ieder 21 
(hoofd)inspecteurs, en een ondersteunend administratief secretariaat. Op basis van statistisch aangetoonde 
behoeften (dag- en nachtperiode, en piekmomenten) worden minimum 5 patrouilles van telkens 2 
inspecteurs ingezet. De interventiepatrouilles worden zo oordeelkundig mogelijk samengesteld rekening 
houdend met de taalrol, het geslacht en de ervaring (kennis en “know-how”). 
 
Met het oog op de verbetering van de dienstverlening werden, door middel van een doordacht 
personeelsbeleid en de detacheringformule, de interventiebrigades verdeeld over twee sectoren, meer 
                                                      
72 8 commissariaten en 1 wijkantenne. In het organogram van de politiezone Brussel-West is een 9de commissariaat voorzien.  
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bepaald enerzijds de sector Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, en anderzijds de sector Jette, Ganshoren 
en Sint-Agatha-Berchem. De verdeling van de interventiepatrouilles per sector wordt bepaald op basis van 
een verdeelsleutel in functie van hun aantal (afhankelijk van de dag-, nacht- en piekuren). Indien nodig 
worden de patrouilles uiteraard ook in de andere sector ingezet. 
 
In het kader van de functionaliteit “interventie” speelt de zonale dispatching (DPZ) een belangrijke rol in het 
kader van het sturen en oriënteren van de interventieploegen. Cruciale elementen zijn, onder meer, de 
informatieverstrekking, ondersteuning via het cameratoezicht, … 
 
De rol van de Afdelingen binnen deze functionaliteit behelst het afhandelen van de niet-dringende 
interventies met betrekking tot : 

- Overlast ; 
- Geluidshinder (nachtlawaai) ; 
- Geschillen ; 
- Diefstal van en in voertuigen ; 
- Hinderlijk en gevaarlijk parkeren (met uitzondering van voertuigen geparkeerd voor een garage). 

 
Rekening houdend met de aanbevelingen voortvloeiend uit het auditverslag van het Comité P heeft de 
leiding van de dienst Interventies (Directie Operaties) een beleidsplan opgesteld. De visie in het plan heeft 
evenwel een tijdloos karakter. In de visie staan de vertaling van een aantal concepten in de praktijk centraal, 
zoals kwaliteitszorg, een bedrijfsmatige werking, het “maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO), 
deontologie en integriteit, IGPZ, GGPZ, e.d. 
Inzake de GGPZ zal in het bijzonder het intern en extern partnerschap, en het tot stand brengen en het 
behouden van de vertrouwensband met de bevolking centraal staan. Hierbij zal rekening worden gehouden 
met de socio-economische profielen van de 5 gemeenten van de politiezone. De toekomstige aanbevelingen 
van het lopende onderzoek “Multiple community oriented policing” (MCOP) kunnen mogelijk een leidraad 
vormen. 
Wettelijkheid en legitimiteit vormen eveneens een constante in de visie rond de functionaliteit “interventie”, 
vooral in het kader van de vrijheidsberoving, het gebruik van geweld en dwang, e.d. 
Van enorm belang in het beleidsplan van de Interventiedienst staat ook de (structurele) omkadering van de 
basiskader op het terrein door de leiding en het middenkader. Cruciale factoren zijn, onder meer, 
communicatie, voorbeeldcultuur, laagdrempeligheid, mentorschap, … 
Ook de materiële omkadering, bijvoorbeeld wagenpark, technisch lokaal voor collectief materiaal, 
interventiekoffer, persoonlijke uitrusting,…, zal voortdurend worden ontwikkeld om zo bij te dragen tot een 
verhoogde veiligheid en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking. 
 
De beschikbare capaciteit van de Interventiedienst wordt bijna uitsluitend aangewend voor de snelle 
afhandeling van (nood)oproepen, zodanig dat weinig ruimte bestaat voor de uitvoering van andere 
basispolitietaken, met uitzondering van het vakantietoezicht en een (op basis van een quota vastgesteld 
deel) nachtelijke permanentie in de commissariaten met een 24uren onthaal. In de loop van het huidig 
Zonaal Veiligheidsplan zal de politiezone (verder) initiatieven ondernemen om de interventiedruk73 te doen 
dalen. De dispatching zal hier eveneens een belangrijke rol in spelen door een goede communicatie en 
informatie naar de burger-klant toe, vooral inzake oproepen die niet dringend zijn of een buitenpolitioneel 
karakter hebben. 

                                                      
73 In het referentiejaar 2007 heeft de Interventiedienst 40. 824 tussenkomsten (meldingen per telefoon, fax, beveiligingspatrouilles, e.d.) afgehandeld;  
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Datum 

registratie 
Aantal interventieploegen Aantal piekploegen 

 Aantal Voorziene 
uurvorken74 

Dienst Interventies 
Aantal75 Dienst Voorziene 

uurvorken 

Capaciteit op jaarbasis 
(Referentiejaar 2007) 

576 

6u45 - 13u15 
 

13u15 - 21u30 
 

21u30 - 6u45 

Dienst Verkeer 

Alle 
operationele 

directies77 
OK/MK/BK/AK 

Dienst 
Interventies 

OK/MK/BK/AK 

7u00 - 13u30 
12u30 - 19u00 

(ma - do) 5 7u00 - 15u00 
10u00 - 18u00 

(vrijdag) 

3 6u30 - 14u30 
(zaterdag) 

01-01-2008 

2 7u00 - 15u00 
(zondag) 

 
 

2 

 
 

Dienst 
Interventies 

 
 

13u15 – 21u30 
(weekdagen) 

180.171 mu 
(119 FTE) 

174.007 mu 
(114 FTE) 

Opmerking: 
- de Afdelingen richten eveneens regelmatig patrouilles in die bepaalde categorieën interventies uitvoeren,  

maar deze worden niet binnen vastgestelde tijdsvorken uitgevoerd; 
- de dienst Verkeer voert in principe enkel interventies uit inzake verkeersveiligheid; 

NORM : 
- 1 continuploeg 

- 1 piekploeg 84 uur/week 
Norm behaald 

 
In het algemeen zijn “performance-indicatoren“ inzake interventie schaars of ontbreken ze eenvoudigweg. In 
het kader van de bedrijfsmatige werking van de Interventiedienst, zal in het bijzonder aandacht gaan naar 
het werken met meetbare doelstellingen en het gebruik van adequate opvolging- en evaluatiesystemen. In 
de volgende jaren zal de politiezone de technologische mogelijkheden van het ASTRID-systeem exploreren 
en, eventueel, aanwenden.  
 

                                                      
74 Effectieve terreinaanwezigheid van de interventiepatrouilles. Het uurrooster van de dienst Interventies (redactietijd, briefing en debriefing inbegrepen) voorziet in de volgende shiften: P1: 6u30 – 16u30; P2: 12u30 – 

22u00; P3: 21u00 – 07u00). 

75 Met uitzondering van de dienst Interventies betreft het een minimum aan bijkomende patrouilles (naargelang het beschikbare personeel); 

76 Het gemiddelde aantal leden van de interventiebrigades varieert gedurende het jaar naargelang het beschikbare personeel; niettegenstaande beschikt onze politiezone dagelijks, en voor iedere shift, over ten minste 

5 patrouilles van de dienst Interventies; 

77 De prestaties (mu – mansuren) van de dienst Verkeer maken geen deel uit van de bestede capaciteit op jaarbasis; 
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FF..  PPoolliittiioonneellee  ssllaacchhttooffffeerrbbeejjeeggeenniinngg  
 
De politiezone Brussel-West heeft een gespecialiseerde dienst voor slachtofferbejegening in het leven 
geroepen: de dienst CSB (Coördinatie slachtofferbejegening). Binnen de dienst CSB nemen 2 
gespecialiseerde calog-personeelsleden (1 adviseur - niveau A en 1 consulent - niveau B) de functionaliteit 
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. Door 
deze performante samenwerking wordt een kwalitatief hoogstaande dienst aan de bevolking geleverd. 
Politionele slachtofferbejegening is echter geen exclusief terrein voor deze gespecialiseerde medewerkers. 
De functionaliteit “slachtofferbejegening” is een verplichting voor iedere politieambtenaar én calog-
medewerker. Bijgevolg staat ieder personeelslid van de politiezone Brussel-West in voor de bijstand (art.46 
van de WPA), de eerste opvang en onthaal van slachtoffers, alsook het verstrekken van goede 
basisinformatie. De dienst CSB werkt dan ook nauw samen met de politieambtenaren op het terrein. Om de 
kwaliteit van hun aandeel te verzekeren, biedt de dienst CSB hen allerhande ondersteuning. 
 
Conform de Omzendbrief COL 4/2006 van het college van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep 
betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld hebben een aantal personeelsleden de 
specialisatieopleiding gevolgd. 
 

Datum 
registratie 

Gespecialiseerd 
medewerker beschikbaar 

Wijze waarop de permanente 
beschikbaarheid geregeld is 

Capaciteit op 
jaarbasis 

(Referentiejaar 
2007) 

  Intern de PZ 
geregeld 

Samenwerkingsverband 
met andere PZ/Fedpol  

Alle directies 
OK/MK/BK/AK 

2.639 mu 
(1,7 FTE) 

Dienst CSB 
01-01-2008 JA X  

2.606 mu 
(1,7 FTE) 

 
NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) 

Norm behaald 
 
Politionele slachtofferbejegening is ook bestemd voor politieambtenaren en calog-medewerkers die nood 
hebben aan opvang.  
Daarom is binnen het korps eveneens een “Help-team” actief, d.i. een collegiaal opvangteam van vrijwilligers 
met de taak om onmiddellijke bijstand te bieden aan de personeelsleden die geconfronteerd worden met een 
potentieel traumatiserende gebeurtenis (“critical incident”). Zo beantwoordt het Helpteam aan de vraag : 
“Wie helpt de helpers?”.  
De psychologen van de psychologische ondersteuningscel van de politiezone (CSPO) zorgen voor de 
omkadering van de teamleden. Het Helpteam is beschikbaar 24u/24. Binnen de 72u volgend op de 
interventie van het Helpteam, bieden de psychologen begeleiding aan de personeelsleden die betrokken 
waren bij de potentieel traumatiserende gebeurtenis. 
De dienst CSPO (cel psychologische ondersteuning), bestaande uit 2 psychologen, biedt verder het 
personeel psychologische ondersteuning in geval van professionele moeilijkheden of privé-problemen die 
een impact hebben op het werk. Tenslotte vervullen de politiepsychologen ook de rol van 
vertrouwenspersoon in het kader van de Wet van 11 juni 2002 tot bescherming tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 zal de politiezone trachten kwaliteitsindicatoren inzake 
politionele slachtofferbejegening vast te stellen en adequate opvolging- en evaluatiesystemen te 
ontwikkelen. 



 

Zonaal Veiligheidplan 2009-2012  Dienst Organisatieontwikkeling 
25/09/2008  42 

GG..  LLookkaallee  ooppssppoorriinngg  eenn  llookkaaaall  oonnddeerrzzooeekk  
 
Wat de algemene recherchetaken betreft beschikt iedere operationele politieambtenaar over de kennis en 
vaardigheid om gerechtelijke taken (het verhoren van getuigen, slachtoffers en daders bij de aanvankelijke 
vaststellingen, een buurtonderzoek, …) uit te voeren.  
 
De activiteiten in het kader van “lokale opsporing en lokaal onderzoek” worden gedaan in opdracht van de 
onderzoeksrechters en het openbaar ministerie (via kantschriften), op vraag van de APO-officier in het kader 
van het “ambtshalve politioneel onderzoek”, of worden ambtshalve aangevat. 
 
Om de gerechtelijke opsporingen en onderzoeken die een grondiger kennis vereisen in bepaalde domeinen 
of die een inzet van een zekere duur vergen (omwille van de omvang van het onderzoek) te kunnen 
uitvoeren zijn binnen de “gerechtelijke pijler” van de politiezone Brussel-West een aantal gespecialiseerde 
diensten ingericht binnen de Directie Operaties: de Lokale recherchedienst, de Operationele steundienst 
(SAR), de dienst Jeugd en gezin en de dienst Bijzondere wetten.  
 
De leden van de Lokale recherchedienst werden ingedeeld in secties, namelijk : 

- Woninginbraken; 
- Diefstallen gewapenderhand en straatcriminaliteit; 
- Moord, verdacht overlijden; 
- Verdovende middelen; 
- Proactieve werking; 
- Gerechtelijke informatiecel en telefonie; 
- Financiën; 
- Gerechtelijke informatie en terrorisme; 
- Schijnhuwelijken, mensenhandel en prostitutie; 

De secties specialiseerden zich ieder in een bepaald domein en functioneren als zonaal referentiepunt voor 
die fenomenen. Een permanentiedienst is evenwel gegarandeerd. 
 
De cel steun aan de recherche van de Operationele steundienst (OSD-SAR) levert steun aan de diverse 
operationele diensten van de politiezone in het kader van arrestaties, huiszoekingen, afstappingen, 
bijzondere onderzoeks- en opsporingsmethoden (BOM), e.d. Op dit vlak heeft de dienst heel wat technische 
en tactische kennis en “know-how” in huis. De dienst is in feite complementair aan de Lokale 
recherchedienst.  
Buiten het leveren van operationele steun, voert de dienst OSD-SAR proactieve en reactieve patrouilles uit, 
voornamelijk in het kader van bepaalde prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan (diefstallen met geweld, 
diefstallen in voertuigen, …). 
 
Buiten de Lokale recherchedienst en de OSD-SAR voeren de diensten Jeugd en gezin en Bijzondere wetten 
eveneens opdrachten van gerechtelijke politie uit, ieder binnen hun eigen specialisatiedomein.  
Wat betreft de opdrachten van gerechtelijke politie werkt de dienst Jeugd en gezin voornamelijk in het kader 
van jeugdbescherming (dossiers rond minderjarigen betrokken als verdachte of slachtoffer), zedenfeiten en 
intrafamiliaal geweld. Hiertoe beschikt de dienst Jeugd en gezin over gespecialiseerde hoofdinspecteurs 
(politieassistenten) en over aangepaste infrastructuur (bijvoorbeeld een videoverhoorlokaal). 
Binnen het politiekorps Brussel-West is een gespecialiseerde dienst Bijzondere wetten ingericht die actief 
inbreuken met betrekking tot de bijzondere politiewetten opspoort, onder meer inzake milieu, grond-, water- 
en luchtverontreiniging, geluidsoverlast, illegaal verblijf, zwartwerk, kansspelen, afvalbeheer, … 
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   Organisatievorm  

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

PZ 

Effectief 
operationeel 

kader 

Lokale 
recherchedienst 

(vaste operationele 
politieambtenaren)78 

Polyvalente of 
“flexibele” 

opsporings- en 
onderzoekscapaciteit79 

Capaciteit op 
jaarbasis 

(Referentiejaar 
2007) 

   Aantal FTE Aantal FTE  
Alle operationele 

directies 
OK/MK/BK 
95.520 mu 
(63 FTE) 

Gerechtelijke 
pijler 

OK/MK/BK 
80.675 mu 
(53 FTE) 
Lokale 

recherchedienst 
OK/MK/BK 

01-01-2008 756 622 41 27,7580 

51.163 mu 
(37 FTE) 

Totaal % 11%  
 

NORM : 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief ≥ 230 
Norm behaald 

 
In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 zal de politiezone trachten kwaliteitsindicatoren inzake 
de ophelderingsgraad e.d. vast te stellen en adequate opvolging- en evaluatiesystemen te ontwikkelen. 
 
HH..  HHaannddhhaavviinngg  eenn  hheerrsstteell  vvaann  ddee  ooppeennbbaarree  oorrddee  
 
In het kader van de “integrale veiligheidszorg” heeft de lokale politie Brussel-West haar eigen rol in de 
multidisciplinaire ordehandhaving81. 
 
Lokale ordediensten voor zowel kleinschalige evenementen (bijvoorbeeld wijkfeesten, …) als grotere 
evenementen en manifestaties (bijvoorbeeld jaarmarkten, …) op het grondgebied van één gemeente, 
worden beheerd door de Afdelingen. Indien de capaciteit van de Afdelingen ontoereikend is voor het goede 
verloop van de ordedienst (bijvoorbeeld jaarmarkt te Jette, …) wordt een systeem van onderlinge intrazonale 
solidariteit toegepast.  
 
Voor zonale ordediensten (op het grondgebied van meerdere gemeenten), alsook de ordediensten in het 
kader van de voetbalwedstrijden van FC Brussels in Sint-Jans-Molenbeek, levert iedere operationele directie 
personeel. Indien nodig leveren ook de niet-operationele directies operationeel personeel en/of calog-
personeel voor logistieke ondersteuning.  
Een aantal diensten (onder meer de hondenbrigade, de “spotters” van de voetbalcel, verkeersdienst) leveren 
ieder binnen hun domein gespecialiseerde steun in het kader van ordehandhaving. 
 

                                                      
78 2 calog-personeelsleden buiten beschouwing gelaten; 

79 Diensten binnen de “gerechtelijke pijler” van de politiezone Brussel-West buiten de Lokale recherchedienst: Operationele steundienst-SAR (Steun aan de recherche), dienst Jeugd en gezin, dienst Bijzondere wetten. 

80 (OSD-SAR: 50% tijdsbesteding aan lokale opsporing en onderzoek x 18 = 9) + (dienst Jeugd en gezin: 75% x 21 = 15,75) + (dienst Bijzondere wetten: 75% x 4 = 3) = 27,75; 

81 Openbare rust; openbare veiligheid, openbare gezondheid en openbare overlast (inclusief de gemeentelijke administratieve sancties); 
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Voor het beheer van zowel de lokale ordediensten, als de geplande zonale ordediensten, werden 
budgettaire portefeuilles verdeeld over de verschillende directies, aangevuld met een gemeenschappelijke 
portefeuille (beheerd door de Korpschef). 
 
In het kader van de ordehandhaving buiten de politiezone, voldoet de politiezone Brussel-West ieder jaar 
aan de kredietlijn Hycap. Ook in het kader van de arrondissementele solidariteit tussen de Brusselse 
politiezones onderling levert de politiezone regelmatig versterkingen inzake “Arrosol”. 
 
De dienst Operationele planning en coördinatie (Directie Operaties) zorgt ervoor dat het politiekorps zodanig 
georganiseerd is (op gebied van personeelscapaciteit en informatiebeheer) dat de ordehandhaving bij 
voorzienbare gebeurtenissen steeds gegarandeerd wordt en dat de beschikbare personeelscapaciteit 
oordeelkundig wordt ingezet. 
 
Voor onverwachte ordeverstoringen is het lokale korps in staat om onmiddellijk met het aanwezige personeel 
en materiaal te reageren. Daarenboven werd een systeem van terugroepbaarheid van het personeel 
ontwikkeld om, in voorkomend geval, een onvoldoende capaciteit op te vangen. 
 

OBP82 Ja 
 

Interzonale 
samenwerking Neen Permanentie OBP en OGP 

Datum registratie 
OGP83 Ja 

 
Interzonale 

samenwerking Neen 

01-01-2008  

 

NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 
Norm behaald 

 

II..22..  AAnnddeerree  ooppeerraattiioonneellee  ddiieennsstteenn  
 
AA..  DDiieennsstt  VVeerrkkeeeerr  
 
In ons korps is een gespecialiseerde verkeersdienst ingericht die zich in haar dagelijks werk uitsluitend bezig 
houdt met het garanderen van de verkeersvlotheid- en leefbaarheid in al haar aspecten op het hele 
grondgebied van de politiezone, en dit in samenwerking met diverse interne en externe partners84. 
Tevens heeft de verkeersdienst het beheer van het actieplan inzake verkeersveiligheid quasi autonoom in 
handen. 
 
De verkeersdienst tracht gedurende het hele jaar iedere weekdag tussen 7u00 en 19u00 minstens 3 
interventieploegen en 2 motorrijders op het terrein in te zetten, om, in samenwerking met de dispatching, de 
verkeerswetgeving te doen naleven en verkeersongevallen vast te stellen. 
Verder is er binnen de verkeersdienst ten eerste een fietsbrigade actief op het terrein. Ten tweede houdt een 
patrouille zich bezig met enerzijds het verbaliseren van foutparkeerders, en anderzijds het wegtakelen van 
achtergelaten voertuigen of wrakken. Ten derde is er een radarsectie ingericht om bemande 
snelheidscontroles uit te voeren. Ten vierde bestaat er een technische cel die zich buigt over 
verkeertechnische problemen die zich voordeden bij de (her)aanleg van wegen, en verder verantwoordelijk 
is voor de controle van de tijdelijke wegsignalisatie en het beheer van de tijdelijke parkeerverboden. 
Daarenboven heeft de technische cel een adviserende stem in de overlegcomités en consultatieve 
commissies inzake de mobiliteitsplannen van de gemeenten van onze politiezone. 
                                                      
82 Permanentieofficier; 

83 Idem; 

84 Voornamelijk het B.I.V.V. (Belgisch instituut voor verkeersveiligheid), de Dirco Brussel, het Politieparket Brussel, e.d. 
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In het kader van de mobiliteitscontracten van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Ganshoren, worden op 
vaste tijdstippen een aantal kruispunten bemand om te zorgen voor een zekere verkeersvlotheid. 
 
BB..  TTeecchhnnoopprreevveennttiiee  
 
De politiezone Brussel-West beschikt sinds 2004 over een cel technopreventie-inbraakbeveiliging, die recent 
ondergebracht werd in de dienst Politionele preventie. Twee technopreventie-adviseurs treden ambtshalve 
of na aanvraag op na een inbraak, maar hebben voornamelijk een preventief doel: het voorkomen van 
(woning)inbraken door een goede sensibilisatie door een aanwezigheid op jaarmarkten, beurzen, 
buurtfeesten, e.d.. Een meer individuele dienstverlening wordt eveneens, op aanvraag, geboden aan elke 
belanghebbende, particulier, bedrijf, openbare dienst, etc.. 
De dienst Politionele preventie beheert eveneens het onderdeel “Technopreventie” van het actieplan 
“Inbraken”, in het bijzonder het project “vakantietoezicht” en dit in samenwerking met de sectie 
Woninginbraken van de Lokale recherchedienst.  
 

II..33..  OOppddrraacchhtteenn  eenn  ttaakkeenn  vvaann  ffeeddeerraallee  aaaarrdd  
 
De politiezone Brussel-West voldoet aan alle opdrachten en taken van federale aard in het kader van de 
onderstaande richtlijnen. 
 

• Ministeriële richtlijn van 03 april 2002 betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het 
verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie (MFO-2 
en MFO-2 bis) 

 
Het beschikbaarheidsniveau (kredietlijn Hycap) van onze politiezone bedroeg voor 2007 16.137 mensuren85. 
De dienst Operationele planning en coördinatie staat in voor het beheer (en evaluatie) van de versterkingen 
Hycap en arrondissementele steun (Arrosol), gevraagd via het CSD86 Brussel, bijvoorbeeld in het kader van 
de operaties FIPA (Fully integrated police actions). Rekening houdende met de weekenduren heeft onze 
politiezone een capaciteit van 6.244 mensuren geleverd in het kader van Hycap. 
 

• Gemeenschappelijke richtlijn van 14 juni 2002 van de Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke 
politie (MFO-3) 

 
De dienst Operationele informatie (OI) staat in voor het beheer en de kwaliteit van alle operationele (zachte 
en harde) informatie zoals voorzien in de richtlijnen. De dienst OI maakt, na kwaliteitscontrole, alle kopies 
van processen-verbaal, RIR87-, RAR88-, en DOS-formulieren via elektronische weg over aan het AIK89 
conform de MFO-3. 
De interne procedure(s) terzake werden in de loop van het ZVP 2005-2008 ontwikkeld en via het intranet 
(“K-doc”) ter beschikking gesteld van het personeel.  
Diverse vormingssessies werden georganiseerd en een “recyclage” inzake MFO-3 zal in 2008 worden 
gegeven aan het voltallig operationeel personeel. 
 

                                                      
85 MFO-2 bis - Belgisch Staatsblad van 23 april 2004; 

86 Coördinatie- en Steundienst (federale politie); 

87 Informatie Rapport d’Information; 

88 Rapport Administrati(e)f Rapport; 

89 Arrondissementeel InformatieKruispunt; 
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• 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) 

 
De politiezone voldoet aan alle vragen van het crisiscentrum van de FOD90 Binnenlandse Zaken inzake de 
MFO-4. 
 

• 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 

 
In dit kader bestaat het verdrag van 4 februari 2004 tussen de 6 Brusselse Korpschefs en de minister van 
Justitie. 
Diverse akkoorden met de federale politie bestaan voor ondersteuning van ten eerste het laboratorium, ten 
tweede de cel verdwijningen bij onrustwekkende verdwijningen en ten derde moord op het grondgebied van 
de politiezone (aanwezigheid en ondersteuning gedurende 24 uur). De lokale politie Brussel-West verwittigt 
steeds de federale politie in geval van enerzijds moord en anderzijds diefstal gewapenderhand (categorie 1 
of gelijkgesteld).  
Het aanstellen van referentiepersonen en centrale aanspreekpunten voor verdwijningen, terrorisme, 
partnergeweld, etc., was eveneens bevorderlijk voor de coördinatie tussen de lokale en federale politie 
inzake gerechtelijke politie. 
Binnen de Lokale recherchedienst staat tenslotte de klok rond (24 uur op 24 en 7 dagen op 7) een 
permanentieploeg (3 personen) ter beschikking van de onderzoeksrechters. 
 

• 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 (MFO-5) 

 
De politiezone voldoet aan alle vragen van de FOD Binnenlandse Zaken inzake de MFO-5. 
Enkel de ambassade van Liberia is op het grondgebied van de politiezone gevestigd. Daarnaast werd een 
contactpersoon aangesteld voor de joodse gemeenschap.  
De dienst Operationele planning en coördinatie ontvangt telkens een maandelijks overzicht van de FOD 
Binnenlandse zaken en verzekert de opvolging van de aanvragen. 
 

• 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 politiezone Brussel-West, meer bepaald de dienst OI, stelt alle informatie met betrekking tot de 
operaties/acties (data, uren, aantal politiepersoneel, e.d.m.) ter beschikking van het AIK. 
 
Twee INP en één CP van de politiezone 5340 zijn permanent gedetacheerd naar het AIK. Daarenboven 
werd een directe verbinding naar het AIK via ISLP gerealiseerd, die operationeel is sinds 1 september 2008. 
Verder wordt de politiezone vertegenwoordigd door de referentieambtenaar voor het AIK, tevens functioneel 
coördinator, op de vergaderingen van het AIK en de begeleidingscomissie. 
 

                                                      
90 Federale OverheidsDienst; 
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II..44..  BBiijjddrraaggee  aaaann  hheett  NNaattiioonnaaaall  VVeeiilliigghheeiiddssppllaann  22000044--22000077  
 
AA..  BBaassiissccoonncceepptteenn  
 
Voornamelijk de basisconcepten GGPZ en kwaliteitszorg vormen een rode draad doorheen het hele ZVP 
2005-2008.  
In het ZVP werd duidelijk aangetoond dat de politiezone Brussel-West de minimale organisatie- en 
werkingsnormen respecteert, en op die manier haar werking afstemt op de filosofie en de principes van een 
gemeenschapsgerichte politiezorg. 
 
In de loop van het ZVP 2005-2007 heeft de politiezone Brussel-West steeds aandacht getoond voor een 
geïntegreerde werking en heeft meermaals het initiatief genomen om de partners (onder meer de 
gemeentelijke preventieambtenaren, het Parket, …) rond de tafel te krijgen. Binnen de programma-aanpak 
(of projectmatige aanpak) van de prioritaire fenomenen werd in de actieplannen steeds een luik 
“partnerschap” voorzien. Echter, ondanks deze initiatieven is de geïntegreerde en integrale bestuurlijke en 
gerechtelijke politiezorg te weinig ontwikkeld. 
 
In het kader van kwaliteitszorg werd, door de invoering van de korpsdoelstellingen 2005-2008, gestreefd 
naar een continue verbetering van de organisatie en uitvoering van enerzijds de primaire processen (de 
basisfunctionaliteiten) en anderzijds de interne steun-, beleid- en beheersprocessen. 
 
Inzake het “beheer van gebeurtenissen en bescherming van personen, goederen en instellingen in het 
domein van de openbare orde” verwijzen we naar het onderdeel rond de minimale werkingsnormen, meer 
bepaald het handhaven en het herstellen van de openbare orde.  
 
Hoewel directe verwijzingen naar ILP schaars zijn, bestaat binnen het lokaal politiekorps Brussel-West veel 
aandacht voor een goed werkende informatiecyclus (met strikte naleving van de regelgeving). Diverse 
steundiensten (de dienst Operationele informatie, de dienst Operationele planning en coördinatie, …) en 
operationele diensten (de gespecialiseerde secties van de Lokale recherchedienst, de sectorteams, …) 
werden ingericht en in de loop van 2005-2008 geoptimaliseerd zodanig dat de informatiestroom de 
bestuurlijke en gerechtelijke politie aanstuurt. In 2006 ontving de politiezone Brussel-West overigens een 
positief rapport van het Controleorgaan van het Politioneel Informatiebeheer, afhankelijk van de FOD 
Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie, met betrekking tot de kwaliteit van ons informatiebeheer. 
 
Daarenboven is de Opdrachtbrief 2007-2012 (goedgekeurd in 2007) gericht op het “vertalen” naar de lokale 
context, het toepassen en het organisationeel en structureel verankeren van de concepten voor de werking 
van de politiediensten uit het NVP 2004-2007, namelijk de gemeenschapsgerichte politiezorg (COP), de 
informatiegestuurde politiezorg (ILP), de programmawerking en het concept kwaliteitszorg. 
 
BB..  VVeeiilliigghheeiiddssffeennoommeenneenn  
 
De onderstaande items uit het NVP 2004-2007 (of een bepaald aspect ervan) werden weerhouden als 
prioriteit of bijzonder aandachtspunt (al dan niet binnen een breder kader) in het ZVP 2005-2008. 
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 ZVP 2005-2008 

NVP 2004-2007 Prioriteit Aandachtspunt Omschrijving 
Veiligheidsfenomenen  

Verkeersveiligheid 
(ongevallen met lichamelijk letsel)  X Lokale verkeersproblematiek (in het 

bijzonder snelheid en parkeren) 

Illegale immigratie en mensensmokkel  X Strikte controle van de 
handelszaken (Bijzondere wetten) 

Mensenhandel  X Strikte controle van de 
handelszaken (Bijzondere wetten) 

Terrorisme    
Eigendomsdelicten, inzonderheid gepleegd 

door rondtrekkende dadergroepen X  Inbraken 

Drugs  X Verdovende middelen 

Leefmilieu, beperkt tot afvalfraude  X Strikte controle van de 
handelszaken (Bijzondere wetten) 

Grote financiële en economische criminaliteit    
Wapenzwendel    

Aandachtspunten  
Preventiebeleid    

Overlast in de steden    
Veiligheid in het domein 

van het openbaar vervoer    

 
M.a.w. werd er slechts 1 fenomeen van het NVP 2004-2007 gedeeltelijk overgenomen als prioriteit op zonaal 
niveau: eigendomsdelicten (inzonderheid gepleegd door rondtrekkende dadergroepen). De hoofdreden 
hiervoor is de niet-overeenstemming van de voornaamste fenomenen die ressorteren uit het lokaal 
veiligheidsbeeld (objectieve en subjectieve bronnen) met de prioriteiten van het NVP 2004-2007. 
 
In het kader van de weerhouden veiligheidsfenomenen (als aandachtspunt) werden actieplannen opgesteld. 
Inzake het aandachtspunt “lokale verkeersproblematiek” werd ieder jaar (2005 t.e.m. 2008) een 
verkeersveiligheidsovereenkomst afgesloten met de federale overheid (Ministers van Binnenlandse zaken 
en Mobiliteit en Vervoer). De bijhorende actieplannen inzake verkeersveiligheid werden jaarlijks opgesteld 
en goedgekeurd door de bevoegde instanties. 
Enkel voor het aandachtspunt “strikte controle van de handelszaken (bijzondere wetten)” werd in 2007 en 
2008 geen afzonderlijk actieplan meer opgemaakt, maar werden de “goede praktijken” in dit kader geborgd 
in de reguliere werking van de dienst Bijzondere wetten. 
 
Uiteraard neemt dit niet weg dat voor de niet-weerhouden items de politiezone Brussel-West op lokaal 
niveau maatregelen en initiatieven heeft ondernomen binnen haar reguliere werking en op die manier haar 
bijdrage geleverd heeft in het kader van een aantal van de items van het NVP. Bijvoorbeeld: het actieplan 
terrorisme werd in 2007 opgesteld (waarin het accent werd gelegd op de informatiestroom) en het inrichten 
van diverse secties binnen de Lokale recherchedienst, die inmiddels een specialisatie opbouwden in onder 
meer financiële criminaliteit, mensensmokkel, verdovende middelen, woninginbraken, … 
 
In het ZVP 2005-2008 werd geen afzonderlijk luik politionele preventie opgenomen, maar het aspect 
preventie werd als inherent beschouwd in de projectmatige werking rond de weerhouden fenomenen.  
Een werkelijk preventiebeleid werd echter niet ontwikkeld, met uitzondering van technopreventie in het kader 
van de actieplannen inzake (woning)inbraken, de schooladoptieplannen “Doe eens normaal” en “Pat 
Rouille”, de preventieve verkeerscampagnes in samenwerking met het B.I.V.V. en het project “Stop 
steaming”. Om het preventiebeleid beter te ontwikkelen werd in 2007 de dienst Politionele preventie 
opgericht binnen de Algemene Directie.  
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Ook overlast (in de steden) is in de grootstedelijke context zoals binnen de politiezone 5340 onlosmakelijk 
verbonden met de weerhouden veiligheidsthema’s (voornamelijk inzake drugs) en werd op die manier 
opgenomen in het ZVP. 
Wat de veiligheid op het openbaar vervoer betreft, werd in de loop van het ZVP een luik “openbaar  vervoer” 
toegevoegd aan de operaties in het kader van, onder andere, de actieplannen “jeugddelinquentie”, 
“diefstallen met geweld”, …, en dit in samenwerking met de federale politie (metrobrigade) en de 
verschillende vervoersmaatschappijen. 
 
Inzake de niet-prioritaire fenomenen heeft het lokale politiekorps Brussel-West zich verder voornamelijk 
beperkt tot een kwaliteitsvolle reactieve afhandeling van de feiten. 
 
CC..  WWeerrkkiinngg  vvaann  ddee  ppoolliittiieeddiieennsstteenn  
 
In het ZVP 2005-2008 werd in het kader van een bedrijfsmatige werking kwaliteitszorg (in combinatie met 
communicatie) opgenomen als prioriteit. Hierdoor is de zorg voor kwaliteit (aan de hand van de 5 
kwaliteitsprincipes) deel gaan uitmaken van de korpscultuur. In de loop van het ZVP 2005-2008 heeft de 
planmatige of projectmatige aanpak, en het werken met meetbare doelstellingen voet aan grond gekregen in 
de politiezone Brussel-West (zie de actieplannen, de korpsdoelstellingen, e.d.). Het ontwikkelen en 
gebruiken van adequate opvolgings- en evaluatiesystemen verdient binnen het korps nog bijkomende 
aandacht. Wel werd reeds een performant capaciteitsmeetsysteem ontwikkeld. De politiezone heeft 
overigens deelgenomen aan het programma “Kwalipol” in de schoot van CGL. 
 
Tussen 2005 en 2008 werd telkens een begroting in evenwicht gerealiseerd. In dit kader werd een systeem 
van budgetportefeuilles voor weekend- en overuren voor de verschillende directies uitgewerkt. 
 
Tenslotte ging ook aandacht naar de verhoging van de operationele inzetbaarheid van het politiepersoneel 
door, onder meer, het stappenplan “calogisering” en een optimale organisatie van de arbeidstijd.  
 
Zoals hierboven vermeld, heeft de PZ Brussel-West ook diverse initiatieven ondernomen in het kader van de 
geïntegreerde werking. In het bijzonder werd de dienst Operationele informatie geoptimaliseerd die waakt 
over een kwaliteitsvolle informatiestroom inzake de ANG en het AIK. In 2007 werd overigens de 
omschakeling gedaan in het kader van het project ASTRID. Daarenboven werd inzake de onderlinge steun 
steeds voldaan aan de Hycap-kredietlijn en werd regelmatig versterking geleverd in het kader van Arrosol. 
Daarenboven werd permanent personeel gedetacheerd naar het CIC en de federale politie, onder meer het 
AIK, de GIP, … 
 

II..55..  OOppddrraacchhtteenn  eenn  ttaakkeenn  tteenn  vvoooorrddeellee  vvaann  ddeerrddeenn  
 
Nihil. 
 

IIII..  BBeeeelldd  vvaann  ddee  iinntteerrnnee  wweerrkkiinngg  
 
Het beeld van de interne werking van het lokale politiekorps Brussel-West wordt geschetst volgens het 
“management van medewerkers”, “management van middelen” en “management van processen”, en wordt 
aangevuld met een analyse van het volgende bronnenmateriaal : 

- Veiligheidsmonitor 2006 ; 
- Geactualiseerde positiebepaling 2004 van de politiezone Brussel-West ; 
- Audit comité P (Interventiedienst en intern toezicht). 

 
Een meer gedetailleerde weergave en uitleg over de bovenvermelde bronnen vindt u in bijlage 1. 
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Het beeld van de dienstverlening en de interne werking leidt ons tot het detecteren van interne fenomenen 
die de Zonale Veiligheidsraad al dan niet als prioritair kan bestempelen voor de periode 2009-2012. 
 

IIII..11..  MMaannaaggeemmeenntt  vvaann  mmeeddeewweerrkkeerrss  
 
Het is niet de bedoeling om in detail te omschrijven hoe het management van de medewerkers vorm krijgt in 
onze politiezone. We beperken ons hoofdzakelijk tot het schetsen van een globaal beeld en de krachtlijnen 
van de Opdrachtbrief van de Korpschef 2007-2012. 
 
AA..  OOrrggaanniisseerreenn  
 
Het organiek kader van het organogram van ons politiekorps werd goedgekeurd door het Politiecollege, de 
Politieraad, alsook door de voogdijoverheid. 
 

 Graad (gemeen en bijzonder) Organiek 
kader 

Operationeel kader 
 Hoofdcommissaris van politie 7 

Officierskader Commissaris van politie 33 
Middenkader Hoofdinspecteur van politie 121 
Basiskader Inspecteur van politie 436 
 Agent van politie 95 

Subtotaal  692 
Administratief en logistiek kader 
Adviseur 20 
Preventie-adviseur 1 Niveau A 
ICT-adviseur 1 
Consulent 18 
Directiesecretaris 2 
ICT-consulent 7 
Maatschappelijk assistent 1 

Niveau B 

Boekhouder 1 
Niveau C Assistent 47 

Bediende 21 
Arbeider 7 
Vakman 8 

Niveau D 

Hulpkracht 25 
Subtotaal  159 

Totaal  851 
 
Het personeelsbeleid is het exclusief terrein van de dienst HRM (Directie Steun). Tot op heden werd geen 
personeelsbeleidsplan of personeelsbehoefteplan uitgeschreven. 
 
Ingevolge de Omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de richtlijnen tot het verlichten en 
vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie91, werd een “stappenplan 
calogisering” opgesteld en goedgekeurd door de Zonale Veiligheidsraad in haar zitting van 23 mei 2007. Dit 
plan maakt integraal deel uit van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. Deze “calogiseringsoperatie” 
impliceert een rationalisering van de uitvoering van administratieve taken binnen de lokale politie om de 
operationele inzetbaarheid van de politiecapaciteit te verhogen. 

                                                      
91 Complementair aan de Ministeriële Omzendbrief CP2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg. 
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In de Omzendbrief CP2 van 3 november 2004 werd vooropgesteld om te voorzien in een contingent van 
administratief en logistiek personeel van minimaal 16%. Het aandeel van het calog-contingent in het 
organiek kader van het politiekorps Brussel-West bedraagt niet minder dan 19%. 
In het stappenplan is voorzien dat 5 operationele personeelsleden die uiterlijk op 31 december 2010 met 
pensioen vertrekken en die administratieve functies bekleden in het organiek kader, na hun pensionering 
door calog-personeelsleden worden vervangen. De overige 12 leden van het operationeel kader die niet 
uiterlijk op 31 december 2010 met pensioen vertrekken en die administratieve functies bekleden in het 
organiek kader (met uitzondering van de tijdelijke reaffectaties), zullen via een dienstmededeling worden 
uitgenodigd om een operationele functie op te nemen in het organogram. Evenwel zullen enerzijds medische 
redenen (via attest) in acht worden genomen. Anderzijds kan, mits motivatie, uitzondering worden gemaakt 
t.a.v. de personen die over een bijzondere deskundigheid beschikken (uiteraard in het kader van hun huidige 
functie), en dit om de continuïteit en de stabiliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen. In afwachting 
van de recrutering van een Calog-lid ter vervanging kan de betrokkene in de functie aanblijven.  
Naar aanleiding van de evaluatieprocedure zal met het bovenstaande rekening worden gehouden. 
 
In het korps zijn diverse diensten actief om het welzijn van het personeel te garanderen en te optimaliseren:  

• Binnen de dienst CSPO staan twee psychologen ten dienste van het personeel met professionele 
moeilijkheden of privéproblemen met een impact op het werk; 

• De politiepsychologen werden tevens aangesteld als vertrouwenspersonen in het kader van Wet van 
11 juni 2002 tot bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; 

• Het “Helpteam” is een collegiaal opvangteam dat onmiddellijke bijstand biedt aan de 
personeelsleden die binnen hun werkomgeving geconfronteerd worden met een potentieel 
traumatiserende gebeurtenis (“critical incident”); 

• Binnen het korps werd een preventieadviseur aangesteld in de Interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (IDPBW). 

 
BB..  IInnvveesstteerreenn  
 
Op basis van de Opdrachtbrief wordt het accent in het personeelsbeleid gelegd op recrutering, selectie en 
mobiliteit, en dit in het bijzonder voor de Afdelingen. 
Sinds geruime tijd worden de Afdelingen geconfronteerd met een deficitair kader terwijl het bevolkingsaantal 
alsmaar stijgt en de werklast toeneemt. Bovendien wordt het steeds moeilijker om bekwame medewerkers 
aan te trekken voor een functie als wijkagent. Met de verregaande toepassing van de principes 
decentralisatie, deconcentratie, despecialisatie en proactieve werking in de structuur van de Afdelingen, wil 
de politiezone hierop een antwoord bieden. Door de decentralisatie wordt via delegatie van bevoegdheden 
een grotere autonomie en beslissingsbevoegdheid toegekend aan de Afdelingen, en in het bijzonder aan de 
sectorverantwoordelijken en de wijkinspecteurs.  Bovenop de responsabilisering van het basiskader door de 
invoering van de tijdelijke aanstellingen in hogere graad, wil de politiezone door het voorzien in de functies 
van Afdelingsdirecteur, (adjunct-)directeur, (adjunct-)sectorverantwoordelijke het officieren- en middenkader 
ten volle responsabiliseren. Aan deze functies worden immers ruime bevoegdheden toegekend. 
Het is belangrijk om de negatieve perceptie rond de wijkwerking te doorbreken. Een eigen identiteit moet 
worden gerealiseerd waarbij de sectorteams en de sectorverantwoordelijken worden erkend als de 
sleutelfiguren inzake nabijheidspolitie, informatiegestuurde politiezorg, … 
 
De volgende jaren wil de politiezone een promotiecampagne uitvoeren en een aanwervingsbeleid voeren op 
basis van een personeelsbeleidsplan. Dit plan, dat momenteel wordt uitgeschreven, dient uiteraard rekening 
te houden met de begroting en de bepalingen van de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef. Het doel 
is om in 2012 het organiek kader van 851 personeelsleden volledig in te vullen. 
 
Om de recrutering te stimuleren werd in 2008 het “Recruteam” in het leven geroepen. Dit team, dat bestaat 
uit operationele en calog-medewerkers, geeft op een éénvormige manier informatie aan personen die 
geïnteresseerd zijn om bij de politie te werken en aan toekomstige collega’s. Het “Recruteam” organiseert 
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informatiestands op evenementen (beurzen, markten, …) en naar aanleiding van iedere aanwezigheid waar 
de loopbaanmogelijkheden binnen de (lokale) politie “in the picture” kunnen worden gezet. 
 
Alle nieuwe medewerkers worden verwelkomd in de politiezone op een onthaaldag, waarop zij op een 
uniforme en duidelijke manier allerlei nuttige informatie ontvangen (een “slideshow”-presentatie van de 
organisatie en werking van de politiezone Brussel-West, uitleg over het gebruik van allerhande formulieren, 
informele ontmoeting met de dienstchef, …) 
 
De politiezone wil ook het team van “mentors” herdynamiseren. De “mentors” begeleiden op vrijwillige basis 
stagiairs, komende uit de diverse politiescholen, maken hen wegwijs in de organisatie en werking van het 
politiekorps (voorstelling van de politiezone, de collega’s, het dagelijkse werk, …), en staan voor hen klaar in 
geval van vragen, moeilijkheden, problemen, … 
 
Het ontwikkelen van de competenties van onze medewerkers gebeurt door het volgen van opleidingen. De 
politiezone beschikt over een informatica-programma dat toelaat om een inventaris van de competenties van 
het personeel op te vragen en om gericht te zoeken naar personeelsleden die over welbepaalde 
competenties beschikken. Een opleidingsplan en een bijhorend reglement worden opgesteld. De politiezone 
voorziet in een ruim budget voor opleiding. De dienst Vorming is het referentiepunt voor alles wat verband 
houdt met opleiding. Ons korps beschikt over leslokalen, een eigen schietstand en een team van monitoren.   
De “in house” opleidingen worden tot nu toe ingepland in een opleidingscyclus van telkens 8 weken. De 
Directie Steun heeft zich echter tot doel gesteld om een systeem van opleidingsmodules te organiseren en 
de planning ervan op te maken op jaarbasis (en dus niet langer op basis van het uurrooster van de dienst 
Interventies). Verder kan het personeel zelf gemotiveerde voorstellen voor relevante opleidingen, 
studiedagen,…, indienen, mits akkoord van de dienstchef. Het Politiecollege beslist vervolgens bij 
beraadslaging over de opportuniteit ervan. 
 
CC..  RReessppeecctteerreenn  
 
Door de invoering van het principe “functie primeert boven graad” in het organogam, en meer bepaald de 
invoering van de tijdelijke aanstellingen in hogere graad voor bepaalde functies, wil de politiezone alle 
kaders responsabiliseren en motiveren. 
In het nieuwe organogram werd bovendien voor een aantal functies burgerpersoneel met een bijzondere 
graad voorzien. Dit laat toe om gericht te recruteren en om het (nieuw) personeel de kans te geven hun 
diploma te verzilveren. 
Om de situatie van een aantal medewerkers en om de continuïteit van de dienstverlening niet op de helling 
te zetten, kunnen de personeelsleden die in het nieuwe organogram een functie bekleden die niet 
overeenstemt met hun graad (de tijdelijke aanstellingen in hogere graad buiten beschouwing gelaten), de 
functie blijven waarnemen tot hun vertrek uit de zone of hun (vrijwillige) reaffectatie. Indien dit het geval is, 
zal de betrokkene wel worden vervangen door iemand met de overeenstemmende graad. 
 
In de loop van het ZVP 2005-2008 werd de procedure voor klachtenmanagement geöptimaliseerd. De dienst 
Intern toezicht werkt onafhankelijk in het korps en staat onder rechtstreeks gezag van de Korpschef. In 2006 
werd een positief auditverslag met betrekking tot de dienst Intern toezicht overgemaakt door het comité P. 
 
Op 1 april 2006 trad het nieuwe evaluatiesysteem voor het personeel in werking. Door middel van planning-, 
functionering- en evaluatiegesprekken wil het korps het personeelslid helpen om vooruitgang te boeken in 
het professioneel functioneren. De evaluatieprocedure wordt aangewend om een dialoog tussen de 
werkgever en werknemer te realiseren, om hen te motiveren en om meer betrokkenheid te kweken. 
 
Het participatief management van het personeel in de beleidscyclus is weinig structureel ingebed. De 
politiezone beschikt bijvoorbeeld niet over een BOT (beleidsondersteuningsteam). De kanalen voor een 
“bottom-up” input voor het lokaal politiebeleid zijn ontoereikend. Een aantal diensten hebben wel een 
signaalfunctie in het kader van dysfuncties binnen een bepaald domein (bijvoorbeeld de dienst Intern 
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toezicht, de politiepsychologen, dienst Betwiste zaken). Binnen het korps wordt relatief weinig gebruik 
gemaakt van (ad-hoc) multidisciplinaire werkgroepen om probleemoplossend te werk te gaan.  
 
Het voltallig politiekorps verbindt zich er toe om de bepalingen in de deontologische code met betrekking tot 
waardering en respect voor de medewerkers na te leven. 
 

IIII..22..  MMaannaaggeemmeenntt  vvaann  mmiiddddeelleenn  
 
AA..  FFiinnaanncciieeeell  bbeehheeeerr  
 
Ieder jaar wordt een begroting in evenwicht gerealiseerd. Spilfguren in het financieel beleid zijn de Bijzonder 
rekenplichtige en de dienst Financiën.  
 

Dotaties 2004 - 2008 

Politiezone 5340 
  2004 2005   2006   2007   2008   

Gemeentelijke 
dotaties     %   %   %   % 

Sint-Jans-Molenbeek 11.628.982,00 € 12.441.041,29 € 7,0 12.814.272,53 € 3,0 13.198.700,71 € 3,0 13.594.661,73 € 3,0

Jette 6.293.237,00 € 6.731.394,75 € 7,0 6.933.336,59 € 3,0 7.141.336,69 € 3,0 7.355.576,79 € 3,0

Ganshoren 3.276.335,00 € 3.506.402,71 € 7,0 3.611.594,79 € 3,0 3.719.942,63 € 3,0 3.831.540,91 € 3,0

Sint-Agatha-Berchem 2.901.896,00 € 3.103.529,07 € 7,0 3.196.634,94 € 3,0 3.292.533,98 € 3,0 3.391.310,00 € 3,0

Koekelberg 2.645.139,00 € 2.830.816,81 € 7,0 2.915.741,31 € 3,0 3.003.213,55 € 3,0 3.093.309,96 € 3,0

Federale dotatie 9.537.086,00 € 9.740.909,18 € 2,1 10.212.323,37 € 4,8 10.592.789,35 € 3,7 10.974.652,58 € 3,6
* procentuele verhoging van de dotaties in vergelijking met het voorgaande jaar en rekening houdende met de begrotingswijzigingen in de loop 
van het jaar 

 
In het kader van de Opdrachtbrief werd een financieel beheersplan opgesteld voor de duur van het mandaat 
van de Korpschef. Het financieel beheersplan vindt u in de Opdrachtbrief van de Korpschef 2007-2012.  
 
Aan iedere directie wordt jaarlijks een budgetportefeuille voor weekend- en overuren toegekend, op basis 
van een goedgekeurde begroting, die zij autonoom kunnen beheren. 
 
Over het financieel beleid legt de politiezone verantwoording af aan het Politiecollege en de Politieraad, 
alsook aan de voogdijoverheid, en worden de begrotingscijfers in de jaarverslagen gepubliceerd. 
 
BB..  KKeennnniiss  eenn  tteecchhnnoollooggiiee  
 

• ICT en telematica 
 
“Information en communication technology” (ICT) is het werkdomein van de dienst Telematica, die actief is 
op vlak van de informatica, de telefonie, de radiocommunicatie en de camerabeveiliging. Binnen deze 
domeinen is de dienst verantwoordelijk voor de structuur, de organisatie en het dagelijkse beheer van de 
netwerken, de systemen en de toepassingen. 
De dienst heeft haar dienstdoelstellingen voor de periode 2008-2010 op papier gezet. De doelstellingen 
hebben onder meer betrekking op de implementatie van een telefoniesysteem en datatransmissiesysteem in 
het logistiek centrum; de vervanging en verhogen van het gebruikerscomfort van het computerpark; de 
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camerabeveiliging in het commissariaat Mercure en de antennes Recherche en Intern toezicht; de 
implementatie van een transmissie- en exploitatiesysteem voor de gemeentelijke camera’s; de implementatie 
van ASTRID MDT (Mobiele Data Terminals); de internettoegang via het administratieve netwerk; en het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijk intranet (ISLP/ADMIN). 
In geval van dringende telematicaproblemen is een “help-desk” de klok rond bereikbaar voor het personeel. 
 

• Informatiebeheer  
 
Het continu verbeteren van het informatiebeheer is een zwaartepunt in de Opdrachtbrief. Proactiviteit wordt 
sensu lato geïnterpreteerd als de opstap naar IGPZ. 
Alle diensten van de politiezone Brussel-West moeten nog meer aandacht besteden aan het verbeteren van 
enerzijds de interne en externe informatiestromen, en anderzijds de kwaliteit van de informatie zodat iedere 
politieambtenaar er optimaal gebruik kan van maken.  
In het bijzonder zijn de sectorteams de “voelsprieten” zijn in de maatschappij: de sectorverantwoordelijken 
zijn de sleutelfiguren in het informatiebeheer m.b.t. hun geografische sector. De proactieve werking van de 
sectorteams moet de informatiebehoefte op operationeel en tactisch niveau van de interne operationele 
diensten (andere Afdelingen, dienst Recherche, …) bevredigen. Vice versa moet ook de kwaliteit van de 
informatiestroom naar de sectorteams gegarandeerd worden. 
 
Diverse diensten zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de informatiecyclus en zorgen 
voor de correcte toepassing van de MFO-3: de dienst Operationele informatie, de dienst Operationele 
administratie, de dienst Operationele planning en coördinatie, … De kwaliteit van ons informatiebeheer werd 
in 2006 overwegend positief beoordeeld door het Controleorgaan van het Politioneel Informatiebeheer (FOD 
Binnenlandse Zaken en FOD Justitie). 
 

• Dispatching en cameratoezicht 
 
Het korps Brussel-West beschikt over haar eigen lokaal dispatchingcentrum, dat volledig omgeschakeld is 
naar het ASTRID netwerk, en dat in verbinding staat met het CIC (communicatie en informatiecentrum).  
 
In de politiezone zijn twee aparte netwerken voor cameratoezicht op de openbare weg in gebruik: enerzijds 
beschikt onze politiezone over het netwerk in Sint-Jans-Molenbeek, inclusief de camera’s in en rond het E. 
Machtensstadion, en anderzijds het cameranetwerk op het grondgebied van Koekelberg, in afzonderlijk 
beheer door de gemeentelijke administratie. De beelden van de camera’s in Sint-Jans-Molenbeek worden 24 
uur op 24, 7 dagen op 7 gemonitord door de dienst DPZ. De monitoring van de beelden afkomstig van de 
camera’s in Koekelberg gebeurt door gemachtigde “stewards”. Een uitbreiding van het cameranetwerk naar 
de overige gemeenten van de politiezone is voorzien in 2008. 
 
CC..  MMaatteerriiaaaall  eenn  ddiieennsstteenn  
 

• Beheer van de infrastructuur 
 
Ons politiekorps is gehuisvest in 15 gebouwen, verspreid over de vijf gemeenten van onze politiezone. Van 
een aantal gebouwen is de politiezone geen eigenaar, maar huurt deze van de gemeente(n). Het beheer van 
de gebouwen is in handen van de dienst Infrastructuur. Doorlopend worden onderhouds- en 
renovatiewerken uitgevoerd om de werkomstandigheden te optimaliseren.  
 
Een “spreidingsplan” werd ontwikkeld om, rekening houdend met het nieuw organogram en het organiek 
kader, tot een optimale verdeling van de diensten over de verschillende gebouwen te komen.  
Voor dit spreidingsplan verwijzen we u naar de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef. 
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Een aanzienlijk deel van de gebouwen voldoet in hun actuele staat niet langer om hun (nieuwe) functie te 
vervullen of om het voorziene personeel te herbergen. Een aantal infrastructuurwerken (renovatie en/of 
uitbreiding) werden voorzien in de Opdrachtbrief: 

- De aankoop van (minstens) één bijkomend gebouw, rekening houdende met het organiek kader van 
851 personeelsleden en de actuele bezettingsgraad (100%) van de gebouwen; 

- De uitbreiding van het commissariaat Mercure; 
- De renovatie van het logistiek centrum; 
- De renovatie van het commissariaat Mettewie; 
- De renovatie van het onthaal van het commissariaat Centrum in Sint-Jans-Molenbeek; 
- De renovatie van de kennel; 
- … 

 
• Materiaalbeheer 

 
De dienst Logistiek staat in voor het materiaalbeheer (behalve het ICT- en telematica-materiaal dat door de 
dienst Telematica wordt beheerd), alsook voor het kledijfonds en het onderhoud van het wagenpark. 
 
De aankoopprocedures liggen vast, conform de wetgeving terzake, en worden gerespecteerd. 
 
Door middel van een doordacht stockbeheer en leveringssysteem, worden alle benodigde goederen binnen 
een relatief kort tijdsbestek geleverd. Doorheen het hele jaar kan het personeel materiaal, nodig voor 
bureauwerk of in het kader van politiewerk, bestellen via de vastgelegde aanvraagprocedure.  
Grote uitgaven dienen op voorhand aangevraagd te worden. Het personeel heeft hier beperkte inspraak via 
de begrotingsvoorstellen per dienst. 
 

IIII..33..  MMaannaaggeemmeenntt  vvaann  pprroocceesssseenn  
 
Het management van processen is weinig tot niet ontwikkeld binnen ons politiekorps. 
 
In de Opdrachtbrief van de Korpschef werd wel de intentie weergegeven om op termijn te groeien naar de 
ontwikkelingsfase “procesgeöriënteerde organisatie”. Belangrijk in dit opzicht is het procesgericht werken. 
Tot op heden werd nog geen enkel proces geïdentificeerd, en al evenmin uitgeschreven in een 
procesbeschrijving. De politiezone zal in de loop van het ZVP 2009-2012 de opportuniteit onderzoeken om 
de (primaire) processen uit te schrijven op basis van een procesarchitectuur. Vanzelfsprekend werden in de 
loop der jaren wel regelmatig verbeteringen aangebracht aan de werking van onze diensten (en bijgevolg 
ook in de processen), maar dit gebeurde echter niet op basis van procesanalyses.  
 
Een belangrijk aspect van het procesgericht werken is een goed evenwicht tussen enerzijds het (in detail) 
beschrijven van processen en procedures, en anderzijds de professionaliteit van de uitvoerder(s) en de 
flexibiliteit op de werkvloer. Ons korps wil in ieder geval een bureaucratie, waar de initiatiefruimte quasi nihil 
is, vermijden. Het ontwikkelen van een kwaliteitshandboek (waarin deelprocessen en procedures transparant 
worden gemaakt) is in dit kader primordiaal. 
 

IIII..44..  VVeeiilliigghheeiiddssmmoonniittoorr  22000066  
 
Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor 2006 blijkt dat 55% tot zeer tevreden is over het contact i.k.v. het 
laatst overkomen slachtofferschap, tegenover 18% ontevreden tot zeer ontevreden. In het kader van de 
contacten met de politiediensten92 buiten het slachtofferschap93 is 72% in het algemeen tot zeer tevreden 

                                                      
92 In 78% van de laatste contacten buiten slachtofferschap betrof het de lokale politie Brussel-West. Het contact ging in 60% van de gevallen uit van de respondenten. Dit contact vond voornamelijk plaats op het 

politiekantoor (39%) of op de openbare weg of een publieke plaats (32%); 

93 De 3 voornaamste redenen voor voor de “andere” contacten tussen burger en politie zijn een bekeuring, aangifte/melding van een delict en een hulpvraag.  
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over dit contact, tegenover 22% tot zeer ontevreden. Met betrekking tot de bereikbaarheid (telefonisch en op 
kantoor) scoort de politiezone relatief goed (63% tot 74%).  
Met betrekking tot de snelheid van tussenkomst is 53% tot zeer tevreden, tegenover 26% tot zeer 
ontevreden. In 72% van de gevallen is de respondent tevreden tot zeer tevreden over de tijd die aan het 
probleem werd besteed. 45% is tot zeer tevreden over het resultaat van de tussenkomst, terwijl 31% dit niet 
is. 
Inzake het geven van preventieadvies (in 68% van de contacten) en de doorverwijzing naar een dienst voor 
slachtofferhulp door de politiedienst Brussel-West (in 11% van de contacten) kan de politiezone zich 
verbeteren. 
In het algemeen wordt het functioneren van de politiezone Brussel-West zeer positief beoordeeld: 

- 81% beoordeelt het werk van het politiekorps Brussel-West goed tot heel goed, tegenover 15,5% 
slecht werk en 2% tot heel slecht werk.  

- 45% is tot zeer tevreden over de aanwezigheid in het straatbeeld, tegenover 37% die vindt dat de 
politie niet genoeg aanwezig is.  

- Tot 43% van de respondenten is tevreden en 30% is ontevreden over de verspreide informatie over 
de activiteiten. 

Volgens de ondervraagde burgers leveren de politiediensten vooral goed werk inzake ordehandhaving 
tijdens sportmanifestaties, verkeersveiligheid, het bestrijden van drughandel, slachtofferbejegening en het 
bestrijden van geweld en de georganiseerde misdaad. Echter is meer dan 1 op 3 respondenten de mening 
toegedaan dat de politiediensten tot heel slecht werk leveren inzake het bestrijden van vandalisme, het 
ophelderen van diefstallen en inbraken en het patrouilleren te voet of per fiets. 
Voornamelijk scoort de politie Brussel-West slecht inzake de kenbaarheid van de “wijkagenten”. 12% van de 
ondervraagde burgers kent hun wijkagent enkel van naam of gezicht. Slechts 10% van de respondenten 
heeft al eens contact gehad en 7% heeft af en toe contact met de wijkagent. Niet minder dan 71% van de 
ondervraagden kent hun wijkagent niet.  
 

IIII..55..  PPoossiittiieebbeeppaalliinngg  22000044  vvaann  ddee  ppoolliittiieezzoonnee  BBrruusssseell--WWeesstt  
 
In het kader van de voorbereiding van het ZVP 2005-2008 werd een lijst, opgesteld naar aanleiding van de 
positiebepaling/zelfevaluatie van de politiezone uit 2004, als basis gebruikt voor de interne 
prioriteitenbepaling voor het vorige ZVP. 
Naar aanleiding van een interpellatie van het comité P werd een tussentijdse stand van zaken opgemaakt 
met betrekking tot de vooruitgang inzake de vooropgestelde verbeterpunten van de positiebepaling. 
Een aantal gedetecteerde verbeterpunten werden inderdaad in tussentijd op een al dan niet projectmatige 
manier ontwikkeld of geoptimaliseerd; daarentegen werden enkele “in de ijskast gestopt”. 
In de onderstaande tabel hernemen we de lijst van vooropgestelde interne fenomenen die nog niet adequaat 
werden aangepakt in de loop van het ZVP 2005-2008 en/of die een voortdurende aandacht vragen.  
 

Fenomeen 
Opstellen van een personeelsbehoefteplan 

Verbeteren van interne en externe communicatie 
Optimaliseren van gerechtelijke en bestuurlijke informatiestroom 

Verhogen van de samenwerking tussen diensten 
Verbeteren van de werkomstandigheden – welzijn op het werk 

Ontwikkelen van een procedurehandboek 
Ontwikkelen van “excellente politiezorg”-filosofie 

Ontwikkeling van meet- en opvolgingsinstrumenten 
Verbeteren van de kwaliteit en coördinatie van de gerechterlijke onderzoeken voor alle operationele diensten 

Bevorderen van de samenwerking met alle (interne en externe) partners in de veiligheidszorg 
Verhogen van de terreinaanwezigheid  met evaluatiecriteria 

Verbeteren van middelenmanagement (logistiek, telematica, …) 
Afstemmen van financieel beleid op de korpsdoelstellingen 

Optimaliseren van slachtofferbejegening 
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In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 zal in ieder geval een nieuwe zelfevaluatie en 
bijhorende positiebepaling worden uitgevoerd. 
 

IIII..66..  AAuuddiitt  CCoommiittéé  PP  
 
De vaste commissie van toezicht op de politiediensten (comité P) heeft in 2007 de organisatie en de werking 
van de Interventiedienst en de dienst Intern toezicht doorgelicht. In een auditverslag werden de resultaten 
van de doorlichting van de twee diensten (met algemene bemerkingen) en een SWOT-analyse 
weergegeven. 
De gedetecteerde verbeterpunten en zwaktes zijn expliciet een verbeterpunt, en kunnen eventueel 
veralgemeend worden. Ook met de bedreigingen dienen we rekening te houden en, indien mogelijk, er op 
inspelen. De kansen, tenslotte, moeten we aangrijpen om er maximaal gebruik van te maken. 
Met andere woorden kunnen bepaalde zwaktes, kansen en bedreigingen “vertaald” worden als intern 
fenomeen en weerhouden worden voor de prioriteitenbepaling voor de interne werking en organisatie. 
 
Op basis van de SWOT-analyse en het auditverslag worden de volgende interne fenomenen vooropgesteld : 
 

- Ontwikkelen van het (intern en extern) partnerschap ; 
- Optimaliseren van het personeelsbeleid, in het bijzonder de mobiliteit; 
- Optimaliseren van de vormingen, in het bijzonder afstemmen op de (operationele) behoeften ; 
- Ontwikkelen van meet- en opvolgingsinstrumenten, “benchmarking” via kwaliteitsindicatoren ; 
- Verbeteren van de omkadering door het leidinggevend niveau ; 
- Verbeteren van de interne communicatie, in het bijzonder inzake het zonaal beleid (“top-down”) en 

inzake participatief management (“bottom-up”) ; 
- Ontwikkeling van een procedurehandboek ; 
- Verhogen van de tevredenheid m.b.t. de houding en het gedrag van het politiepersoneel ; 
- Ontwikkelen van de “verbetercultuur” ; 

 

IIII..77..  PPrriioorriitteeiitteennbbeevvrraaggiinngg  vvaann  iinntteerrnnee  sslleeuutteellffiigguurreenn  
 
Negenenvijftig interne sleutelfiguren, meer bepaald de directeurs, alle dienstchefs, de brigadechefs van de 
Interventiedienst en de sectorverantwoordelijken van de Afdelingen, werden gevraagd om hun prioriteiten 
aan te duiden op een vooraf opgestelde lijst met de waargenomenen zonale interne fenomenen. 
 
Uit de bevraging kwamen de volgende 5 interne fenomenen naar voor : 

- Verbeteren van de interne communicatie (tussen de niveaus en tussen de diensten onderling) 
(19%); 

- Verhogen van de operationele terreinaanwezigheid door rekrutering, calogisering en rationalisering 
van bepaalde administratieve taken (15%) ; 

- Optimaliseren van het personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor het ontwikkelen een 
personeelsbehoefteplan, omkadering en vorming (10%) ; 

- Optimaliseren van het informatiebeheer (9%) ; 
- Ontwikkelen van een procedurehandboek (of kwaliteitshandboek) via de K-doc en het uitschrijven 

van de processen (9%). 
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77..  SSaammeennwweerrkkiinngg  
 

II..  IInntteerrzzoonnaallee,,  bboovveennllookkaallee  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
ppoolliittiieessaammeennwweerrkkiinngg  
 

II..11..  AAffggeessllootteenn  pprroottooccoolllleenn  eenn  ((bbiijjzzoonnddeerree))  
ssaammeennwweerrkkiinnggssaakkkkoooorrddeenn  mmeett  ppoolliittiioonneellee  ppaarrttnneerrss  
 

Domein Datum (Politie)diensten waarmee het 
protocol werd afgesloten 

Betalende logistieke steun: 
- basisuitrusting politiepersoneel 
- collectieve uitrusting 

4/09/2002 Federale politie - DSM94 
(thans DGS95) 

Alarmfrequentie - gerechtelijke arrondissement Brussel 1/11/2002 
1/07/2004 

- PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 
- Dirco Brussel 
- Dirjud Brussel 
- Dirco - adj. Brussel-Asse 
- SPC96 Brussel 
- SPC/Metro 
- PVE97 Brabant 

Steunverlening bij 
diergeneeskundige zorgen 21/01/2004 Federale politie - DSM 

(thans DGS) 

Afkondiging en organisatie van het politiealarm voor het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest 2/12/2005 

- PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 
- Dirco Brussel 
- Dirjud Brussel 
- Dirco - adj. Brussel-Asse 
- WPR98 Brabant 
- SPC Brussel 
- VDKP99 
- CIC100 Brussel 

Wederzijdse uitwisseling van informatie inzake onderzoeken, 
klachten en aangiften tegen personeelsleden van de politie, 
alsook inzake de samenwerking en het overleg tussen het comité 
P en de lokale politiediensten 

19/06/2002 Vast comité van toezicht op de politiediensten (comité P) 

Operationele programmatie van de CAD-ASTRID 26/12/2007 PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 
Organisatie van de onderzoekstaakverdeling in het stadium van 
het onderzoek 27/03/2002 

Organisatie van de onderzoekstaakverdeling in het stadium van 
het onderzoek 5/05/2004 

Organisatie van de onderzoekstaakverdeling in het stadium van 
het onderzoek - verlenging 21/02/2006 

- PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 
- Onderzoeksrechters bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel 
- Procureur des Konings te Brussel 
- Arbeidsauditeur te Brussel 
- Dirjud Brussel 

Bevoegdheden in geval van heterdaad 
inzake misdaad of wanbedrijf 8/05/2004 PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 

Operationeel beheer 8/05/2004 PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 

Lokale bemiddeling 21/03/2002 - Parket Brussel 
- Gemeente Sint-Jans-Molenbeek 

Art. 23 WGP - 
Bewaking van de gedetineerden Parket Brussel 27/02/2002 

- PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 
- PZ 5408/PZ 5411/PZ 5413 
- Federale politie 
- Parket-Generaal 

Vaststelling van verkeersongevallen waarbij een politievoertuig 
betrokken is 27/11/2002 PZ 5341 

Het beheersen en herstellen van de openbare orde in het kader 
van suprazonale evenementen 26/01/2004 - PZ 5339/PZ 5341/PZ 5342/PZ 5343/PZ 5344 

                                                      
94 Directie van de infrastructuur en de uitrusting;  

95 Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer; 

96 Spoorwegpolitie; 

97 Provinciale verkeerseenheid; 

98 Wegpolitie van de federale politie; 

99 Veiligheidsdienst van het Koninklijk Paleis; 

100 Communicatie- en Informatie Centrum; 
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II..22..  BBoovveennllookkaallee  ppoolliittiioonneellee  nneettwweerrkkeenn  
 
Arrondissementeel rechercheoverleg 
(ARO) 

De politiezone Brussel-West wordt vertegenwoordigd op het 
arrondissementeel rechercheoverleg (ARO), alsook op de 
subvergaderingen per fenomeen (bijvoorbeeld mensenhandel, 
diefstal gewapenderhand, home- en carjacking, etc.), 
georganiseerd door de respectievelijke referentiemagistraten. 
Overigens levert de politiezone Brussel-West de algemeen 
coördinator van het rechercheplatform inzake 
milieuovertredingen. 

Conferentie van de Brusselse 
Korpschefs 

De Korpschef maakt deel uit van de Conferentie van de 
Brusselse Korpschefs, d.i. een technische werkgroep  van de 
Conferentie van de Brusselse Burgemeesters. In 2008 neemt 
de Korpschef van onze politiezone het voorzitterschap van de 
Conferentie waar. 

Project ASTRID In het kader van het project ASTRID is de politiezone 
vertegenwoordigd en neemt in 2008 het voorzitterschap waar 
in het COD (comité operationele dispatching), d.i. een overleg 
tussen het CIC, de federale politie en de verantwoordelijken 
van de lokale dispatchingcentra. Tevens neemt de PZ deel aan 
het technisch begeleidingscomité, opgericht in de schoot van 
het Begeleidingscomité Astrid onder het voorzitterschap van 
Mvr. de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en van de Burgemeester-Voorzitter van de Conferentie van de 
Burgemeesters. 

Programma Kwalipol Onze politiezone heeft ook steeds deelgenomen aan de 
vergaderingen betreffende het programma “Kwalipol”, 
georganiseerd door de Directie van de relaties met de lokale 
politie (CGL) van de federale politie. 

Pilootzone “Police-on-web” en 
“Joomla” 

In het kader van het project “Police-on-web”, in samenwerking 
met de FOD Binnenlandse zaken en de VCLP101, was onze PZ 
pilootzone voor het “E-loket”. Hiermee samenhangend was de 
politiezone Brussel-West eveneens pilootzone voor het gebruik 
van het beheerprogramma “Joomla” voor de uniformisatie van 
de websites van alle politiezones in België. 
Het ligt in de bedoeling van de VCLP om een technisch kader 
aan te bieden aan de politiezones teneinde een uniformisatie 
van de websites van de lokale politiekorpsen te 
bewerkstelligen. 

Stressteam PZ  
Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-
Noode 

De politiepsychologen van onze politiezone werken samen met 
het stressteam van de politiezone Evere/Schaarbeek/Sint-
Joost-ten-Noode  rond het project “zorgverlening in het kader 
van zelfmoord binnen de geïntegreerde politie”. 

Intervisie De dienst CSPO (psychologische ondersteuningscel) van onze 
PZ neemt deel aan de overlegfora van de intervisiegroep van 
interne diensten voor psychosociale ondersteuning aan het 
personeel van de Brusselse politiezones. 

 

                                                      
101 Vaste commissie van de lokale politie; 
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IIII..  AAnnddeerree  pprroottooccoollss  ooff  ssaammeennwweerrkkiinnggssaakkkkoooorrddeenn  mmeett  nniieett  
ppoolliittiioonneellee  ppaarrttnneerrss  eenn  ddeerrddeenn  
 

IIII..11..  AAffggeessllootteenn  pprroottooccoollss  ooff  ssaammeennwweerrkkiinnggssaakkkkoooorrddeenn  mmeett  
ppaarrttnneerrss  vvaann  nniieett--ppoolliittiioonneellee  aaaarrdd  
 
Strategische veiligheids- en  
preventieplannen 

Een gedetailleerd overzicht van de strategische 
veiligheids- en preventieplannen vindt u in de bijlage 4. 

Mobiliteitscontracten De gemeenten Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek 
hebben ieder afzonderlijk een mobiliteitscontract 
afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 
als doel een betere beheersing van de verkeersvlotheid 
op de regionale verkeersaders die ons grondgebied 
doorkruisen, en dit via een bemanning van bepaalde 
kruispunten op regelmatige tijdstippen. 

Verkeersveiligheidsovereenkomsten Jaarlijks wordt een verkeersveiligheidsovereenkomst 
afgesloten met de FOD Binnenlandse zaken en de FOD 
Mobiliteit en vervoer. Ieder jaar wordt een actieplan inzake 
verkeersveiligheid opgesteld en goedgekeurd door de 
Zonale Veiligheidsraad. 

Samenwerkingsakkoord OCMW  
Sint-Jans-Molenbeek 

In 2006 werd een samenwerkingsakkoord tussen de 
politiezone Brussel-West en “Arcadia” (OCMW102-rusthuis) 
van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek afgesloten voor de 
levering van de maaltijden voor gedetineerden. 

Protocol van 29 juni 2006 
Automatische cameras 

De politiezone, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Procureur des Konings en de Dirco van Brussel hebben 
een protocolakkoord ondertekend met betrekking tot het 
plaatsen en de gebruiksmodaliteiten van vaststaande, 
automatische cameras. 

Raamconvenant inzake mobiliteit Op 13 november 2003 hebben de politiezone, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de MIVB103 en de 
gemeente Jette een mobiliteitsconvenant ondertekend 
met als doel de samenwerking inzake mobiliteit tussen het 
Gewest en de gemeente te verbeteren. 

Jaarlijkse akkoorden FC Brussels Ieder voetbalseizoen wordt een akkoord gesloten tussen 
de lokale politie Brussel-West, de voetbalclub FC 
Molenbeek Brussels, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, 
de Dirco van Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en het Rode Kruis (afdeling Brussel-Hoofdstad). 

  

                                                      
102 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn; 

103 Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer in Brussel; 
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IIII..22..  BBoovveennllookkaallee  nniieett--ppoolliittiioonneellee  nneettwweerrkkeenn  
 
Provinciaal veiligheidsoverleg De politiezone is ook vertegenwoordigd op het provinciaal 

veiligheidsoverleg, gecoördineerd door de Gouverneur van het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, alsook op het overleg 
in het kader van verkeersveiligheid en van veiligheid op het openbaar 
vervoer. 

Overleg inzake de nood- en  
interventieplannen (NIP) 

Het politiekorps werkt samen met de gemeentelijke, provinciale en 
federale administratieve overheden, alsook met de verschillende mono- 
en multidisciplinaire diensten voor de planning inzake en het beheer van 
crisissituaties, met naleving van de voorschriften bepaald in het KB van 
16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (NIP). 
In dit kader staat onze politiezone in voor de volgende activiteiten: 

- deelname aan de vergaderingen van de gemeentelijke 
veiligheidscellen van de 5 gemeenten van onze politiezone; 

- opstelling van het monodisciplinair plan D3PolLoc ; 
- praktische uitwerking van de reactiewijzen van de politiezone in 

het kader van de gemeentelijke en arrondissementele  ANIP104 
en BNIP105; 

- leiding van de intergemeentelijke cel voor rampenplanning van 
de politiezone in samenwerking met de 5 gemeenten. 

Onderzoeksprogramma’s - Onze politiezone is als enige Brusselse politiezone ingestapt in 
het project “Multiple community policing: Hoezo?” in het kader 
van het onderzoeksprogramma “Samenleving en toekomst” van 
het Federaal Wetenschapsbeleid, en maakt deel uit van het 
begeleidingscomité. 

- Daarnaast werkt het Helpteam samen met de UCL (Université 
catholique de Louvain), in het kader van een onderzoek naar de 
impact van kritieke incidenten binnen politiediensten.  

- Verder zal de Solvay Business School (ULB)106) in het kader van 
een wetenschappelijk onderzoek een vergelijkende studie 
maken tussen het beheer, de organisatie en het functioneren 
binnen enerzijds de politiezone Brussel-West en anderzijds de 
politiezone Zuid. 

Preventieprojecten In 2007 werd de samenwerking met de vzw CAW “Mozaïek” in het kader 
van het schooladoptieplan “Robby” stopgezet. Als opvolger voor dit 
project werd binnen onze PZ, dankzij subsidies van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, een gelijkaardig project in eigen beheer 
ontwikkeld: “Pat Rouille”, een lessenpakket dat door adoptieagenten 
(vrijwilligers onder onze politieambtenaren) wordt gegeven aan Frans- 
én Nederlandstalige leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar lager 
onderwijs. Verder heeft de dienst Jeugd en gezin in uitvoering van de 
actieplannen “Jeugddelinquentie” diverse netwerken opgericht en 
organiseert coördinatievergaderingen met het scholennetwerk, de 
referentiemagistraat van het Parket te Brussel, etc. 

 

                                                      
104 Algemeen Nood- en InterventiePlan; 

105 Bijzonder Nood- en InterventiePlan 

106 Université Libre de Bruxelles; 
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88..  SSyynntthheessee  vvaann  ddee  bbeesstteeddee  ccaappaacciitteeiitt  
 
In de loop van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 werd een performant en gebruiksvriendelijk zonaal 
capaciteitsmeetsysteem ontwikkeld. Door middel van het gebruik van een minimum aantal uniforme codes 
werd het mogelijk om een overzicht te hebben op de geleverde prestaties van het personeel gedurende een 
bepaalde (referentie)periode, onder meer in het kader van de actieplannen uit het Zonaal Veiligheidsplan, de 
basisfunctionaliteiten, het niet-operationeel werk (steun- en beheersactiviteiten), e.d.m. Echter, omwille van 
een aantal factoren, bijvoorbeeld interpretatiefouten van activiteitencodes door de complexiteit van het 
politiewerk, foutieve vatting, etc. (ondanks een dubbele controle door de dienstchef en de personeelsdienst), 
dient bij de resultaten van de capaciteitsmeting steeds een foutenmarge in rekening worden gebracht. Met 
andere woorden moeten de statistieken m.b.t. de capaciteit met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden.  
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Referentiejaar 2007 

 
Manuren (mu) 

% t.o.v. de 
beschikbare 
capaciteit107 

Federale opdrachten   
Kredietlijn MFO 2 bis (16.142 mu) 4.541,00108 6.244,00109 0,4 

Arrosol 2.381,00 0,2 
Deelname aan werking AIK (WGP, art 105 bis)110 3.103,30 0,3 

Uitgevoerde controles in het kader van de reglementering 
m.b.t. de privé beveiliging (MFO 4 punt 2.2) 0,00 0,0 

Deelname aan werking CIC (WGP, art. 96bis)111 5.953,30 0,6 
Bijdrage van de lokale politie aan prioriteiten NVP, volgens een 
geïntegreerde aanpak (samenwerking federale politie) (FIPA) 520,75 0,1 

Bijdrage aan 
federale 

Opdrachten 

Subtotaal bijdrage aan federale opdrachten 16.499,35 1,6 
Wijkwerking 116.007,57 11,5 

Onthaal 128.824,85 12,7 
Interventie 180.170,67 17,8 
Recherche 95.519,61 9,4 

Slachtofferbejegening 2.639,06 0,3 
Openbare ordehandhaving112 40.301,20 4,0 

Verkeer en verkeershandhaving113 32.498,75 3,2 
Lokale dispatching 35.013,30 3,5 

Proactieve patrouilles114 22.828,35 2,3 
Andere115 9.064,24 0,9 

Lokale opdrachten 
 

Subtotaal lokale opdrachten 661.038,63 65,3 
Actieplan “diefstal in voertuigen” 2.657,99 0,3 

Actieplan “diefstal met geweld op de openbare weg” 2.850,81 0,3 
Actieplan “jeugddelinquentie” 1.026,08 0,1 

Actieplan “diefstal in woningen” 5.444,32 0,5 
Actieplan “verdovende middelen” 1.856,93 0,2 

Actieplan “verkeersveiligheid” 6.380,83 0,6 
Bijzonder aandachtspunt “bijzondere wetten”116 2.442,01 0,2 

Actieplan “communicatie en kwaliteitszorg” 222,18 0,0 

Actieplannen ZVP 

Subtotaal actieplannen 22.881,15 2,3 
Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling 4.734,63 0,5 

Management directie 22.535,04 2,2 
Strategie en beleid 

 Subtotaal strategie en beleid 27.269,67 2,7 
Personeelsbeheer 15.350,20 1,5 
Opleiding – training 50.480,34 5,0 

Intern toezicht 10.046,37 1,0 
Welzijn 3.755,27 0,4 

Help-team 601,13 0,1 

Management van 
medewerkers 

 
Subtotaal management van medewerkers 80.233,31 7,9 

Financieel beheer 9.340,39 0,9 
Logistiek beheer 17.693,20 1,7 

Beheer van de infrastructuur 31.290,73 3,1 
Beheer van de telematica 14.740,07 1,5 

Management van 
middelen 

 
Subtotaal management van middelen 73.064,39 7,2 

Secretariaat en administratie 139.315,86 14,0 Steun en beheer Subtotaal steun en beheer 139.315,86 14,0 
Totale 

beschikbare 
zonale capaciteit 

 1.013.074,73 100% 

                                                      
107 = 100%, de totale beschikbare capaciteit, te weten: de totale capaciteit minus de onbeschikbare capaciteit (ziekte, verlof, detachering out, …); 

108 Zonder rekening te houden met de verdubbeling van de weekenduren; 

109 Rekening houdende met de verdubbeling van de weekenduren; 

110 Hypothetische capaciteitsberekening: 2 FTE x 1.520 mu; 

111 Hypothetische capaciteitsberekening: 4 FTE x 1.520 mu; 

112 Buiten de geleverde capaciteit in het kader van hycap en arrosol; 

113 Buiten de bestede capaciteit aan het actieplan inzake verkeersveiligheid;  

114 Buiten de bestede capaciteit aan patrouilles voorzien in de diverse actieplannen; 

115 Onder meer schooladoptieplan; briefing; bewakingsopdrachten; e.d.; 

116 In 2007 werd geen actieplan meer opgesteld voor het aandachtspunt “strikte controle van de handelszaken (Bijzondere wetten)”, toch werden de activiteiten i.k.v. het aandachtspunt wel afzonderlijk ingegeven; 
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Hoofdstuk III: De strategische doelstellingen 
 

11..  DDee  vvoorriiggee  ssttrraatteeggiisscchhee  ddooeellsstteelllliinnggeenn  ––  eevvaalluuaattiiee  eenn  
ttee  ttrreekkkkeenn  lleesssseenn  
 
Daar dit Zonaal Veiligheidsplan nog tot 31 december 2008 loopt, zal een grondige evaluatie van de 
weerhouden fenomenen in 2009 worden uitgevoerd. In dit deel beperken we ons dan ook tot onze 
tussentijdse vaststellingen en onze voorlopige conclusies, en dit op strategisch niveau. 
 

II..  AAllggeemmeeeenn  
 
Het ZVP 2005-2008 kent 4 prioriteiten, met hun respectievelijke strategische doelstellingen, en 3 
aandachtspunten, zonder voorbepaalde strategische doelstellingen. 
 

Prioriteit Deeldomein Strategische doelstelling 
Diefstallen in voertuigen  Zonder contact tussen dader 

en slachtoffer 
De vermindering van het fenomeen door 
middel van repressie en preventie 

Sac-jackings Diefstallen met geweld  
op de openbare weg Handtasdiefstallen 

De vermindering van het fenomeen door 
middel van repressie en preventie 

Schoolverzuim Jeugddelinquentie 
Criminaliteit en overlast die 
jongeren veroorzaken rond 
scholen en openbare plaatsen 

De vermindering van het fenomeen door 
middel van repressie en preventie, en het 
wegwerken van het onveiligheidsgevoel 

Inbraken In gebouwen De vermindering van het fenomeen door 
middel van repressie en preventie 

   
Aandachtspunt Deeldomein Strategische doelstelling 

Snelheid - Problematiek van het lokale verkeer 
Parkeren - 

Verdovende middelen Drughandel - 
Strikte controle van handelszaken Bijzondere wetten - 

 
Een aantal prioriteiten werden, ten opzichte van de aanvankelijke fenomeenbeschrijving, in de loop van het 
ZVP bijgestuurd en/of geheroriënteerd: 

• In 2007 werd het fenomeen “diefstallen in voertuig” uitgebreid met “diefstallen van voertuig” na een 
opflakkering in 2006 van dit fenomeen;  

• Het deelfenomeneen “handtasdiefstallen” van de prioriteit “diefstallen met geweld op de openbare 
weg” werd uitsluitend gericht op de “grijpdiefstallen van handtassen”, waaronder wij verstaan “het 
afrukken van een voorwerp dat het slachtoffer op zich droeg of bij zich had en waarbij de buit snel 
werd weggenomen”.  
Hoewel hier geen sprake van was in het ZVP 2005-2008 werd deze prioriteit steeds gekoppeld aan 
de “stadsbendes”; 

• Binnen de deelprioriteit “Criminaliteit rond scholen en openbare plaatsen” (jeugddelinquentie) werd 
de aandacht in het bijzonder gevestigd op het fenomeen “steaming”. Hieronder verstaan we feiten 
waarbij minderjarigen worden bedreigd door (een) dader(s) en daarbij voorwerpen (GSM, 
portefeuille, MP3, …) moeten afgeven; 

• In het kader van de inbraken werd na verloop van tijd de aandacht vooral toegespitst op de 
woningen. In het ZVP werden nog alle gebouwen (handelszaak, bedrijf, woning, …) bedoeld.  
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Het ZVP stipuleert dat de indicatoren (voor het meten van de impact van een actie op de doelstelling) n.a.v. 
de opmaak van de jaarlijkse actieplannen zouden worden bepaald. 
De politiezone beschikt echter nog steeds niet over een performante meetset, met “outcome-indicatoren”, 
dat een realistisch idee van de impact van het gevoerde beleid op veiligheid, (on)veiligheidsgevoelens, …, 
kan weergeven. Het is trouwens de vraag of dergelijke “outcome-indicatoren” haalbaar zijn. 
Net zoals veel andere politiezones dienen we ons te beperken tot “inputindicatoren” (het aantal ingezette 
middelen, e.d.) en “outputindicatoren” (de geregistreerde criminaliteit en concrete resultaten, bijvoorbeeld het 
aantal controles, aantal aanhoudingen, aantal patrouilles, e.d.). Ook “troughput-indicatoren” (of 
procesindicatoren, bijvoorbeeld doorlooptijden, wachttijden, e.d.) zijn niet voorhanden. 
Overigens moeten bij de beschikbare indicatoren methodologische vraagtekens worden geplaatst: 
bijvoorbeeld bij de geregistreerde criminaliteit (zie onder), de cijfers van de bestede capaciteit (zie boven), 
etc. Het aantal PV, OI, aanhoudingen, e.d., n.a.v. een actie zijn daarenboven algemene indicatoren voor de 
activiteiten van de politiemensen, die niet per se in het kader van een welbepaalde prioriteit passen. Immers, 
tijdens bepaalde veiligheidsacties zijn de politiemensen niet blind voor andere misdrijven waar dan ook 
gevolg aan wordt gegeven. 
 
De planmatige aanpak (de politiebeleidscyclus aan de hand van de PDCA-cyclus) is en blijft voor vele 
politiemensen een harde noot om te kraken. Het uitbreiden van een intern draagvlak voor de PDCA-
methodologie is geen sinecure en is een proces van lange duur. De aanpak waarin accountibility en 
partnerschap centraal staan is nog niet tot alle niveaus doorgedrongen.  
Op methodologisch vlak werden de actieplannen overigens te weinig afgestemd op de PDCA-cyclus. In 
2006 en 2007 werd geen gedetailleerd verloop meer opgesteld en verdween het meetplan op de 
achtergrond. In 2008 werden de actieplannen opnieuw opgesteld volgens een gedetailleerd verloop, waarin 
de bijdrage van iedere dienst gepreciseerd werd, en daarenboven opnieuw gekoppeld aan een meetplan 
met duidelijke indicatoren. 
 
In het ZVP 2005-2008 werd voor iedere prioriteit ingeschreven dat het afsluiten van “partnerships” met de 
diverse diensten van het politiekorps (intern), het Parket, de federale politie, het sociaal netwerk, de 
gemeentelijke diensten, het VSP (Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid), de persdiensten, ..., nodig is 
voor het bereiken van de doelstellingen. 
Ondanks het feit dat de diensten van de politiezone Brussel-West van goede wil zijn en herhaaldelijk 
initiatieven hebben ondernomen om het partnerschap concreet vorm te geven (bijvoorbeeld het organiseren 
van coördinatievergaderingen met de gemeentelijke preventieambtenaren, de referentiemagistraten van het 
Parket, de Kabinetchefs, e.d.), is het partnershap nog onvoldoende structureel ontwikkeld. 
Niettegenstaande de partners ongetwijfeld vragende partij zijn voor meer samenwerking, bestaat de indruk 
dat de politie nog steeds de voortrekker is van de integrale en geïntegreerde veiligheidszorg. Het initiatief ligt 
dus (onvrijwillig) bij de politie om de andere partners te responsabiliseren en te activeren binnen de 
veiligheidsketen.  
Het Zonaal Veiligheidsplan zou een onderdeel moeten worden/zijn van een geïntegreerd plan op 
gemeentelijk niveau. D.w.z. dat de verschillende partners hun verantwoordelijkheid zouden moeten 
oppakken als schakel van de veiligheidsketen. Momenteel stellen we vast dat het merendeel van de 
materies m.b.t. (on)veiligheid, met uitzondering van preventie, nog steeds het exclusieve terrein zijn van de 
politiediensten. Een meer geïntegreerde werking zou de politiediensten moeten toelaten om hun aandacht 
meer te richten op hun eigenlijke politieactiviteiten en anderzijds, de aanpak van het veiligheidsfenomeen te 
verdelen tussen de verschillende partners. De Zonale Veiligheidsraad zou i.k.v. de “maatschappelijke 
veiligheidszorg” een prominentere rol moeten spelen. 
De incidentele en operationele samenwerking (bijvoorbeeld n.a.v. een concreet dossier of i.k.v. een concrete 
actie) verloopt daarentegen in het algemeen goed tot zeer goed.  
Enkel wat de interne samenwerking betreft ligt de participatiegraad aan de actieplannen door de Afdelingen 
relatief laag (onder meer omwille van een personeelstekort). In 2008 lijkt dit evenwel te verbeteren, al is hun 
deelname voornamelijk beperkt tot het lokaal (gemeentelijk) niveau. Dit is ook deels te wijten aan het feit dat 
de projectleiders allen uit de gecentraliseerde operationele directie komen en dat een gebrek aan intervisie 
tussen de operationele diensten bestaat. In 2008 is wel minstens 1 coördinatievergadering gepland tussen 
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de projectleiders en de sectorverantwoordelijken. Bovendien dient ieder sectorteam in 2008 minimum 2 
acties te organiseren.  
 
Geruime tijd dienden onze diensten de activiteiten, voorzien in de actieplannen, uit te voeren buiten de 
reguliere werking. Dit werd vooral in de hand gewerkt door het personeelstekort. Een beleidsvrije ruimte was 
nagenoeg onbestaande. De beleidsvrije ruimte werd in de politiezone Brussel-West uiteindelijk in 2007 
“gecreëerd” en “opgeëist” via het project “Themis”. De invoering van het project “Themis” betekende 
overigens een intensifiëring van de inspanningen van het korps Brussel-West, voornamelijk op vlak van 
personeelscapaciteit. Dit reflecteert echter niet in de resultaten van de zonale capaciteitsmetingen (PPP), 
aangezien het personeel niet steeds de gepaste activiteitencodes hanteren. De prestaties in het kader van 
de actieplannen volgens die capaciteitsmetingen mogen zonder twijfel als een onderschatting worden 
beschouwd. Dit wordt duidelijk wanneer men rekening houdt met de planning van de “Themis”-operaties en 
het aantal deelnemende medewerkers. Bovendien worden niet alle activiteiten ingepland in “Themis”, maar 
maken deel uit van de dagelijkse taken. Er wordt daarom ook geregeld aan herinnerd dat het personeel de 
richtlijnen betreffende de capaciteitsmeting strikt dienen na te komen, teneinde een correct 
capaciteitsoverzicht te krijgen i.k.v. de actieplannen en dus ook het ZVP.  
“Themis” lijkt in 2008 op kruissnelheid te komen en bovendien is een verbetering merkbaar inzake de 
participatie van de diverse operationele directies en diensten, alsook van de organisatie van de acties, en de 
feedback van de operaties. Een evaluatie van het project “Themis” achten wij wel noodzakelijk teneinde het 
project bij te sturen in functie van de effectiviteit en de efficiënte inzet van personeel en middelen.  
 
De aanvankelijk geplande procesbegeleiding werd wegens personeelsverloop (en bijhorend kennisverlies) 
jammer genoeg vrij snel stopgezet. Daarnaast staat het Brusselse netwerk voor procesbegeleiding nog 
steeds op een zeer laag pitje en biedt geen enkele meerwaarde. Dit betekent zeker een gemiste kans om 
ervaringen en “best practices” uit te wisselen onder collega’s. 
 

IIII..  PPrriioorriitteeiitteenn  
 
Voor de tussentijdse evaluatie van de vooropgestelde strategische doelstellingen voor de prioriteiten 
baseren we ons op het zonaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld (ISLP) 2002-2007 (geregistreerde 
criminaliteit).  
Wegens onbeschikbaarheid van de strategisch analisten beschikt de politiezone Brussel-West over een 
algemeen lokaal criminaliteitsbeeld 2002-2007 van de politiezone, maar echter niet over gedetailleerde 
analyses van een aantal prioritaire fenomenen voor het 2de semester 2007. Het zonaal criminaliteits- en 
veiligheidsbeeld (ISLP) 2002-2007werd bovendien opgesteld volgens de ISLP-nomenclatuur en bijgevolg 
vinden we de criminele figuren niet rechtstreeks terug in de statistieken. De criminaliteitscijfers voor 2007, in 
het bijzonder inzake de criminele figuren “sac-jacking”, “grijpdiefstal van handtas” en “steaming”, die voor de 
tussentijdse evaluatie gebruikt worden, dienen dan ook voorzichtigheidshalve eerder als tendensen 
geïnterpreteerd te worden. Een getrokken les is dan ook dat het zonaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld 
beter zou moeten worden afgestemd op de prioriteiten van het ZVP, die vaak criminele figuren zijn.  
 
In het ZVP 2005-2008 werd voorzien dat 2003 op kwantitatief niveau als nulmeting zou dienen. In de loop 
van het ZVP werd echter steeds 2002 als referentiejaar (nulmeting) weerhouden (behalve voor de 
grijpdiefstallen van handtassen: 2004). 
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IIII..11..  DDiieeffssttaalllleenn  iinn  vvooeerrttuuiiggeenn  ((zzoonnddeerr  ccoonnttaacctt  ttuusssseenn  ddaaddeerr  eenn  
ssllaacchhttooffffeerr))  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
3.521 2.822 2.461 2.580 3.350 3.186

 -19,9% -12,8% +4,8% +29,8% -4,9%
2002-2007 % -9,5%

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Met geweld 319 387 293 273 284 144117

  +21,3% -24,3% -6,8% +4,0% -49,3%
Zonder geweld 3.202 2.435 2.168 2.307 3.066 3.042
  -23,9% -10,9% +6,4% +32,9% -0,8%
2002-2007 % (zonder geweld)  -5,0%

 
Aangezien sinds 2007 het fenomeen “diefstallen van voertuigen” werd toegevoegd na een opflakkering in 
2006 van dit fenomeen, aan deze prioriteit schetsen we ook de evolutie van dit fenomeen tussen 2002 en 
2007. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
835 741 684 585 714 682

 -11,3% -7,7% -14,5% +22,1% -4,5%
2002-2007 % -18,3%

 

IIII..22..  DDiieeffssttaalllleenn  mmeett  ggeewweelldd  ((oopp  ddee  ooppeennbbaarree  wweegg))  
 

Sac-jackings 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

901 746 498 431 442 219118

 -17,2% -33,2% -13,5% +2,6% -50,4%
2002-2007 % -75,7%

 
Grijpdiefstallen van handtassen 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 - - 452 381 293 246119

 - - -15,7% -23,1% -16,0%
2004-2007 % -45,5%

 
Ter informatie wordt hieronder ook de evolutie van de aanvankelijk beoogde categorie “handtasdiefstallen” 
weergegeven. 

                                                      
117 De feiten “diefstal uit voertuig met geweld of bedreiging met verzwarende omstandigheden” en “diefstal uit voertuig met geweld of bedreiging zonder verzwarende omstandigheden” werden in rekening gebracht; 

118 Voor het 2de semester 2007 werden enkel de feiten met modus operandi “sac-jacking” in rekening gebracht; 

119 De feiten “grijpdiefstal van een handtas, met geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden”; “grijpdiefstal van een handtas, met geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden”; “grijpdiefstal 

van een handtas, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden; alsook de feiten met modus operandi “grijpdiefstal” voor de categorieën “diefstal met geweld of bedreiging, met andere 

verzwarende omstandigheden dan braak, inklimming of valse sleutels, waarbij wapens werden getoond of gebruikt”, ”; “diefstal met geweld of bedreiging, met andere verzwarende omstandigheden dan braak, 

inklimming of valse sleutels, waarbij geen wapens werden getoond of gebruikt”; “diefstal met geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden”; “diefstal zonder geweld of bedreiging, met andere 

verzwarende omstandigheden dan braak, inklimming of valse sleutels“ en “gewone diefstal” werden in rekening gebracht; 
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Handtasdiefstallen 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
595 640 554 485 406 191

 +7,6% -13,4% -12,4% -16,3% -53,0%
2002-2007 % -67,9%

 

IIII..33..  JJeeuuggddddeelliinnqquueennttiiee  
 
De acties van de actieplannen evolueerden steeds meer naar het domein preventie (bijvoorbeeld het project 
“Stop steaming” en de bijhorende sensibiliseringscampagne) en het nemen van intiatieven om te komen tot 
een integrale aanpak in de veiligheidsketen (preventie, proactie, repressie en nazorg). 
 
Aangezien betekenisvolle indicatoren voor “jeugddelinquentie” zeer schaars of moeilijk meetbaar zijn, 
werden voor dit actieplan (nagenoeg) geen analyses opgesteld, behalve voor steaming.  
Enkel voor de periode 2005 t.e.m. het 2de semester 2007 zijn criminaliteitscijfers beschikbaar. Overigens is 
een fenomeenanalyse van “steaming” zeer moeilijk aangezien diverse problemen bestaan m.b.t. de vatting 
ervan (zo kunnen deze feiten zowel als diefstal, als slagen en verwondingen, e.d.;) en het feit dat in  het 
algemeen wordt aangenomen dat hieromtrent een hoog “dark number” bestaat (lage aangiftebereidheid). De 
onderstaande cijfers zijn bijgevolg quasi zeker een onderschatting van de realiteit. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2de sem 2007 
- - 22 22 15 25
 - - = -31,8% > +66,7%

2004-2007 % -31,8% > +13,6%
 

IIII..44..  IInnbbrraakkeenn  ((ddiieeffssttaalllleenn  iinn  wwoonniinnggeenn))  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1.564 1.399 1.673 1.970 2.669 2.219

 -10,5% +19,6% +17,8% +35,5% -16,9%
2002-2007 % +41,9%

 
Ten opzichte van 2002 heeft de politiezone een spectaculaire stijging gekend met +41,9%. In 2006 werd een 
piek bereikt met 2.669 geregistreerde diefstallen in woningen. De projectmatige aanpak in 2007 heeft geleid 
tot een daling met bijna 17%. 
 

IIII..55..  CCoonncclluussiiee  
 
Een kanttekening is hier meer dan wenselijk.  
 
De onderstaande tabel geeft enkel een antwoord of de strategische doelstelling werd behaald op louter 
kwantitatief niveau: is het aantal geregistreerde feiten gedaald of niet?  
Het lokaal politiebeleid, geformuleerd in het ZVP, kan echter niet enkel en alleen worden geëvalueerd aan 
de hand van de directe maatstaf “geregistreerde feiten”. Allereerst is de geregistreerde criminaliteit geen 
waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de realiteit, maar spelen diverse factoren een rol in de registratie 
van misdrijven. Het “niet-slagen” in vooropgestelde strategische doelstellingen is ook grotendeels te wijten 
aan de té ambitieuze formulering van de doelstellingen. De politie levert immers “slechts” een bijdrage in de 
strijd voor meer meer veiligheid en meer leefbaarheid. In de actieplannen ZVP 2008 werd dit reeds onder de 
aandacht gebracht. 
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De evaluatie “a posteriori” (anno 2009) zal dan ook meer de bijdrage van de lokale politie Brussel-West 
zowel kwantitatief (aan de hand van beschikbare input-, prestatie- en outputindicatoren), als kwalitatief 
(partnerschappen, e.d.) evalueren. 
 

Prioriteit 2002 2007 2002-2007 % Strategische
doelstelling 

behaald? 
Diefstallen in voertuigen  
(zonder contact tussen dader en slachtoffer) 3.202 3.042 -5,0%  
Diefstallen met geweld op de openbare weg   

- Sac-jackings 901 219 -75,7%  
- Grijpdiefstallen van handtassen 452120 246 -45,5%  
- Handtasdiefstallen 595 191 -67,9%  

Jeugddelinquentie   
- Schoolverzuim - - - n.b. 
- Criminaliteit en overlast die jongeren veroorzaken 

rond scholen en openbare plaatsen - - - n.b. 

- Steaming 22121 25122 > +13,6%  
Inbraken 1.564 2.219 +41,9%  

 
De politionele statistieken inzake schoolverzuim (inbreuken op de leerplicht) zijn niet beschikbaar (n.b.), 
evenmin als politionele criminaliteitsstatistieken voor overlast en criminaliteit die jongeren veroorzaken rond 
scholen en openbare plaatsen.  
De politiezone beschikt niet over meetbare indicatoren om het al dan niet bereiken van de strategische 
doelstelling “het onveiligheidsgevoel wegnemen” in het kader van de prioriteit “Jeugddelinquentie” te 
evalueren.  
 

IIIIII..  AAaannddaacchhttssppuunntteenn  
 
Voor de aandachtspunten werden geen strategische doelstellingen vooropgesteld.  
 
De tussentijdse evaluaties van de aandachtspunten op kwantitatief niveau duiden reeds op een toename 
van de geregistreerde criminaliteit m.b.t. de aandachtspunten “verdovende middelen” (+32,8% t.o.v. 2006 en 
+152% t.o.v. 2002) en “strikte controle van handelszaken (bijzondere wetten)” (-13,3% t.o.v. 2006 en 
+94,3% t.o.v. 2002). Die toename is te wijten aan de verhoogde proactieve politieaandacht en de verhoogde 
registratie van de feiten (hetgeen leidt tot een vermindering van het “dark number”). Het valt echter niet uit te 
sluiten dat het aantal feiten in realiteit al dan niet gestegen is.  
Met betrekking tot de verkeersveiligheid werd in 2008 een module in ISLP ontwikkeld waardoor het aantal 
geregistreerde verkeersovertredingen kon worden opgevraagd. In 2007 werden 6.410 onmiddellijke inningen 
(OI) en 433 processen-verbaal (PV) opgesteld voor parkeerovertredingen123. In 2007 werden in totaal 20.742 
OI en 4.615 PV opgesteld voor snelheidsovertredingen. Aangezien de onbemande camera’s pas in april 
2006 in werking traden is een vergelijking over de jaren heen niet relevant.  
 
Hoewel dit uitdrukkelijk niet voorzien werd in het ZVP 2005-2008 werden de aandachtspunten toch 
projectmatig uitgewerkt en werd (jaarlijks) een actieplan opgesteld. 
 
 

                                                      
120 Referentiejaar 2004; 

121 Idem; 

122 Enkel 1ste semester 2007; 

123 De volgende overtredingen werden in rekening gebracht: parkeren in dubbele file; op <5m kruispunt; parkeerplaats voor mindervaliden; oversteekpad; fietspad; trottoir; bushalte; E5; E7. 
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Actieplan opgesteld?  
2005 2006 2007 2008 

Problematiek van het lokale verkeer X X X X 
Verdovende middelen X X X X 
Strikte controle van handelszaken (Bijzondere wetten) X X   

 
In 2007 en 2008 werd de dienst Bijzondere wetten belast met een bijzonder complex onderzoek in het kader 
van witwaspraktijken op nationaal vlak, waarvoor er een netwerk bestond op onze politiezone. Een echt 
actieplan werd omwille van organisatorische redenen niet meer uitgewerkt. 
 
De mix tussen acties in het kader van de reguliere werk (proactieve patrouilles, “spontane” of “on the spot” 
observatie- en controle-operaties, e.d.), die frequent georganiseerd worden, en de acties uit het actieplan, 
leidt tot een zeer moeilijke resultaatsmeting. Al te vaak gaat in het reguliere werk geen aandacht naar de 
indicatoren, waardoor we over weinig tot geen kwantitatieve gegevens kunnen beschikken. 
 
Een getrokken les in het kader van de actieplannen inzake verkeersveiligheid (in het kader van de 
verkeersveiligheidsovereenkomsten) is dat de koppeling van subsidies, afkomstig uit het 
Verkeersboetefonds, aan de jaarlijkse actieplannen inzake verkeersveiligheid maakt dat het beheer van dit 
actieplan nagenoeg vlekkeloos verloopt.  
 

IIVV..  TTee  ttrreekkkkeenn  lleesssseenn  
 

• Hoewel de tendensen voor de prioriteiten “diefstallen (van en) in voertuigen”, “diefstallen met 
geweld”, “verdovende middelen” en “bijzondere wetten” positief zijn, verdienen alle prioriteiten en 
aandachtspunten uit het ZVP 2005-2008 onze blijvende aandacht; 

• De integrale en geïntegreerde aanpak (preventie, proactie, repressie en nazorg) dient beter 
ontwikkeld te worden; 

• De ervaring met de verkeersveiligheidsovereenkomsten leert ons dat de koppeling van budgetten 
aan actieplannen duidelijk een incentive betekent voor een kwaliteitsvol beheer van de actieplannen; 

• De strategische doelstellingen dienen beter geformuleerd worden in het licht van de geïntegreerde 
en integrale (“maatschappelijke”) veiligheidszorg, nl. “bijdragen tot …”, en de actieplannen moeten in 
die zin worden opgesteld, mét SMART geformuleerde doelstellingen (Specifiek-Meetbaar-
Aanvaardbaar-Realiseerbaar-Tijdsgebonden); 

• De PDCA-cyclus inzake het beheer van de actieplannen moet zelf verbeterd worden, en 
voornamelijk het continu meten aan de hand van de juiste VARIE-indicatoren124, rapporteren, 
evalueren en, waar nodig, bijsturen; 
De politiezone moet de meetplannen, die complementair opgesteld moeten zijn aan de actieplannen, 
en de meetprocessen verder ontwikkelen. Daarenboven moeten we ons, eventueel samen met de 
partners, buigen over de mogelijkheid van “outcome-indicatoren”. Om de “kwaliteitsvolle bijdrage van 
de politie in de veiligheidsketen” te kunnen meten (en evalueren), en in afwachting van “outcome-
indicatoren”, moet de politiezone in ieder geval de bestaande indicatoren optimaliseren 
(voornamelijk het gebruik van de activiteitencodes in het kader van de zonale capaciteitsmeting, en 
de “output-indicatoren” in het kader van de operaties), alsook de meetinstrumenten; 

• Het continu verbeteren van het intern en extern partnerschap voor een optimale, gezamenlijke 
aanpak van de fenomenen blijft een verbeterpunt; 

• De behaalde resultaten i.k.v. de actieplannen moeten beter gecommuniceerd worden, en dit zowel 
aan de externe partners, in het bijzonder de bevolking, en de administratieve en gerechtelijke 
overheden, als het garanderen van een terugkoppeling aan het uitvoerend personeel. Dit vereist een 
goed werkende communicatieketen, waarin iedere betrokken partij een bepalende rol speelt. 

• Het project “Themis” dient, bij voorkeur nog in 2008, geëvalueerd te worden. 
                                                      
124 VARIE: Valide-Aanvaard-Relevant-Invloed-Eenvoudig; 
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22..  DDee  ssttrraatteeggiisscchhee  ddooeellsstteelllliinnggeenn  22000099--22001122  
 

II..  FFeennoommeenneenn  22000099--22001122  
 
De Zonale Veiligheidsraad heeft in haar zitting van 10 juni 2008 beslist om de onderstaande fenomenen te 
weerhouden in het domein “veiligheid en leefbaarheid” en in het domein “dienstverlening en werking”. 
 

• In het domein “veiligheid en leefbaarheid” 
 

- Diefstal van voertuig 
- Diefstal in voertuig 
- Sac-jacking en grijpdiefstal 
- Diefstal in woning (strikt) 
- Handel in verdovende middelen 
- Jongerencriminaliteit en criminaliteit waar jongeren slachtoffer van zijn: Steaming 
- Verkeersonveiligheid 
- Overlast 
- Stadsbendes 
- Geweld in het openbaar vervoer 

 
• In het domein “dienstverlening en werking” 

 
- Interne en externe communicatie 

 

IIII..  SSyynntthheessee  vvaann  ddee  aarrgguummeennttaattiiee  
 
De prioriteitenbepaling door de Zonale Veiligheidsraad is het resultaat van een discussie op basis van een 
argumentatiemodel. 
De voornaamste gedetecteerde fenomenen in het kader van de scanning en analyse op basis van de lokale 
ISLP-databank 2007, de politionele criminaliteitsstatistieken (PCS) 2006 en de veiligheidsmonitor 2006 
werden geïntegreerd in de argumentatiematrix. Ook de prioriteiten die in de Opdrachtbrief van de Korpschef 
2007-2012 en die door de interne sleutelfiguren naar voren worden geschoven, worden opgenomen in het 
model. In het argumenatiemodel worden eveneens de op voorhand gecommuniceerde prioriteiten van de 
overige leden van de Zonale Veiligheidsraad geïntegreerd.  
Alle prioriteiten van het NVP 2008-2011 werden opgenomen in het argumentatiemodel, al dan niet onder 
een licht gewijzigde vorm, rekening houdende met de overlappingen met andere gedetecteerde fenomenen. 
De opmaak van het argumentatiemodel vindt u in detail weergegeven in bijlage 1 “Voorbereiding van het 
argumentatiemodel”. 
 

IIII..11..  DDoommeeiinn  ““vveeiilliigghheeiidd  eenn  lleeeeffbbaaaarrhheeiidd””  
 
AA..  WWeeeerrhhoouuddeenn  ffeennoommeenneenn  
 
De keuze voor de fenomenen in het domein “veiligheid en leefbaarheid” werd beïnvloed door een streven 
naar continuïteit met en een volgehouden aanpak van de prioriteiten en aandachtspunten van het ZVP 2005-
2008. 
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- Diefstal van en in voertuig 
Diefstal in voertuig ressorteert als het voornaamste fenomeen in absolute cijfers in zowel het zonaal 
criminaliteitsbeeld 2007 als in de PCS 2006, en figureert bovendien in de top-5 van de 
veiligheidsmonitor 2006. Het wordt als een prioriteit beschouwd door de interne sleutelfiguren en alle 
leden van de Zonale Veiligheidsraad, behalve de Dirco. Diefstal van voertuig staat in de top-10 van 
gedecteerde fenomenen van het zonaal criminaliteitsbeeld én de PCS 2006. Het wordt door 6 van 
de 8 leden van de ZVR als prioritair bestempeld. 

- Sac-jacking en grijpdiefstal 
Hoewel deze fenomenen niet naar voren treden in de scanning en analyse van de geconsulteerde 
bronnen zijn sac-jackings en grijpdiefstallen prioritair voor 6 van de 8 leden van de ZVR. 

- Diefstal in woning (strikt) 
Diefstal in woning (eigendomsdelict) is prioritair op basis van alle geraadpleegde objectieve en 
subjectieve bronnen. Met uitzondering van de Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek zijn de 
inbraken een prioriteit voor de voltallige ZVR. 

- Handel in verdovende middelen 
De ZVR oordeelt dat een volgehouden aanpak van de drughandel in de politiezone noodzakelijk is. 
Drie leden van de ZVR en de sleutelfiguren vinden de handel in verdovende middelen prioritair.  

- Jongerencriminaliteit en criminaliteit waarvan jongeren slachtoffer zijn: Steaming 
De verderzetting van de strijd tegen jongerencriminaliteit is een prioriteit voor alle leden van de ZVR, 
behalve voor de Burgemeester van Jette. 

- Verkeersonveiligheid 
Verkeers(on)veiligheid komt naar voor in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 en de 
veiligheidsmonitor 2006. Ook de statistieken lokale ISLP-databank toont aan dat het fenomeen onze 
aandacht verdient. Zeven leden van de ZVR, alsook de interne sleutelfiguren, vinden de 
verkeersonveiligheid prioritair. 

- Overlast 
De Zonale Veiligheidsraad heeft beslist om het fenomeen “overlast” als prioritair fenomeen te 
weerhouden (in plaats van “overlast en straatcriminaliteit (overtredingen op het APR)”. Op vraag van 
de ZVR werd de beslissing bevestigd door het Politiecollege in haar zitting van 18 juni 2008. 

- Stadsbendes 
De problematiek van de stadsbendes werd op vraag van de Zonale Veiligheidsraad opgenomen in 
het argumentatiemodel en weerhouden als bijzonder aandachtspunt in de reguliere werking. 

- Geweld in het openbaar vervoer 
Op uitdrukkelijk verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken werd de problematiek van “geweld 
in het openbaar vervoer” weerhouden als bijzonder aandachtspunt in de reguliere werking. 

 
BB..  NNiieett  wweeeerrhhoouuddeenn  ffeennoommeenneenn  
 
Gegeven de beperkte capaciteit en middelen van de lokale politie Brussel-West dienen keuzes worden 
gemaakt. Daarenboven wordt het aantal prioriteiten beter in aantal beperkt. Immers: “als alles prioritair is, is 
niets meer prioritair…” 
 
De fenomenen van het NVP 2008-2011 die niet of minder relevant voor de politiezone Brussel-West bleken 
op basis van de geraadpleegde objectieve en subjectieve bronnen, hetgeen duidelijk wordt aangetoond in de 
argumentatiematrix, werden niet weerhouden: 

- Ernstige geweldsmisdrijven 
Ernstige geweldsmisdrijven (home-invasion, tigerkidnapping, e.d.) zijn een beperkt fenomeen in de 
politiezone.  
In het kader van de prioriteiten “diefstal in woning” en “jongerencriminaliteit” zijn zowel de feiten met 
als zonder geweld (en/of bedreiging) inbegrepen. De “sac-jackings en grijpdiefstallen” zijn per 
definitie misdrijven met geweld en/of bedreiging. Daarenboven werd “geweld in het openbaar 
vervoer” en “stadsbendes” opgenomen als een apart fenomeen.  
Prioritair voor 1 lid van de ZVR: Burgemeester van Jette (diefstallen gewapenderhand) 
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- Ernstige economisch-financiële criminaliteit 
Op basis van de scanning en analyse is het fenomeen minder relevant voor de PZ Brussel-West.125  
Prioritair voor 1 lid van de ZVR: Dirco Brussel. 

- Ernstige informaticacriminaliteit 
Op basis van de objectieve en subjectieve bronnen minder relevant voor de PZ Brussel-West.126 
Rekening houdende met de noodzaak voor de inzet van bijzondere middelen en capaciteit, oordeelt 
de ZVR dat het fenomeen niet in aanmerking komt voor een projectmatige aanpak door de lokale 
politie Brussel-West. 
Prioritair voor 0 leden van de ZVR. 

- Zware milieucriminaliteit 
Op basis van de objectieve en subjectieve bronnen minder relevant voor de PZ Brussel-West.127  
Rekening houdende met de noodzaak voor de inzet van bijzondere middelen en capaciteit, oordeelt 
de ZVR dat het fenomeen niet in aanmerking komt voor een projectmatige aanpak door de lokale 
politie Brussel-West. 
Prioritair voor 1 lid van de ZVR: Dirco Brussel. 

- Intrafamiliaal geweld - partnergeweld 
De bijdrage van de lokale politie Brussel-West zal zich beperken tot een kwaliteitsvolle reactieve 
afhandeling en nazorg. 
Prioritair voor 2 leden van de ZVR: Burgemeester Sint-Jans-Molenbeek en Procureur des Konings. 

- Terrorisme 
Rekening houdende met de noodzaak voor de inzet van bijzondere middelen en capaciteit, oordeelt 
de ZVR dat het fenomeen niet in aanmerking komt voor een projectmatige aanpak door de lokale 
politie Brussel-West. 
Prioritair voor 0 leden van de ZVR.  

- Mensenhandel en mensensmokkel 
Op basis van de objectieve en subjectieve bronnen minder relevant voor de PZ Brussel-West.128  
Rekening houdende met de noodzaak voor de inzet van bijzondere middelen en capaciteit, oordeelt 
de ZVR dat het fenomeen niet in aanmerking komt voor een projectmatige aanpak door de lokale 
politie Brussel-West. 
Prioritair voor 1 lid van de ZVR: Dirco Brussel. 

 
De niet weerhouden fenomenen krijgen onze aandacht in het kader van de reguliere werking, al dan niet 
beperkt tot één of meerdere modi van proactie, preventie, voorbereiding, reactie of nazorg. 
 

IIII..22..  DDoommeeiinn  ““ddiieennssttvveerrlleenniinngg  eenn  wweerrkkiinngg””  
 
Op basis van de geraadpleegde (objectieve en subjectieve) bronnen heeft de Zonale Veiligheidsraad het 
fenomeen “interne en externe communicatie” weerhouden als prioriteit. 
Zowel de positiebepaling 2004 als de audit van het comité P schuiven het verbeteren van de interne en 
externe communicatie naar voor als prioriteit. Ook in de Opdrachtbrief van de Korpschef wordt expliciet 
verwezen naar het verbeteren van de interne en externe communicatie (in het kader van kwaliteitszorg). 
Het verbeteren van de interne communicatie kwam als topprioriteit naar voor in de bevraging van de interne 
sleutelfiguren. 
 

                                                      
125 Het zonaal criminaliteitsbeeld toont aan dat in 2007 304 economisch-financiële misdrijven zonder indicatie van de ernstgraad  (daling met 11,1% in vergelijking met 2002). Het Politioneel veiligheidsbeeld 2007 

spreekt van 564 feiten van valsmunterij, handel in documenten, corruptie, ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen en namaak. 

126 De PCS 2006 en het Politioneel veiligheidsbeeld 2007 spreken respectievelijk van 75 en 121 feiten (zonder indicatie van de ernstgraad). 

127 Het zonaal criminaliteitsbeeld toont aan dat in 2007 slechts 74 misdrijven tegen de milieuwetgeving (zonder indicatie van de ernstgraad) werden vastgesteld. De PCS 2006 spreken van 119 feiten. Het Politioneel 

veiligheidsbeeld 2007 maakt gewag van 69 lokale aantastingen en 10 zware aantastingen van het leefmilieu. 

128 Op basis van het Politioneel veiligheidsbeeld 2007 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit de politiezone Brussel-West ruim onder het Brusselse gemiddelde van aantal feiten van illegale immigratie, 

mensensmokkel en mensenhandel; 
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129 Diefstal zonder geweld of bedreiging: bijvoorbeeld gauwdiefstal, gebruiksdiefstal, diefstal tussen echtgenoten, etc.; 

130 1 categorie “andere diefstallen”; 

131 Meer bepaald: gauwdiefstal; 

132 Wijziging ingevolg de zitting van de Zonale Veiligheidsraad van 10.06.2008: “Diefstal met geweld: sac-jacking – grijpdiefstallen van een handtas” vervangen door “Sac-jacking en grijpdiefstal”; 

133 Meer bepaald: sac-jackings; 

134 Diefstal met geweld of bedreiging (al dan niet gewapend – geen diefstal gewapenderhand – categorie 1 of 2) andere dan de bovenvermelde criminele figuren; 

135 Wijziging ingevolg de zitting van de Zonale Veiligheidsraad van 10.06.2008: “Diefstal in woningen, met aandacht voor rondtrekkende dadergroepen” vervangen door “Diefstal in woning (strikt)”; 

136 Meer bepaald: tags en graffiti; 

137 Misbruik van vertrouwen, oplichting, etc.; 

138 Sint-Jans-Molenbeek: schoolverzuim inbegrepen - Dirco: meer bepaald schoolverzuim; 

139 Meer bepaald: hinderlijk en gevaarlijk parkeren; 

140 Meer bepaald: foutparkeren en verkeerscontroles (snelheid, alcohol en drugs); 

141 Wijziging ingevolg de zitting van de Zonale Veiligheidsraad van 10.06.2008: “Overlast en straatcriminaliteit (overtredingen op het APR)” vervangen door “Overlast”; 

142 Meer bepaald: sociale en drugsgerelateerde overlast; 

143 Meer bepaald: overlast gerelateerd aan horeca-activiteiten; 

144 Prioriteit beheerd door de 5 Afdelingen van de politiezone Brussel-West (Projectchefs = Afdelingsdirecteurs); 

145 Wijziging ingevolg de zitting van de Zonale Veiligheidsraad van 10.06.2008; 

146 Wijziging ingevolg de zitting van de Zonale Veiligheidsraad van 10.06.2008; 

147 In de ruime zin van veiligheid in het openbaar vervoer; 

Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Burgemeesters 
 ISLP 

2007 
PCS 
2006 

NVP 
2008-
2011 

VM 
2006 

Opdracht-
brief  

2007-2012 

Interne 
bevraging SJM Jette GSH SAB KKB 

P
d
K 

Dirco 
ZVP 

2009-
2012 

Diefstal in voertuig X X  X X X X X X X X X  X 
Diefstal zonder geweld (andere)129 X X130     X131      X131  
Sac-jacking en grijpdiefstal132     X X  X X X  X X133 X 
Diefstal met geweld (andere)134 X X130    X         
Diefstal in woning (strikt)135 X X X X X X  X X X X X X X 
Vandalisme (vernielingen, beschadigingen, opschriften) X X        X136 X    
Opzettellijke slagen en verwondingen (intrafamiliaal geweld/partnergeweld) X X X   X X     X   
Bedreigingen  X X             
Diefstal van voertuig X X   X  X X X X  X  X 
Vreemdelingenwetgeving (illegaal verblijf ) X X    X         
Handel in verdovende middelen X X X  X X    X  X  X 
Bedrogmisdrijven tegen de eigendom137  X             
Ernstige geweldsmisdrijven (tiger-kidnapping, home invasion, etc.)   X     X       
Ernstige economisch-financiële criminaliteit   X          X  
Ernstige informaticacriminaliteit   X            
Zware milieucriminaliteit (georganiseerde afvalzwendel)   X          X  
Terrorisme   X          X  
Mensenhandel en mensensmokkel (economische en seksuele uitbuiting)   X          X  
Jongerencriminaliteit en criminaliteit waar jongeren slachtoffer van zijn: Steaming   X  X X X138  X X X X X138 X 
Verkeersonveiligheid X  X X X X139 X X  X X140 X X X 
Overlast141 X   X  X X142 X143  X X   X144 
Stadsbendes145              X 
Geweld in het openbaar vervoer146             X147 X 
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IIIIII..  DDee  ssttrraatteeggiisscchhee  ddooeellsstteelllliinnggeenn  
 
In het kader van de reguliere werking is het lokaal politiekorps Brussel-West in het bijzonder aandachtig aan 
de problematiek van de “stadsbendes” en “geweld in het openbaar vervoer”. 
Bijgevolg worden deze fenomenen niet projectmatig uitgewerkt. 
 
Beschrijving: 
Stadsbendes: Hieronder verstaan we de inwoners van de politiezone die het statuut “SBU”148 hebben. 
 
Partners (niet-limitatief):  

o Federale politie (AIK) en Brusselse politiezones 
o Parket van de Procureur des Konings te Brussel - referentiemagistraat 

 
Wijze van opvolging van het fenomeen “stadsbendes”: 

o Indicatoren: 
 Aantal inwoners van de politiezone die het statuut “SBU” hebben 

o Wijze waarop – methode – tool: 
 Consultatie van de lijst “SBU” op het intranet via het AIK  
 Via het maandelijks overleg (D.B.S.B.U.) 

o Frequentie: 
 Semestrieel 

 
Beschrijving: 
Geweld in het openbaar vervoer: Diefstal, met geweld of bedreiging, afpersing, misdrijf tegen de 

lichamelijke integriteit of gewelddadig misdrijf tegen eigendom, die 
zich afspeelt in het openbaar vervoer (bus of tram), aan een bus- of 
tramhalte of in een spoorweg- of metrostation, en in aanwezigheid 
van personeel van openbaar vervoer en/of passagier(s). 

 
Partners (niet-limitatief):  

o Federale politie (Dirco, metrobrigade, …) en naburige politiezones 
o Parket van de Procureur des Konings te Brussel - referentiemagistraat 
o Openbare vervoersmaatschappijen (MIVB-STIB, De Lijn, TEC, NMBS-SNCB) 
o Provinciaal overleg in het kader van verkeersveiligheid en veiligheid in het openbaar 

vervoer - Gouverneur 
 
Wijze van opvolging van het fenomeen “geweld in het openbaar vervoer” 

o Indicatoren: 
 Aantal geregistreerde diefstallen, met geweld of bedreiging, (incl. pogingen) in het 

openbaar vervoer 
 Aantal geregistreerde afpersingen (incl. pogingen) in het openbaar vervoer 
 Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (incl. pogingen) in 

het openbaar vervoer 
 Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom (incl. pogingen) in 

het openbaar vervoer 
o Wijze waarop - methode - tool: 

 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 
o Frequentie: 

 Semestrieel 

                                                      
148 Omzendbrief van 28 december 1999 van de Procureur des Konings te Brussel inzake het beheer van de gerechtelijke informatie met betrekking tot de stadscriminaliteit door bendes – oprichting gegevensbank 

“stadsbendes” (D.B.S.B.U.); 



 

Zonaal Veiligheidplan 2009-2012  Dienst Organisatieontwikkeling 
25/09/2008  76 

IIIIII..11..  DDiieeffssttaall  vvaann  eenn  iinn  vvooeerrttuuiigg  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid):  
 
Wij willen bijdragen tot een daling of een betere beheersing van de diefstallen van en in voertuig in 
onze politiezone.  
 
Beschrijving: 
Diefstal van voertuig:  Een diefstal of afpersing van een auto (personenauto, vrachtwagen, bus, …) of 

moto, met of zonder geweld of bedreiging, op eender welke plaats. 
Diefstal in voertuig: Een diefstal, zonder geweld, op eender welke plaats, van voorwerpen die zich in 

een auto (personen, vrachtwagen, bus, …) bevinden.  
De sac-jackings zijn niet inbegrepen. 

 
• LEIDERSCHAP 

o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen, 

met inbegrip van duidelijke en motiverende SMART-doelstellingen 
o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voorzien in voldoende kredieten voor personeelscapaciteit (weekend- en overuren) 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Voorzien in voldoende kredieten en materiële, technische ondersteuning 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap tussen àlle diensten en niveaus onderling 
o Federale politie (RAGO, …) en naburige politiezones 
o Parket van de Procureur des Konings te Brussel (referentiemagistraat) en 

onderzoeksrechters 
o Gemeentediensten (i.h.b. de gemeentelijke preventiediensten) en gemeenschapswacht 
o Publieke of private organisaties (parkinguitbaters, organisatoren events, …) en bevolking 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

 Aantal geregistreerde diefstallen in voertuig zonder geweld (incl. pogingen en excl. 
sac-jackings); 

 Aantal geregistreerde autodiefstallen (incl. pogingen) 
 Aantal geregistreerde motodiefstallen (incl. pogingen) 

o Wijze waarop – methode – tool: 
 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 

o Frequentie: 
 Semestrieel 
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IIIIII..22..  SSaacc--jjaacckkiinngg  eenn  ggrriijjppddiieeffssttaall  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid):  
 
Wij willen bijdragen tot een daling of een betere beheersing van de sac-jackings en grijpdiefstallen in 
onze politiezone. 
 
Beschrijving: 
Sac-jacking: Specifieke vorm van “diefstal uit auto”, waarbij een handtas of andere voorwerpen uit een 

auto worden gestolen, terwijl de bestuurder of passagier in die auto zitten. 
Grijpdiefstal: Een diefstal, met of zonder geweld, op een openbare of voor het publiek toegankelijke plaats 

vanop of van bij de persoon, waarbij de buit snel wordt weggenomen en het slachtoffer zich 
bewust is. 

 
• LEIDERSCHAP 

o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen, 

met inbegrip van duidelijke en motiverende SMART-doelstellingen 
o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voorzien in voldoende kredieten voor personeelscapaciteit (weekend- en overuren) 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Voorzien in voldoende kredieten en materiële, technische ondersteuning 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap tussen àlle diensten en niveaus onderling 
o Federale politie (metrobrigade, RAGO, …) en naburige politiezones 
o Parket van de Procureur des Konings te Brussel (referentiemagistraat) en 

onderzoeksrechters 
o Gemeentediensten (i.h.b. de gemeentelijke preventiediensten) en gemeenschapswacht 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

 Aantal geregistreerde sac-jackings (incl. pogingen); 
 Aantal geregistreerde grijpdiefstallen (incl. pogingen); 

o Wijze waarop – methode – tool: 
 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 

o Frequentie: 
 Semestrieel 
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IIIIII..33..  DDiieeffssttaall  iinn  wwoonniinngg  ((ssttrriikktt))  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid):  
 
Wij willen bijdragen tot een daling of een betere beheersing van de diefstallen in woning in onze 
politiezone. 
 
Beschrijving: 
Diefstal in woning (strikt): Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, 

in een woning (huis, appartement, garage, …). 
 

• LEIDERSCHAP 
o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen, 

met inbegrip van duidelijke en motiverende SMART-doelstellingen 
o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voorzien in voldoende kredieten voor personeelscapaciteit (weekend- en overuren) 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Voorzien in voldoende kredieten en materiële, technische ondersteuning 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap tussen àlle diensten en niveaus onderling 
o Federale politie (Dirco, labo, …) en lokale politiezones 
o Parket van de Procureur des Konings te Brussel (referentiemagistraat) en 

onderzoeksrechters 
o Gemeentediensten (i.h.b. de gemeentelijke preventiediensten) en gemeenschapswacht 
o Bevolking en buurtorganisaties (voor sociale controle)  

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

 Aantal geregistreerde diefstallen in woning (strikt) (incl. pogingen); 
o Wijze waarop – methode – tool: 

 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 
o Frequentie: 

 Semestrieel 
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IIIIII..44..  HHaannddeell  iinn  vveerrddoovveennddee  mmiiddddeelleenn  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid):  
 
Wij willen bijdragen tot een betere beheersing van de handel in verdovende middelen in onze 
politiezone. 
 
Beschrijving: 
Handel in verdovende middelen:   
Hieronder verstaan we de volgende categorieën: Verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen 
zonder machtiging op eender welke plaats; In- en uitvoer van verdovende middelen zonder machtiging;  
Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in verdovende middelen; Vervoer van verdovende  
middelen door een niet gemachtigd persoon; Onwettige bewerking en vervaardiging van verdovende  
middelen; Teelt van drugs. 
 

• LEIDERSCHAP 
o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen, 

met inbegrip van duidelijke en motiverende SMART-doelstellingen 
o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voorzien in voldoende kredieten voor personeelscapaciteit (weekend- en overuren) 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Voorzien in voldoende kredieten en materiële, technische ondersteuning 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap tussen àlle diensten en niveaus onderling 
o Federale politie (Hondensteun, RAGO) en naburige lokale politiezones 
o Parket Procureur des Konings te Brussel (referentiemagistraat) en onderzoeksrechters 
o Gemeentediensten (i.h.b. de gemeentelijke preventiediensten, gemeentelijke projecten 

voor drugpreventie en hulpverlening) en gemeenschapswacht 
o Hulpverleningsorganisaties voor drugsverslaafden 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

 Aantal geregistreerde feiten van handel in verdovende middelen; 
 Aantal in beslag genomen goederen in het kader van drughandel; 
 Aantal proactieve politieacties 
 Besteedde personeelscapaciteit (aantal manuren) 

o Wijze waarop – methode – tool: 
 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 

o Frequentie: 
 Semestrieel 
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IIIIII..55..  JJoonnggeerreennccrriimmiinnaalliitteeiitt  eenn  ccrriimmiinnaalliitteeiitt  wwaaaarr  jjoonnggeerreenn  
ssllaacchhttooffffeerr  vvaann  zziijjnn::  SStteeaammiinngg  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid):  
 
Wij willen bijdragen tot een betere beheersing van de jongerencriminaliteit en de criminaliteit waar 
jongeren slachtoffer van zijn. In het kader van de criminaliteit waar jongeren slachtoffer van zijn 
focussen wij ons op het fenomeen “steaming”. 
 
Beschrijving:  
Jongerencriminaliteit:  Feiten die op basis van het Strafwetboek en/of de Bijzondere wetten strafbaar zijn, 

en waar minstens één gekende dader minderjarig is op het ogenblik van de feiten. 
Steaming:  Specifieke vorm van afpersing, die zich afspeelt in de publieke ruimte, waarbij men  

in groep rond minstens één minderjarige persoon gaat staan, en deze onder 
bedreiging bepaalde voorwerpen laat overhandigen.  

 
• LEIDERSCHAP 

o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen met 

inbegrip van duidelijke en motiverende SMART- doelstellingen 
o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voorzien in voldoende kredieten voor personeelscapaciteit (weekend- en overuren) 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Voorzien in voldoende kredieten en materiële, technische ondersteuning 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap tussen àlle diensten en niveaus onderling 
o Federale politie (metrobrigade, …) en lokale politiezones 
o Parket te Brussel (referentiemagistraat) - Afdeling Jeugd en gezin 
o Gemeentediensten (i.h.b. de gemeentelijke preventiediensten en “cellules de veilles”) en 

gemeenschapswacht 
o Scholennetwerk en leerlingen 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

 Aantal geregistreerde feiten van “jongerencriminaliteit” (incl. pogingen); 
 Aantal geregistreerde feiten van steaming (incl. pogingen); 

o Wijze waarop – methode – tool: 
 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 

o Frequentie: 
 Semestrieel 
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IIIIII..66..  VVeerrkkeeeerrssoonnvveeiilliigghheeiidd  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid):  
 
Wij willen bijdragen tot een betere beheersing van de verkeersonveiligheid en verkeerscriminaliteit in 
onze politiezone. 
 
Beschrijving:  
Verkeersonveiligheid: Hieronder verstaan we de objectieve verkeersonveiligheid, die wordt uitgedrukt in 

termen van verkeersongevallen. 
Verkeerscriminaliteit: Het gedrag in het verkeer dat de oorzaak is van verkeersonveiligheid. Hieronder 

verstaan we de inbreuken op de verkeerswetgeving. 
 

• LEIDERSCHAP 
o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen, 

met inbegrip van duidelijke en motiverende SMART- doelstellingen 
o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voorzien in voldoende kredieten voor personeelscapaciteit (weekend- en overuren) 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Subsidies middels het verkeersveiligheidsfonds 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap tussen àlle diensten en niveaus onderling 
o Federale politie en naburige politiezones 
o FOD Binnenlandse zaken en FOD Mobiliteit en vervoer 
o Parket te Brussel (referentiemagistraat) - Afdeling Politierechtbank 
o Gemeentediensten (i.h.b. preventiediensten, diensten mobiliteit) en gemeenschapswacht 
o BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) 
o Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
o Provinciaal overleg (inzake verkeersveiligheid) 
o Openbare vervoersmaatschappijen 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

 Aantal geregistreerde verkeersongevallen (met doden/gekwetsten/materiële 
schade); 

 Aantal geregistreerde verkeersovertredingen; 
o Wijze waarop – methode – tool: 

 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 
o Frequentie: 

 Semestrieel 
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IIIIII..77..  OOvveerrllaasstt  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid):  
 
Wij willen bijdragen tot een betere beheersing van de overlast in onze politiezone. 
Wij focussen ons hierbij op de overtredingen op het algemeen politiereglement die strafbaar zijn via 
het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties. 
 
Beschrijving overlast:  
De “kleine feiten met een groot storend karakter”. Hieronder verstaan we ten eerste de openbare overlast 
(strafbaar gestelde feiten)149,  ten tweede de niet-criminele overlast150 en ten derde de feiten, zoals 
omschreven in de Wet van 25/03/2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, die gedecriminaliseerd  
zijn en niet meer strafrechtelijk strafbaar zijn151.  
De feiten, zoals omschreven in de Wet van 25 maart 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, die 
vatbaar zijn voor een keuze van strafrechtelijke of administratiefrechtelijke afhandeling (de 
“buurtcriminaliteit”) zijn niet inbegrepen. 
 

• LEIDERSCHAP 
o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Onderlinge afstemming van het lokaal “overlastbeleid” en de politieactiviteiten 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen, 

met inbegrip van duidelijke en motiverende SMART- doelstellingen 
o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voldoende kredieten voor personeelscapaciteit, vnl. in de Afdelingen (WE- en overuren) 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Voorzien in voldoende kredieten en materiële, technische ondersteuning 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt, vnl. over de Afdelingen 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap, i.h.b. tussen de Afdelingen en de dienst 

Interventies 
o Gemeentediensten (i.h.b. de gemeentelijke preventiediensten, de vaststellende 

ambtenaren en de bevoegde GAS-ambtenaar) en gemeenschapswacht (!) 
• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 

o Indicatoren: 
 Aantal door de lokale politie geregistreerde overtredingen op het APR; 

o Wijze waarop – methode – tool: 
 Via opvraging uit de lokale ISLP-databank en strategische analyse 

o Frequentie: Semestrieel 
                                                      
149 Verstoringen van de openbare orde zoals voorzien in art.135, §2, 7 van de Nieuwe Gemeentewet; 

150 Bijvoorbeeld audio-visuele overlast, onburgerlijk gedrag, verstoring van het leefmilieu, …, zoals voorzien in art.119bis, §2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

151 De overtredingen, zoals opgesomd in Boek II, Titel X van het Strafwetboek; 
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IIIIII..88..  IInntteerrnnee  eenn  eexxtteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee  
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING (dienstverlening en werking):  
 
Wij beogen een voortdurende verbetering van de interne en externe communicatie. 
Wij focussen ons hierbij op het verbeteren van zowel de kwaliteit van de inhoud (volledigheid, 
relevantie, juistheid, betrouwbaarheid, verstaanbaarheid, …) als het medium (toegankelijkheid, 
duidelijkheid, leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, …).  
 

• LEIDERSCHAP 
o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 
o Voortdurend extern communiceren en een extern draagvlak crëeren 

• STRATEGIE EN BELEID 
o Projectmatige aanpak van het strategisch doel in het teken van de excellente politiezorg 
o In overleg met de betrokken actoren jaarlijks een resultaatgericht actieplan opstellen in 

een werkgroep adhoc, met inbegrip van duidelijke en motiverende SMART- 
doelstellingen 

o Definiëren en hanteren van (meet)indicatoren die beantwoorden aan het VARIE-principe 
o Ontwikkelen en implementeren van een performant opvolging- en monitoringsysteem 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
o Voortdurend intern communiceren en een intern draagvlak crëeren 
o Feedback garanderen over de geboekte resultaten 
o Voldoende kredieten voor personeelscapaciteit 
o Ontwikkelen van relevante competenties via vorming 
o Coachen van medewerkers 

• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
o Voorzien in voldoende kredieten en materiële, technische ondersteuning 
o Delen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de relevante, betrokken actoren  

• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
o De doelstellingen worden transversaal uitgewerkt 

• PARTNERS (niet-limitatief) 
o Optimaliseren van het intern partnerschap tussen àlle diensten en niveaus onderling 
o Gemeentediensten (i.h.b. de gemeentelijke communicatie- en persdiensten) 
o Federale politie (DST152, CGL, …) en VCLP 
o Journalistenkorps (geschreven en audiovisuele media) 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
o Indicatoren: 

 Nader te bepalen; 
o Wijze waarop – methode – tool: 

 Nader te bepalen; 
o Frequentie: 

 Nader te bepalen; 
 
 

                                                      
152 Directie van de Telematica van de federale politie; 
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Hoofdstuk IV: Het communicatiebeleid 
 

11..  CCoommmmuunniiccaattiiee  bbeettrreeffffeennddee  ddee  VVMMWW  
 
De opdrachtverklaring werd integraal opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008. 
Na de ontwikkeling van de visie, missie en waarden werd een communicatiestrategie uitgedacht, die 
uitmondde in een communicatieplan. 
Sinds haar ontwikkeling wordt onze “mission statement” voortdurend gecommuniceerd, onder meer via het 
intranet (K-doc), via onze publieke website www.lokalepolitie.be/5340, het jaarverslag (sinds 2004), e.d. In 
uitvoering van het communicatieplan werden ten eerste affiches verspreid in alle commissariaten en 
wijkantennes, zichtbaar voor de bezoekers en het personeel, ten tweede werden functionele 
presentatiemappen uitgedeeld aan alle personeelsleden en ten derde kalenders voor het jaar 2007 verspreid 
onder het personeel, allen met opdruk van de VMW. Overigens zal een “screensaver” rond de VMW worden 
ontwikkeld die zal draaien op alle administratieve werkstations (niet-ISLP).  
In het algemeen werd in de communicatiestrategie echter relatief weinig aandacht geschonken aan de 
toelichting of “verheldering” van de VMW.  Wel werden de VMW toegelicht in een opleiding rond “community 
policing” en de deontologische code (bestaande uit 8 opleidingssessies waarvoor zich in totaal 98 
personeelsleden inschreven).  
Daarenboven is de opdrachtverklaring een vast onderdeel van het evaluatiedossier van ieder personeelslid. 
In het kader van de evaluatieprocedure (plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken) werden de 
VMW dus onder de aandacht gebracht en, in principe, toegelicht. Daarnaast is de opdrachtverklaring een 
vast item op selectiegesprekken in het kader van de mobiliteit. 
 
Bovendien vormt de opdrachtverklaring een constante in diverse beleidsdocumenten, onder meer het Zonaal 
Veiligheidsplan 2005-2008, de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef, e.d., die expliciet of impliciet de 
visie, missie en waarden uitwerken. 
 

22..  EExxtteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee    
 

II..  DDee  eexxtteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee  vvaann  hheett  ppoolliittiieebbeelleeiidd  22000055--22000088  
 
Het op een gestructureerde manier informeren van de bevolking over het ZVP 2005-2008 was geen 
afzonderlijk item in het Zonaal Veiligheidsplan. Het ZVP 2005-2008 werd nooit integraal aan de bevolking 
kenbaar gemaakt. Enkel de Politieraad werd ingelicht over het goedgekeurde plan, met uitzondering van de 
gedeelten en gegevens die door de Zonale Veiligheidsraad als vertrouwelijk werden bestempeld. 
 
Daarentegen werd de (interne en externe) communicatie (in de zin van een goede verspreiding van 
informatie binnen de diverse domeinen en een grotere verhoging van de betrokkenheid van het personeel) 
opgenomen als prioriteit in het ZVP. Via de actieplannen rond “communicatie en kwaliteit” werd ook de 
externe communicatie van het politiebeleid uitgebouwd.  
Het accent in die actieplannen lag voornamelijk op:  

• het opstellen de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef, waarin het lokaal politiebeleid werd 
uitgelegd mét duidelijke verwijzingen naar het ZVP 2005-2008 en 2009-2012. De Opdrachtbrief werd 
integraal gepubliceerd op de website; 

• het ontwikkelen van de website www.lokalepolitie.be/5340 (in samenwerking met de VCLP); 
• het ontwikkelen van een jaarverslag op basis van het EFQM-model voor de Belgische politiediensten 

(CP2), waarin op een transparante manier verantwoording werd afgelegd aan alle externe (en 
interne) partners. Reeds 2 edities van het jaarverslag (2005 en 2006) werden gepubliceerd via onze 
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website en zeer enthousiast onthaald door de partners. Enig verbeterpunt i.v.m. de jaarverslagen is 
de late verspreidingsdatum (wegens tijd- en middelentekort en de vertaalproblematiek).  

 
In een bredere context maakt het realiseren van meer transparantie overigens deel uit van ons 
kwaliteitsdenken en onze filosofie van de gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg als  
succesbepalende factor.  
 
Tenslotte werden diverse aspecten van het (gevoerde) politiebeleid aan het brede publiek toegelicht via de 
±45 wijkvergaderingen die in de loop van het ZVP 2005-2008 werden georganiseerd, en via de media door 
de talrijke geschreven en mondelinge persmededelingen van de politiewoordvoerder. 
 
Ondanks de bovenvermelde initiatieven, blijven een aantal aspecten rond het “hoe en wat communiceren 
aan de externe partners” voor verbetering vatbaar. 
 
In verband het “wat?” communiceren aan de buitenwereld kunnen we stellen dat de behaalde resultaten in 
het algemeen en in het bijzonder in het kader van de jaarlijkse actieplannen rond de zonale prioriteiten 
(criminaliteit, technopreventie en verkeer) te weinig werden gecommuniceerd naar buiten toe. In het licht van 
de veiligheidsketen wordt ook te weinig gecommuniceerd rond het aspect preventie (criminaliteit en verkeer). 
Dit staat uiteraard in relatie met het feit dat het lokaal politioneel preventiebeleid (met uitzondering van 
technopreventie) niet op punt staat.  
Tevens wordt vaak vastgesteld dat onze politiezone (vaak onterecht) een slechte reputatie meesleept. In de 
loop van het ZVP 2009-2012 zal een doordacht extern communicatiebeleid hier verbetering in moeten 
brengen (onder meer door de betere communicatie van de geboekte resultaten). In dit kader zullen de 
persberichten een voorname rol spelen. 
Ook wat het “hoe communiceren?” betreft kan vooral de website nog veel beter worden uitgebouwd. In 2008 
werd de “full stable” versie van het programma Joomla 1.5 ter beschikking gesteld van onze politiezone. In 
2008 zal de website zijn definitieve vorm krijgen en zal in de loop van het komende Zonaal Veiligheidsplan 
voortdurend up-to-date gehouden en verbeterd worden. De politiezone nam in het verleden regelmatig het 
initiatief om overlegmomenten te organiseren met, onder andere, het Brussels Parket, de gemeentelijke 
preventiediensten, …, en zal dit in de toekomst blijven doen. 
 
In het algemeen concluderen we dat de kwaliteit van de externe communicatie altijd beter kan en dat het 
einddoel nooit volledig bereikt is. Met andere woorden verdient de externe communicatie onze blijvende 
aandacht.  
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IIII..  IInntteennttiieess  bbeettrreeffffeennddee  eexxtteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee  vvaann  hheett  
ppoolliittiieebbeelleeiidd  22000099--22001122  
 

Belanghebbende Intenties 

Algemeen - Voortdurende communicatie van onze Visie-Missie-Waarden; 
- Jaarlijks wordt een actieplan “interne en externe communicatie” uitgewerkt; 

Bestuur en financiers 
(overheden-opdrachtgevers) 

- Goedkeuring van het ZVP door de ZVR en verspreiding onder de leden ervan; 
- De Politieraad wordt ingelicht over het ZVP, met uitzondering van de gedeelten 

die door de ZVR als vertrouwelijk worden beschouwd; 
- Feedback (ZVP, Opdrachtbrief, e.d.) aan de ZVR, het Politiecollege en de -raad 

via de jaarverslagen en de (half-)jaarlijkse evaluaties van de actieplannen ZVP; 

Klanten - dienstenafnemers - Publicatie van de krachtlijnen van het ZVP in de gemeentelijke infobladen; 
- Informatie via de diverse wijkvergaderingen; 

Partners en leveranciers 

- Goedkeuring van het ZVP door de ZVR en verspreiding onder de leden ervan; 
- Zie verspreidingslijst; 
- Feedback (ZVP, Opdrachtbrief, e.d.) via de jaarverslagen die aan de externe 

partners verstuurd worden en op de website worden gepubliceerd; 
- Informatie via bestaand en toekomstig overleg met externe partners; 

Maatschappij 

- Het ZVP, met uitzondering van de gedeelten die door de ZVR als vertrouwelijk 
worden beschouwd, wordt integraal gepubliceerd via de website; 

- De krachtlijnen van het ZVP worden geïntegreerd in een algemene brochure 
die onder alle huishoudens van de politiezone zal worden verspreid;  

- Feedback (ZVP, Opdrachtbrief, e.d.) via de jaarverslagen die op de website 
worden gepubliceerd; 

- De website www.lokalepolitie.be/5340 zal qua inhoud (relevantie, volledigheid,  
in het bijzonder van het politiebeleid 2009-2012) en qua grafische vormgeving 
(duidelijkheid, leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid) continu verbeterd worden; 

- De krachtlijnen van het ZVP worden gecommuniceerd via persbericht; 
 

33..  IInntteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee  
 

II..  DDee  iinntteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee  vvaann  hheett  ppoolliittiieebbeelleeiidd  22000055--22000088  
 
Het ZVP 2005-2008 werd via dienstmededeling intern kenbaar gemaakt. Het voltallig personeel kan het ZVP 
2005-2008 en de Opdrachtbrief 2007-2012 integraal raadplegen via het intranet “K-doc“. 
 
Sinds de start van het project “onthaal nieuwkomers” (augustus 2007) werden de nieuwe personeelsleden 
wegwijs gemaakt in de politieorganisatie en het politiebeleid via een presentatie van de politiezone. Voordien 
hing dit af van de “good will” van de dienstchef of directeur. 
 
Naar aanleiding van de uitgave van de Opdrachtbrief van de Korpschef werden medio 2007 2 
informatiesessies georganiseerd voor het voltallige personeel en begin 2008 2 sessies specifiek voor de 
(adjunct)sectorverantwoordelijken. In tegenstelling tot de sectorverantwoordelijken, was de opkomst voor de 
eerste informatiesessies mager. 
 
In aanvulling van de dagelijkse (operationele) staffmeetings, (de)briefings, vergaderingen per directie en 
directiecomités, werden trimestriële coördinatievergaderingen tussen de sectorverantwoordelijken opgestart. 
Het systeem van de dienstmededelingen, met publicatie op de “K-doc”, en in combinatie met de 
vergaderingen per directie, werd in de loop van het ZVP 2005-2008 op punt gezet.  
Desondanks toonde de doorlichting van de Interventiedienst door het Comité P aan dat er een nood bestaat 
aan het “vertalen” (of uitleggen) van het lokaal politiebeleid aan de medewerkers op het terrein en op de 
werkvloer. We kunnen aannemen dat deze conclusie ook van toepassing is op het andere personeel.  
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Het project “weetjes”, namelijk een intern infoblad op basis van de input via ideeënbussen, kwam nooit tot 
zijn volle recht. Hoewel voorzien in het actieplan “communicatie en kwaliteitszorg” werd het intern informeel 
personeelsblad (als opvolger van de “weetjes”) voorlopig nog niet ontwikkeld. 
 
Een andere indicatie dat de interne communicatie beter kan, is de eis van de vakbonden tot een betere 
communicatie n.a.v. de stakingsaanzegging van 5 juli 2007. De communicatie binnen het BOC153 verloopt 
niet steeds van een leien dakje. Het aanstellen van 2 bijkomende contactpunten ten dienste van de 
vakbonden bracht vooralsnog geen zoden aan de dijk. 
 
In het kader van IGPZ kunnen we vaststellen dat de interne communicatie vaak belemmerd wordt door een 
soort “eilandencultuur”, met andere woorden dat de informatie enkel circuleert binnen eenzelfde dienst of 
directie. De automatische reflex om (relevante) informatie te delen is nog niet steeds doorgedrongen tot alle 
medewerkers. In dit verband is ook de terugkoppeling van resultaten, waar informatie aan de basis van lag, 
is zeker voor verbetering vatbaar, en dit zowel wat de rapportering naar hogerhand als de feedback naar de 
verzender van die informatie betreft. 
 
Een andere getrokken les is dat het eerder passief aanbieden van informatie niet steeds effectief is omdat, 
om diverse redenen, de ontvanger zelf niet op zoek (kan) gaa(n)(t) naar informatie. Ten eerste moet de 
belangrijkste informatie op een (nog) meer (pro)actieve manier worden gecommuniceerd, ten tweede moet 
het doelpubliek beter wegwijs worden gemaakt in de informatiebronnen, en ten derde moeten de bestaande 
kanalen (bijvoorbeeld het intranet “K-doc”) lees- en gebruiksvriendelijker, en aantrekkelijker worden gemaakt 
zodanig dat de doelgroep meer “uitgenodigd” wordt om regelmatig de informatie zelf op te zoeken. 
 
In het algemeen concluderen we dat vooral nood bestaat aan enerzijds het communiceren en verduidelijken 
van het lokaal politiebeleid op het niveau van het operationeel basiskader, en anderzijds, in het kader van de 
ontwikkeling van een IGPZ, het ontwikkelen van een performant systeem voor “bottom up” communicatie, 
het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van de bestaande informatiebronnen en het stimuleren 
van het delen van informatie en feedback. 
 

IIII..  IInntteennttiieess  bbeettrreeffffeennddee  ddee  iinntteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee  vvaann  hheett  
ppoolliittiieebbeelleeiidd  22000099--22001122  
 

Belanghebbende Intenties 

Medewerkers 

- Voortdurende communicatie van onze Visie-Missie-Waarden; 
- Integrale publicatie van het ZVP en de actieplannen via het intranet (“K-doc”); 
- De krachtlijnen van het ZVP worden op een begrijpbare manier 

gecommuniceerd via dienstmededeling, op informatiesessies voor het 
personeel en via de nieuwjaarstoespraak van de Korpschef; 

- De krachtlijnen van het ZVP worden geïntegreerd in de presentatie i.k.v. het 
onthaal van de nieuwe medewerkers en stagiairs; 

- Feedback (ZVP, Opdrachtbrief, e.d.) via de jaarverslagen die op de website en 
op het intranet (“K-doc”) worden gepubliceerd; 

- Feedback (ZVP en actieplannen) via (half)jaarlijkse evaluatieverslagen die op 
het intranet worden gepubliceerd; 

- Informatie via bestaand en nieuw overleg tussen interne partners; 
- Een personeelsblad zal worden ontwikkeld met aandacht voor duiding bij het 

politiebeleid; 
- Optimaliseren van de kanalen voor “top-down” en “bottom-up” communicatie; 
- Het intranet (“K-doc”) zal als medium voor de interne communicatie (van het 

politiebeleid) continu verbeterd worden; 
- Jaarlijks wordt een actieplan “interne en externe communicatie” uitgewerkt; 

                                                      
153 Basisoverlegcomité;  
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Hoofdstuk V: Goedkeuring van het plan 
 

11..  VVeerrbbeetteerreenn  eenn  vveerrnniieeuuwweenn  
 
Het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 werd door de Ministers van respectievelijk Justitie en Binnenlandse 
Zaken goedgekeurd met opmerkingen. 
 

Opmerkingen en/of suggesties Federale overheidsdiensten 
(ZVP 2005-2008) 

- Dienst strafrechtelijk beleid (FOD Justitie) 
- Algemene Directie veiligheids- en preventiebeleid 

(FOD Binnenlandse zaken) 
- Directie van de relaties met de lokale politie – CGL 

Genomen initiatieven/maatregelen 

Meer subjectieve bronnen raadplegen In het argumentatiemodel voor de prioritaire fenomenen in het domein 
“veiligheid en leefbaarheid” werd, in aanvulling van de veiligheidsmonitor,  
de interne bevraging van sleutelfiguren als subjectieve bron geïntegreerd. 
Verder werd voor de prioriteitenbepaling in het domein “dienstverlening en 
werking” onder meer het auditrapport van het comité P en de interne 
bevraging van sleutelfiguren aangewend. 

Het inschrijven van het ZVP in een geïntegreerd  
en integraal lokaal veiligheidsbeleid 

Tot op datum van goedkeuring van het ZVP 2009-2012 werd geen 
geïntegreerd en integraal lokaal veiligheidsbeleid uitgestippeld. Om de 
coherentie op lokaal en zonaal niveau te vrijwaren werd in het ZVP 2009-
2012 rekening gehouden met: 

- de gemeentelijke strategische veiligheids- en preventieplannen; 
- de preventiecontracten; 
- de lokale veiligheidsdiagnositieken. 

Integreren van de Kadernota Integrale Veiligheid  
(KIV) in het ZVP 

Tot op datum van goedkeuring van het ZVP 2009-2012 werd geen KIV 
opgesteld. 

Geen afzonderlijk luik preventie Het ZVP werd opgesteld conform de nieuwe handleiding voor de opmaak 
ervan (voorgesteld door CGL). In de handleiding is geen afzonderlijk luik 
preventie voorzien. Het onderdeel preventie komt aan bod in de 
actieplannen (indien opportuun) 

Geen onderdeel m.b.t. de “drugsplannen”: 
- Jette: Contrat plan drogue 
- Sint-Jans-Molenbeek: project “Toxicomanie” 

Beide gemeentelijke projecten werden geïntegreerd in de respectievelijke 
gemeentelijke strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP). Het 
ZVP is coherent met de SVPP van de gemeenten Jette en Sint-Jans-
Molenbeek. 
In de strategische ontwikkeling van de prioriteit “handel in verdovende 
middelen” is een partnerschap met gemeentelijke partners voorzien. 

De evaluatie van het vorige ZVP is te beknopt In het  ZVP 2009-2012 werd een meer uitgebreide tussentijdse evaluatie 
opgenomen. Een uitgebreide evaluatie “a posteriori” is voorzien in 2009. 

Met een aantal opmerkingen/suggesties van de FOD werd geen 
rekening gehouden, in het bijzonder i.v.m. het capaciteitsmeetsysteem 

Voor de opmaak van het ZVP 2009-2012 werd met alle opmerkingen en 
suggesties rekening gehouden. 

De motivatie voor het niet weerhouden van bepaalde  
prioriteiten van het NVP is te beknopt 

Het argumentatiemodel werd geïntegreerd in het ZVP en beknopt 
toegelicht 

De aspecten “partnerschap” en “veiligheidsketen” i.k.v.  
de strategische ontwikkeling van de prioritaire fenomenen  
zijn te weinig ontwikkeld 

Bij de strategische ontwikkeling werd de nieuwe handleiding nauwgezet 
gevolgd. Aan het item “partners” werd voldoende aandacht besteed. 
In de handleiding is geen afzonderlijk item “veiligheidsketen” voorzien, de 
aspecten van de veiligheidsketen wordt impliciet ingeschreven via de notie 
“excellente politiezorg”. 

Een overzicht van de capaciteit ontbreekt in het ZVP  
aangezien nog geen capaciteitsmeetsysteem werd ontwikkeld 

Een capaciteitsoverzicht werd toegevoegd in Hoofdstuk II, punt 8 (p.63). 
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Hoofdstuk VI: Actieplannen en projecten 
 
De actieplannen zullen worden uitgewerkt nadat dit Zonaal Veiligheidsplan door de respectievelijke Ministers 
zijn goedgekeurd. Ze zullen later worden toegevoegd aan dit Zonaal Veiligheidsplan en worden bijgevolg als 
een afzonderlijk onderdeel ervan beschouwd. 
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Verspreidingslijst 
 

• De Minister van Binnenlandse Zaken 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid 

 
• De Minister van Justitie  

Federale Overheidsdienst Justitie 
Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 

 
• De Voorzitter van de Zonale Veiligheidsraad 

Dhr. Ph. MOUREAUX 
Burgemeester-Voorzitter 

 
• De Procureur des Konings van Brussel 

Dhr. B. BULTHÉ 
 

• Procureur des Konings 
M. P. NÈVE 

 
• Procureur des Konings 

M. B. LEFEBVRE 
Referentiemagistraat politiezone 5340 Brussel-West 

 
• Dhr. H. DOYEN 

Burgemeester van Jette 
 

• M. M. CARTHÉ 
Burgemeester van Ganshoren 

 
• Dhr. J. RIGUELLE 

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 
 
• Dhr. Ph. PIVIN 

Burgemeester van Koekelberg 
 

• Dhr. J. DEVEAUX 
Hoofdcommissaris van Politie 
Dirco van Brussel 

 
• Dhr. G. AUDENAERT 

Hoofdcommissaris van Politie 
Dirjud van Brussel 

 
• M. M. DECOLLE  

Directie van de Relaties met de Lokale politie van de federale politie 
 

• M. V. PAULUS DE CHÂTELET 
Gouverneur van het Bestuurlijk Arrondissement Brussel-Hoofdstad 

 
• De Politieraadsleden (met uitzondering van de delen die door de ZVR als vertrouwelijk worden beschouwd) 
• De medewerkers van de lokale politie 5340 Brussel-West 
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 Bijlagen 

 
1. Scanning en analyse - De voorbereiding van het argumenatiemodel 
2. Scanning et analyse - Les 5 communes 
3. Organogram per directie in “full time equivalents” (FTE) 
4. Scanning et analyse - Scanning objectifs des autorités administratifs 
5. Afkortingen 
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