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VVOOOORRWWOOOORRDD  DDOOOORR  DDEE  BBUURRGGEEMMEEEESSTTEERR--
VVOOOORRZZIITTTTEERR  
 
De eindbalans van onze activiteiten in 2006, van de 
evolutie die onze organisatie heeft doorgemaakt en van 
onze meer en meer doelgerichte werking, is bijzonder 
bemoedigend. In dit opzicht kan ik 2006 bestempelen als 
het jaar waarin onze politiezone, zes jaar na de 
politiehervorming, uitgegroeid is tot een politiezone die in 
staat is om haar diverse opdrachten ten volle uit te voeren 
op heel haar grondgebied. 
 
De resultaten in het jaarverslag zijn des te opmerkelijk 
aangezien ons korps nog steeds met een aantal tekorten 
en onvolmaaktheden op organisatieniveau geconfronteerd 
werd: niet in het minst ons deficitair personeelskader 
waardoor al te vaak de vlotte werking van onze diensten 
bemoeilijkt wordt. 
 
Tot op heden konden de tekorten verdoezeld worden door 
een steeds betere samenwerking tussen onze diensten, 
wat uiteraard niet wegneemt dat dringend een oplossing 
dient te worden gezocht voor de situatie. Zonder 
overdreven optimistisch te klinken, merken we een aantal 
zeer hoopgevende zaken op… Zo is bijvoorbeeld de 
begroting van onze politiezone opnieuw in evenwicht. Dit 
getuigt van een doordacht en efficiënt financieel beheer en 
beleid, dat ons eventueel, op termijn, zal toelaten om ons 
voorzien kader op te vullen.     
 
De actieplannen van het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 
bieden ons een soort van leidraad die we nauwgezet 
volgen om zo afdoende resultaten te behalen binnen de 
verschillende domeinen die onze aandacht vragen. 
 
In dit kader wil ik het prachtige werk belichten van ieder 
die in 2006, op welke manier dan ook, zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen in het behalen van onze vooropgestelde 
doelstellingen. Ik wens iedereen, van de korpschef (die 
uitmundtend werk levert) tot het personeel op het terrein 
en de werkvloer, te bedanken voor hun professionalisme 
en hun engagement. Of het nu de interventiedienst, met 
hun prima aanrijtijden en hun talrijke interventies die zij tot 
een goed einde wisten te brengen; of de wijkpolitie, voor 
wie de relatie met de burger op de eerste plaats komt; of 
de verkeersdienst, wiens takenpakket onophoudelijk 
uitgebreid wordt; betreft…, alle diensten mogen terecht fier 
terugblikken op hun prima resultaten, en dit desondanks 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De Heer Ph. Moureaux 
Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek 
Voorzitter van Politiecollege en Politieraad 

De Heer H. Doyen 
Burgemeester van   
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Mevrouw M. Carthé 
Burgemeester van  
Ganshoren 

De Heer J. Riguelle  
Burgemeester van  
Sint-Agatha-Berchem 

De Heer Ph. Pivin  
Burgemeester van   
Koekelberg 
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het feit dat zij vaak met een hoge werkdruk en, dag in, dag uit, met lastige situaties te maken 
krijgen. 
 
Tenslotte wil ik niet nalaten om, naast het uitmuntende werk van de eerstelijnspolitie, de 
doeltreffende samenwerking met en de onmisbare steun van de verschillende steundiensten “in 
the picture” te zetten, zonder dewelke dergelijke mooie resultaten onmogelijk zouden zijn: de 
lokale recherchedienst, de dienst Steun aan de recherche, de cel Bijzondere wetten, de 
personeelsdienst, de diensten Logistiek en Telematica, … en tal van andere diensten die 
onmiskenbaar bijdragen aan het hoge kwaliteitspeil van ons korps en in vele opzichten dé 
waarborg zijn op succes binnen haar opdrachten. 
 
 
 
 
 
 

Philippe MOUREAUX  
Voorzitter van het Politiecollege en de Politieraad 
van de politiezone Brussel-West 
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IINNLLEEIIDDIINNGG  DDOOOORR  DDEE  KKOORRPPSSCCHHEEFF  
 
Welkom! 
 
Voor u ligt het “Jaarverslag 2006” van onze politiezone Brussel-West. Dit jaarverslag biedt u een 
breed overzicht van de activiteiten en de resultaten van ons lokaal politiekorps uit 2006. Voor de 
tweede keer wordt het referentiekader voor organisatieontwikkeling van de lokale politie, vervat in 
de omzendbrief CP21, als “kapstok” gebruikt voor ons activiteitenverslag. De finaliteit van ons 
jaarverslag kadert in ons kwaliteitsdenken. Immers, ons activiteitenverslag geeft vorm aan een 
aantal kwaliteitsprincipes. Zo willen we aantonen welke doelstellingen werden vooropgesteld en 
hoe we onze doelen hebben behaald (resultaatgerichtheid), hoe we voortdurend getracht hebben 
onze dienstverlening te verbeteren (continu verbeteren), hoe en met wie we hebben 
samengewerkt (samenwerking), … Daarenboven biedt het jaarverslag een antwoord op diverse 
pijlers van onze community policing-filosofie, zoals ons op een transparante manier 
verantwoorden aan onze partners, aangeven op welke manier probleemoplossend wordt gedacht 
en gehandeld, aantonen op welke manier de bekwame betrokkenheid wordt bevorderd, …  
 
Onze zone beschouwt haar jaarverslag als een belangrijk instrument in haar communicatieplan. 
Met het “Jaarverslag 2006” wordt aan al onze partners een blik gegund op de hele organisatie en 
werking, zowel voor als achter de schermen… 
 
Eerst wordt een beeld geschetst van onze politiezone en haar lokaal politiekorps, onder mijn 
leiding, haar filosofie en haar opdrachtverklaring. Ook ons politiecollege, onze politieraad en onze 
zonale veiligheidsraad hebben hier hun plaats, alsook onze partners in de veiligheidsketen en de 
overeenkomsten die mee ons lokaal politiebeleid vorm geven. Vervolgens wordt alles wat raakt 
aan onze strategie en ons beleid weergegeven. Onze korpsdoelstellingen hadden een belangrijke 
plaats in 2006, en dus ook in ons jaarverslag. De prioriteiten en aandachtspunten van ons zonaal 
veiligheidsplan 2005-2008 en onze actieplannen 2006 passeren eveneens de revue. Andere 
thema’s zijn onze communicatie, het strategisch sturen op capaciteit, …  
 
Mensen zijn nog steeds het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. In een volgend hoofdstuk 
wordt de samenstelling van ons kader uit de doeken gedaan. Alles wat personeelszaken, 
vorming, welzijn, …, aanbelangt vindt u in dit onderdeel terug. Ook alles in verband met tucht en 
discipline, onder meer het intern toezicht, het nieuwe evaluatiesysteem, de deontologische code, 
…, werd hierin opgenomen. Daarna bieden we u een blik op onze begroting. Tevens zetten we 
de initiatieven binnen de domeinen logistiek, infrastructuur en telematica op een rijtje. Informatie 
speelt een cruciale rol in het politiewerk. Ons informatiebeheer, zowel betreffende bestuurlijke als 
gerechtelijke politie, verdient dan ook de nodige aandacht.  
 
Vervolgens spitsen we onze aandacht op onze kerntaken, meer bepaald onze 
basisfunctionaliteiten. Achtereenvolgens komen onze wijkwerking en ons onthaal door onze 
afdelingen, onze interventies, onze lokale recherche en opsporing (met aandacht voor de 
verschillende specialisatiedomeinen zoals jeugd, bijzondere wetten, …), onze 
slachtofferbejegening en onze ordehandhaving aan bod. In dit laatste opzicht zijn onder andere 
de voetbalwedstrijden van FC Brussels en de verkeersveiligheid belangrijk.  

                                                 
1 Ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een 

gemeenschapsgerichte politiezorg; 
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Onze diensten zijn er zeker niet enkel op uit om processen-verbaal uit te schrijven… Zo wordt 
aandacht gegeven aan bemiddeling en preventie, bijvoorbeeld de schooladoptieplannen, de 
uitstap met Molenbeekse jongeren in Cornimont, … Het jaarverslag is natuurlijk niet compleet 
zonder de criminaliteitstendensen. Er wordt u een overzicht geboden van de geregistreerde 
criminaliteit in het algemeen, en in het kader van onze actieplannen uit het zonaal veiligheidsplan 
in het bijzonder. Ook de cijfers in verband met de APO-procedure (ambtshalve politioneel 
onderzoek), het algemeen politiereglement, de terbeschikkingstellingen, …, worden vermeld. Tot 
slot worden de resultaten van de “Veiligheidsmonitor 2006” voor onze zone meegegeven.  
 
Het “Referentiekader voor organisatieontwikkeling” diende dus als inspiratiebron om al deze 
informatie op een overzichtelijke manier weer te geven. Dit kader werd op federaal niveau door 
de werkgroep “Kwalipol”, waar onze zone deel van uitmaakt, ontwikkeld, onder meer, op basis 
van de managementmodellen EFQM (European Foundation for Quality Management) en INK 
(Instituut Nederlands Kwaliteit). Aan de hand van het referentiekader streeft onze politiezone naar 
(nog) meer kwaliteit. Het grondvlak van het referentiekader het bestaat uit tien 
aandachtsgebieden, namelijk de organisatie- en de resultaatsgebieden. De “organisatiegebieden” 
(Leiderschap; Strategie en beleid; Management van Medewerkers; Management van Middelen 
en Management van Processen) omvatten informatie over de inrichting en de werking van de 
organisatie die de mogelijkheid bieden om bepaalde resultaten te halen. In de 
“resultaatgebieden” (Klanten; Leveranciers en partners; Medewerkers; Maatschappij en Bestuur 
en financiers) worden de prestaties van de organisatie gemeten en weergegeven. De 
feedbackloop toont het leerproces aan, namelijk op basis van de gemeten resultaten de 
organisatie voortdurend vernieuwen en verbeteren door middel van de opstart van 
verbeterprojecten binnen de organisatiegebieden. Bovendien vinden we in het kader ook de vijf 
pijlers van community policing, de vijf kwaliteitsprincipes en de vijf “groeifasen” van een 
organisatie terug. De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) is de “motor” die de het geheel 
draaiende houdt…  
Het referentiekader voor organisatieontwikkeling van de lokale politie (CP2) ziet er als volgt uit: 
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De onderdelen van dit jaarverslag stemmen grosso modo overeen met de aandachtsgebieden 
van het referentiekader. Op die manier hopen wij u een “gebalanceerd” verslag voor te stellen, 
waarbij zowel de resultaten van onze inspanningen, als de organisatorische aspecten van ons 
korps aan bod komen.  
 
Voor de opmaak van het “Jaarverslag 2006” hebben de opstellers dankbaar gebruik gemaakt van 
de aanbevelingen van andere politiezones met ervaring terzake, het aangereikte instrumentarium 
van de CGL2 en de getrokken lessen uit ons eigen “Jaarverslag 2005”.  
Bijvoorbeeld worden heel wat resultaten onmiddellijk gekoppeld aan de organisatiegebieden om 
de leesbaarheid van het rapport te verhogen. Hierdoor worden onze “resultaten” beperkt tot één 
hoofdstuk, meer bepaald rond onze operationele resultaten, bijvoorbeeld het aantal processen-
verbaal, de resultaten in het kader van ons zonaal veiligheidsplan, … De feedbackloop wordt 
geïntegreerd in de andere hoofdstukken, met andere woorden komen de verbeteringen en 
vernieuwingen die 2006 meebracht in ieder hoofdstuk aan bod.  
 
Ons korps is terecht fier op deze realisatie die echter voor verbetering vatbaar blijft. Daarom 
staan wij open voor alle kritiek, raadgevingen en suggesties om ons jaarverslag te optimaliseren. 
Wij willen u dan ook uitnodigen om ons het evaluatieformulier, dat beschikbaar is bij de DOO, 
over te maken.  
 
Dit jaarverslag is de weergave van een jaar vol inspanningen van ons voltallig korps. Ik wil dan 
ook uitdrukkelijk alle medewerkers danken voor hun geleverd werk.  
 
 
 
 
 
 

Johan DE BECKER 
Hoofdcommissaris van Politie 
Korpschef 

                                                 
2 Directie van de relaties met de lokale politie (CGL); 
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II..  LLeeiiddeerrsscchhaapp  

II..11  OOnnzzee  ffiilloossooffiiee  
 
II..11..11  OOnnzzee  VViissiiee,,  MMiissssiiee,,  WWaaaarrddeenn  
 
De “mission statement” of opdrachtsverklaring van de politiezone Brussel-West omvat de visie en 
de missie van ons politiekorps alsook de waarden die álle personeelsleden hoog in het vaandel 
dragen. 
 
Onze Visie 
Met eerbied voor de mens en de democratische beginselen van onze maatschappij, streeft de 
politiezone Brussel-West ernaar, op professionele en enthousiaste wijze, haar medewerkers en 
de gemeenschap, een kwaliteitsvolle, doeltreffende en doelmatige dienstverlening te verzekeren. 

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

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

• De waarborg van een permanente en continu verbeterde dienstverlening 
• De ontwikkeling van een respectvolle werkomgeving waarbinnen onze medewerkers zich 

ten volle kunnen ontplooien 
• Een transparante en integere communicatie 

 
Onze Waarden 
Wij verbinden er ons toe: 

• Éénieder te respecteren, beschikbaar te zijn en een luisterend oor te hebben 
• Een integraal dienstenpakket aan te bieden, gestoeld op polyvalentie, overleg en 

samenwerking 
• Doeltreffend, doelmatig, integer en eerlijk op te treden 
• De eerbied voor wetten, professionele normen en deontologische regels te verzekeren 
• Een dynamische, open en collegiale sfeer te ontwikkelen 
• Onze medewerkers, door vorming, de kans te geven zich verder professioneel te kunnen  

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

veiligheidsketen, aan te passen 
 
II..11..22  OOnnss  rriicchhttbbaakkeenn  ::  CCoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg    
 
Het politiemodel rond community policing (“COP”) beoogt een in de samenleving geïntegreerde 
politie die ten dienste staat van de burger(s) en samen met de gemeenschappen naar 
oplossingen zoekt die gericht zijn op de lokale omstandigheden die onveiligheid veroorzaken. 
Onze politiezone streeft voortdurend naar de korpsbrede implementatie van community policing. 
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II..11..22..11  DDee  vviijjff  ppiijjlleerrss  vvaann  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  
 
De externe oriëntering 
Onze lokale politie Brussel-West staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin! Dankzij 
die integratie zijn wij ons sneller en bewuster van wat “leeft” op vlak van veiligheid en 
leefbaarheid in de samenleving, waardoor we sociale problemen beter begrijpen en een afdoend 
antwoord kunnen formuleren. 
 
Het probleemoplossend werken 
Onze politie tracht door middel van identificatie, analyse en continue opvolging van de oorzaken 
van de (on)veiligheidssituatie tijdig de problemen te onderkennen om er op te anticiperen en er 
een gepast antwoord aan te bieden. 
 
Het partnerschap 
Ons korps is één van de actoren in het kader van de integrale veiligheidszorg. Net als de overige 
actoren levert ons korps, onder de bevoegdheid van onze politiek verantwoordelijke overheden, 
haar specifieke bijdrage in de aanpak van onveiligheidsproblemen.  
 
De verantwoording 
Het rekenschap afleggen over ons aandeel in de integrale veiligheidszorg is ingebed in de 
structuren van onze diverse “partnerships”.  
 
De bekwame betrokkenheid 
De bekwame betrokkenheid betekent dat voor zowel de politiemensen als de bevolking 
mogelijkheden moeten worden gecreëerd om gezamenlijk problemen van veiligheid en 
leefbaarheid aan te pakken. 
Onze politiemensen moeten zogenaamde “smart cops” worden, met andere woorden 
professionals op basis van hun polyvalentie, namelijk het beschikken over een ruim gamma aan 
reactiewijzen bij de uitoefening van hun taken. 

II..11..22..22  MMuullttiippllee  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ::  hhooeezzoo??  
 
Onze zone 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.  
 
Het project is een wetenschappelijk politieonderzoek om inzicht te verkrijgen in de manier waarop 
concrete interacties tussen politie en allochtonen verlopen en in de elementen die deze 
interacties beïnvloeden, waarbij perceptie, betekenisverlening en verwachtingen van beide 
partijen een voorname rol spelen. In augustus werd gestart met het afnemen van interviews met 
enerzijds allochtone sleutelfiguren uit onze zone en anderzijds onze korpschef, de directeur van 
de afdeling Sint-Jans-Molenbeek en het diensthoofd van de interventiedienst. In de periode 
september-oktober werden, na een korte observatie in de meldkamer (dispatching), gedurende 2 
weken participerende observaties uitgevoerd in het gezelschap van wijkagenten die hun “vaste 
ronde” deden in de 2 voor het onderzoek geselecteerde buurten in Sint-Jans-Molenbeek. 
Vervolgens werd gedurende 6 weken een interventiebrigade van dichtbij geobserveerd in hun 
dagelijkse taken, afhandeling van incidenten en interacties met etnische minderheden.  
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II..11..33  OOnnzzee  ccuullttuuuurr  vvaann  vveerrnniieeuuwwiinngg,,  iinnnnoovvaattiiee  eenn  
kkwwaalliitteeiittssddeennkkeenn  
 
“Zorg voor kwaliteit” is een taak van iedereen binnen ons korps. Heel de politiezone streeft 
voortdurend naar de vertaling van de vijf kwaliteitsprincipes in haar organisatie en haar werking. 
Met andere woorden wil onze zone de “goede dingen doen” (resultaatgerichtheid), de “dingen 
goed doen” (transparantie), de “dingen beter doen” (continu verbeteren), de “dingen doen doen 
en samen doen” (samenwerking) en dit door middel van “leiderschap met lef”… Dit 
kwaliteitsdenken werd trouwens vervat in onze visie en onze missie. 
 
De cultuur van vernieuwing, innovatie en kwaliteitszorg vond vorig jaar ingang via de 
korpsdoelstellingen en via de actieplannen. Om de ingeslagen weg van kwaliteitszorg verder te 
bewandelen, werden begin 2006 de korpsdoelstellingen “vertaald” in operationele doelstellingen 
per dienst afzonderlijk en verplicht projectmatig uitgewerkt in een actieplan voor de periode 2006-
2007. De projectmatige aanpak bracht de verschillende diensten samen rond de actieplannen. 
De koppeling van de korps- en operationele doelstellingen 2006-2007 aan het nieuwe 
evaluatiesysteem betekende een concrete toepassing van het principe “resultaatsgerichtheid”.  
De opvolging (aan de hand van gemeten indicatoren) werd eveneens verzekerd. Na een half jaar 
(september 2006) dienden de directeurs een eerste keer te rapporteren over de voortgang in de 
actieplannen en hierover verantwoording af te leggen aan het directiecomité. 
 
“Zonder cyclus, draait het vierkant!” De verplichte werkwijze aan de hand van de PDCA-cyclus 
(Plan-Do-Check-Act) rond de diverse actieplannen (in het kader van enerzijds het zonaal 
veiligheidsplan en anderzijds de korpsdoelstellingen), betekende weer een stap in de goede 
richting. Door middel van deze dynamiek wil de politiezone zich immers voortdurend verbeteren 
en vernieuwen. 
 
In het bijzonder staat de dienst Organisatieontwikkeling in voor de interpretatie van kwaliteitszorg 
en in het bijzonder de communicatie. Met andere woorden: de opvolging van de prioriteit binnen 
het domein van de werking en organisatieontwikkeling uit het zonaal veiligheidsplan 2005-2008. 
In 2006 werd voornamelijk gewerkt aan het “Jaarverslag 2005” van ons politiekorps. Met het 
“Jaarverslag 2005” werd aan de partners een blik gegund op de hele organisatie en werking. 
Deze transparantie was een bijkomende prikkel voor de zone om nog efficiënter en 
professioneler te werken… 
 
Onze politiezone heeft eveneens actief deelgenomen aan de “Kwalipol”-vergaderingen, 
georganiseerd door de Directie van de relaties met de lokale politie (CGL) van de federale politie 
(domein kwaliteitsstelsel), en dit op 12 januari, 31 maart en 2 juni 2006. Op de agenda stonden, 
onder meer, enkele getuigenissen van politiezones over hun ervaringen inzake 
organisatieontwikkeling op basis van het referentiekader uit CP2, het ontwikkelen van het 
“kwaliteitsstelsel”, enkele positiebepalingen , het procesgericht werken, …  
 
Het referentiekader uit CP2 of het EFQM/INK-managementmodel wordt door onze zone vaak als 
“kapstok” gebruikt voor kwaliteitszorg. Zo werd in 2003 en 2004 een positiebepaling of een “foto” 
van onze zone gemaakt. Vorig jaar interpelleerde het Comité P onze korpsleiding over de 
voortgang sinds. De eindconclusie van de “mini-audit” was positief nagenoeg over de hele lijn. 
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II..22  OOnnzzee  zzoonnee::  oonnzzee  ggeemmeeeenntteenn,,  oonnzzee  wwiijjkkeenn,,  oonnzzee  
sseeccttoorreenn,,  ……    
 
Onze politiezone, gelegen in het Noord-Westelijke deel van de regio Brussel-Hoofdstad, is 
bevoegd voor de gemeenten Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-
Molenbeek, en beslaat een oppervlakte van 17,5 km², ofwel 10% van de oppervlakte van de regio 
Brussel-Hoofdstad. Onze zone wordt omringd door de gemeenten Wemmel, Dilbeek, Zellik, 
Anderlecht en Brussel-Stad. Op 31 december 2006 telde onze politiezone 185.025 inwoners, wat 
neerkomt op een gemiddelde van 10.232 inwoners per km². De gemeenten Koekelberg en Sint-
Jans-Molenbeek hebben de grootste bevolkingsdichtheid. De gebouwen van de Franse 
gemeenschap en de financiële instelling KBC, alsook het voetbalstadion van “FC Brussels” 
bevinden zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Dagelijks vinden 
markten plaats op het grondgebied van de zone (met uitzondering van maandag), in het bijzonder 
die van Jette op zondag, één van de grootste markten van Brussel. De politiezone telt in totaal 
125 scholen, alle netwerken en kinderdagverblijven inbegrepen. Bovendien bevindt de Katholieke 
Universiteit Brussel (KUB) zich op de zone, namelijk in Koekelberg, evenals de campus VUB 
verbonden aan het UZ-Brussel te Jette. Onze zone heeft een goed wegennet en een netwerk van 
openbaar vervoer. Zo beschikt de zone over 8 metrostations (lijnen 1A-1B en 2), 15 bus- en 
tramlijnen van de “STIB”, 5 buslijnen van “De Lijn-TEC” en 2 treinstations, namelijk in Jette en 
Sint-Agatha-Berchem. De politiezone telt 4 ringuitritten en verschillende grote verkeerswegen die 
de ring van Brussel met het 
centrum van de stad en de 
andere Brusselse gemeenten 
verbinden.  Bovendien zijn 3 
ringuitritten gemakkelijk 
bereikbaar vanuit onze zone. 
 
Het grondgebied van onze 
politiezone werd onderver-
deeld in 17 sectoren. Bij de 
verdeling in sectoren werd 
rekening gehouden met een 
aantal parameters, onder 
andere de NIS-sectoren 
(Nationaal Instituut voor de 
Statistiek), het behoud van de 
gemeentegrenzen, demo-
grafische gegevens, natuur-
lijke hinderpalen, invals-
wegen, spoorwegen en de 
werkdruk (het aantal dos-
siers, criminaliteitscijfer, ...). 
De sectoren zijn een 
uitstekend middel om onze 
gebiedsgebonden politiezorg en onze filosofie rond community policing vorm te geven. 
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II..33  OOnnss  oorrggaannooggrraamm    
 
Ons organogram vindt u in bijlage. 

II..44  OOnnzzee  bbeelleeiiddssoorrggaanneenn  
 
II..44..11  OOnnzzee  kkoorrppsscchheeff::  ““LLeeiiddeerrsscchhaapp  mmeett  lleeff””  
 
Bij Koninklijk Besluit van 26 mei 2002 werd 
Hoofdcommissaris van Politie Johan De Becker aangesteld 
tot korpschef van de politiezone 5340 Brussel-West. Op basis 
van artikel 44 van de WGP (Wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus) heeft hij de leiding over ons lokaal politiekorps.  
 
Onze korpschef hecht veel belang aan engagement en 
voorbeeldgedrag van al het personeel. In dit kader dragen de 
korpschef en alle andere leidinggevenden iedere dag de 
goede korpsgeest, geïnspireerd door enerzijds de visie, 
missie en waarden en anderzijds de filosofie van de 
gemeenschapsgerichte politiezorg, uit. 
 
Het mandaat van de korpschef liep in 2006 ten einde. In het 
licht van de procedure tot hernieuwing van het mandaat werd 
een synoptisch verslag, d.i. een verslag van de wijze waarop de korpschef zijn mandaat heeft 
uitgevoerd, opgemaakt op basis van het referentiekader CP2, en op 12 juni 2006 neergelegd bij 
de voorzitter van de politieraad. 
Op 6 oktober 2006 bekwam Johan De Becker een positieve eindevaluatie tijdens de zitting van 
de bevoegde evaluatiecommissie, bestaande uit Dhr. Ph. Moureaux, burgemeester-voorzitter van 
het politiecollege en de politieraad van de zone, Dhr. L. Closset, Inspecteur-generaal van de 
algemene inspectie van de federale en van de lokale politie, Mevr. V. Paulus de Châtelet, 
gouverneur van het Bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad en Dhr. P. DeGryse, Procureur 
des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
Op 14 november 2006 heeft de politieraad van de zone Brussel-West, met éénparigheid van 
stemmen, voorgesteld om het mandaat te verlengen voor een periode van 5 jaar. 
 
In de aanloop naar die hernieuwing werd in het najaar van 2006, onder het voorzitterschap van 
de korpschef, een werkgroep opgericht om de krijtlijnen van het politiebeleid uit te tekenen voor 
de duur van het hernieuwde mandaat. De krijtlijnen werden gebundeld in een opdrachtbrief die in 
2007 werd voorgesteld aan de politieraad. 
 
II..44..22  OOnnzzee  zzoonnaallee  vveeiilliigghheeiiddssrraaaadd  
 
Artikel 35 van de WGP voorziet dat binnen elke politiezone een zonale veiligheidsraad wordt 
opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, 
de Procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke 
directeurcoördinator van de Federale Politie (Dirco). Daarenboven worden regelmatig experts 
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uitgenodigd zoals de gerechtelijk directeur van het arrondissement Brussel (Dirjud), een 
medewerker van de CGL, … 
 
De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn: 

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

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

 
Onze zonale veiligheidsraad is in 2006 twee keer samengekomen, meer bepaald op 30 juni 2006 
en op 23 november 2006. 
 
II..44..33  OOnnss  ppoolliittiieeccoolllleeggee  eenn  oonnzzee  ppoolliittiieerraaaadd  
 
De burgemeesters van de vijf gemeenten van de zone vormen het politiecollege. De politieraad is 
samengesteld, behoudens de 5 burgemeesters, uit 25 raadsleden benoemd binnen de vijf 
gemeenteraden. 
De korpschef, belast met de voorbereiding van de dossiers die te behandelen zijn door de 
politieraad of het politiecollege, is bij elke zitting aanwezig, evenals de secretaris van het college 
en de raad. De voorbereiding van de dossiers gebeurt in nauwe samenwering met de secretaris. 
Deze laatste maakt de processen-verbaal op met betrekking tot de zittingen en verzekert er de 
overschrijving van. 
 
In 2006 vergaderde de politieraad 6 keer, het politiecollege 30 keren. 
 
Conform de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12/01/2006 (B.S. 
01/02/2006), is een overzicht van de openbare opdrachten, gegund door de politiezone in de loop 
van 2006, in bijlage gevoegd.  

II..55  OOnnzzee  iinntteerrnnee  oovveerrlleeggoorrggaanneenn  
 
II..55..11  HHeett  ddiirreeccttiieeccoommiittéé  
 
Het directiecomité is samengesteld uit de korpschef en de acht directeurs. Tijdens haar 
vergaderingen wordt naar een consensus onder de korpsleiding gestreefd inzake de uitvoering 
van het lokaal politiebeleid en worden derhalve beslissingen genomen. Regelmatig worden 
naargelang de agenda projectverantwoordelijken en -werkgroepen uitgenodigd om de 
beleidsvoorbereiding toe te lichten. In 2006 werden 17 directiecomités georganiseerd. 
 
II..55..22  DDee  ssttaaffvveerrggaaddeerriinngg  
 
Om kort op de bal te kunnen spelen wordt iedere ochtend een overlegmoment georganiseerd 
tussen de korpschef en de verschillende operationele directeurs. Tijdens deze stafvergaderingen 
worden de aanwezigen gebrieft omtrent de gebeurtenissen op het terrein van de voorgaande 24 
uur aan de hand van het dagverslag en het persverslag, en worden hoogdringende zaken 
behandeld. 
 



 

Jaarverslag 2006 – Politiezone 5340 Brussel-West  - 17 - 

II..55..33  DDee  ddiirreeccttiieevveerrggaaddeerriinnggeenn  
 
De verschillende directeurs organiseren op hun beurt op geregelde tijdstippen vergaderingen met 
de diensthoofden die onder hun directie vallen. Op die manier vinden een belangrijke “top-down” 
én “bottom-up” informatiestroom plaats. 

II..66  OOnnzzee  ppaarrttnneerrss  
 
II..66..11  IInntteeggrraallee  vveeiilliigghheeiiddsszzoorrgg  
 
Niet enkel onze politiediensten zijn verantwoordelijk voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. 
In het kader van het geïntegreerd veiligheidsbeleid is onze politie trouwens maar één van de 
actoren die, onder de regie van de politiek verantwoordelijke overheden, een eigen specifieke 
bijdrage levert aan de gezamenlijke, geïntegreerde aanpak van de veiligheid. Als één van de 
hoofdrolspeler in de veiligheidsketen speelt onze politiezone vaak de rol van katalysator.  
 
In het kader van de integrale veiligheidszorg organiseert onze zone op regelmatige basis formeel 
en informeel overleg met de gerechtelijke en bestuurlijke overheden, de gemeentediensten, de 
bevolking zelf (via wijkvergaderingen), de federale instanties, … 
Onze zone werkt ook nauw samen met de diensten van de federale politie. De samenwerking 
met de federale politie vertaalde zich, onder meer, in de patrouilles van de cavalerie van de 
DAR3, de ondersteuning door de helikopter, namelijk de “RAGO”, van de dienst Luchtsteun. 
Bovendien werd aan alle opdrachten van federale aard, opgelegd bij wijze van dwingende 
maatregel, voldaan. Zo nam onze zone in 2006 bijvoorbeeld deel aan de verplichte oefeningen 
“Hycap”4, georganiseerd door de federale politie (1.071 manuren).  
 
II..66..22  OOnnzzee  pprroottooccoollaakkkkoooorrddeenn,,  oonnzzee  oovveerreeeennkkoommsstteenn  ……  
 
Ons beleid krijgt mee vorm en wordt mee afgestemd op de verschillende akkoorden in verband 
met preventie, criminaliteit, veiligheid en leefbaarheid. 

II..66..22..11  DDee  vveeiilliigghheeiiddss--  eenn  ddee  pprreevveennttiieeccoonnttrraacctteenn  
 
De vijf gemeenten van de politiezone hebben ieder afzonderlijk ofwel een veiligheidscontract met 
de Minister van Binnenlandse Zaken, ofwel een preventiecontract met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest afgesloten, waar het lokaal politiekorps een inbreng in heeft, bijvoorbeeld 
door samen initiatieven te ondernemen, door deel te nemen aan het overleg op het niveau van de 
gemeente, … 

II..66..22..22  DDee  mmoobbiilliitteeiittssccoonnttrraacctteenn  
 
De gemeenten Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek hebben ieder afzonderlijk een 
mobiliteitscontract afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op een betere 

                                                 
3 Directie van de Algmene Reserve; 

4 Gehypothekeerde capaciteit; 
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beheersing van de verkeersvlotheid op de regionale verkeersaders die het grondgebied 
doorkruisen, en dit via onze lokale politie. 

II..66..22..33  OOnnzzee  vveerrkkeeeerrssvveeiilliigghheeiiddssoovveerreeeennkkoommsstt  
 
De politiezone heeft, net als in 2004 en 2005, in 2006 een 
verkeersveiligheidsovereenkomst afgesloten met de FOD Binnenlandse 
zaken en de FOD Mobiliteit en vervoer: de “Verkeersconventie”. Hierdoor 
werd een budget van 570.311,20euro ter beschikking gesteld van onze 
politiezone. Het “Actieplan 2006 inzake verkeersveiligheid” werd op 30 
juni 2006 goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. 

II..66..22..44  OOnnzzee  pprroottooccoollaakkkkoooorrddeenn  
 
In de loop van de jaren na de politiehervorming heeft onze zone diverse protocolakkoorden 
afgesloten voor interzonale en bovenlokale samenwerking met de andere Brusselse politiezones, 
de politiediensten van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, de federale 
politie, het Parket, de Onderzoeksrechters bij de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel, het 
Comité P, … Onze protocolakkoorden betreffen, enerzijds, het operationeel niveau (bijvoorbeeld 
inzake de bewaking van gedetineerden, waarvoor onze zone dagelijks 2 politieambtenaren levert 
als versterking “Paleis”, inzake de vaststelling van verkeersongevallen waarbij een politievoertuig 
bij betrokken is, inzake de handhaving van de openbare orde bij suprazonale evenementen, 
inzake de organisatie van de taakverdeling in het stadium van het onderzoek, inzake het 
operationeel beheer, inzake de bevoegdheidsregeling ingeval van heterdaad inzake misdaad of 
wanbedrijf, …), en, anderzijds, het niet-operationeel niveau (bijvoorbeeld inzake de 
informatieuitwisseling met het Comité P, inzake de betalende logistieke steun in verband met de 
basisuitrusting van het politiepersoneel en de collectieve uitrusting, inzake steunverlening bij 
diergeneeskundige zorgen met de federale politie (DGM), …).  
 
II..66..33  OOnnss  eexxtteerrnn  oovveerrlleegg  
 
Onze politiezone heeft in de loop van 2006 actief deelgenomen aan diverse overlegorganen, 
onder meer het arrondissementeel rechercheoverleg en de Conferentie van de Brusselse 
korpschefs. De Conferentie van de Brusselse korpschefs is een technische werkgroep met 
betrekking tot politionele aangelegenheden ten aanzien van de Conferentie van de Brusselse 
burgemeesters. In 2006 werd onze zone vertegenwoordigd in het arrondissementeel 
rechercheoverleg. Dit is een systematisch overleg tussen de lokale politiediensten, de 
bestuurlijke directeur-coördinator (Dirco), de Dirjud en de Procureur des Konings met als doel 
enerzijds de coördinatie van de opdrachten van gerechtelijke politie en anderzijds de organisatie 
van informatieuitwisseling. Onze korpschef vertegenwoordigt de Conferentie van de korpschefs 
van het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest op het rechercheplatform van het arrondissement Halle-
Vilvoorde. 
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IIII..  OOnnzzee  ssttrraatteeggiiee  eenn  oonnss  bbeelleeiidd  

IIII..11  OOnnzzee  kkoorrppssddooeellsstteelllliinnggeenn  
 
In ons streven naar meer kwaliteit, en meer in het bijzonder de verankering van het aspect 
“resultaatgerichtheid”, werden rond de jaarwisseling de “Korpsdoelstellingen” op papier gezet.  
 
Uit rondvraag onder een aantal politiezones bleek dat het uitschrijven van korpsdoelstellingen op 
strategisch niveau een marginaal gegeven is. Binnen dit domein heeft de politiezone Brussel-
West dus een voortrekkersrol opgenomen.  
De korpsobjectieven werden vooropgesteld voor de periode 2005-2008, maar hebben in feite een 
tijdloos karakter… Het werken aan de hand van korpsobjectieven in de periode 2005-2008 werd 
evenwel opgevat als een “PDCA”-cyclus, die samenvalt met de beleidscyclus inzake het zonaal 
veiligheidsplan. 
Eind 2005 (Plan) werden de korpsdoelstellingen opgesteld die begin 2006 “vertaald” en 
uitgerafeld werden in operationele doelstellingen per dienst afzonderlijk. In 2006 werd dus een 
inhaalbeweging gemaakt inzake de ontwikkeling van de operationele doelstellingen.  
De operationele doelstellingen per dienst zijn, vanuit hun situering binnen één of meerdere 
functionaliteit(en), gericht op de verbetering van haar organisatie, werking en resultaten. Iedere 
operationele doelstelling werd verplicht projectmatig uitgewerkt in een actieplan voor de periode 
2006-2007, die eveneens een PDCA-cyclus bestrijkt. 2006 stond voor de Do-fase. In deze fase 
werden de projectmatig ontwikkelde actieplannen (projecten) omgezet in daden! 2007 zal de 
meetfase (Check) worden waar aan de hand van SMART5-indicatoren de mate waarin de 
(korps)doelstellingen werden behaald, zal worden bepaald. Tenslotte zal in 2008 werk worden  
gemaakt van de borging van de (eventuele) “goede praktijken” en de verbetering of vernieuwing 
van de (korps)doelstellingen en de bijhorende actieplannen. 
 
Korpsdoelstellingen 

- In het licht van de (implementatie van de pijlers van de) gemeenschapsgerichte 
politiezorg of “Community Oriented Policing” (“COP”), namelijk; 

o Externe oriëntering 
o Probleemgericht werken 
o Partnerschap 
o Verantwoording 
o “Empowerment” of bekwame betrokkenheid 

- en rekening houdend met de visie, missie en waarden van de politiezone Brussel-West; 
- 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). 
 

                                                 
5 SMART : Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden; 
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IIII..22  OOnnss  zzoonnaaaall  vveeiilliigghheeiiddssppllaann  22000055--22000088  
 
Hét basisdocument voor het lokale politiebeleid is het zonaal veiligheidsplan. Ons zonaal 
veiligheidsplan 2005-2008 werd door de zonale veiligheidsraad goedgekeurd in haar zitting van 
28 juli 2004, en eveneens door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het zonaal 
veiligheidsplan 2005-2008 trad in werking op 1 januari 2005 en is van kracht tot 31 december 
2008. 
 
IIII..22..11  OOnnzzee  bbaassiissffuunnccttiioonnaalliitteeiitteenn  
 
In het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 zijn de zes basisfunctionaliteiten (van de 
basispolitiezorg) opgenomen, namelijk wijkwerking, onthaal, interventie, politionele 
slachtofferbejegening, lokale opsporing en onderzoek en handhaving van de openbare orde. 
 
IIII..22..22  OOnnzzee  pprriioorriitteeiitteenn  eenn  oonnzzee  aaaannddaacchhttssppuunntteenn  
 
Rekening houdend met de prioriteiten in het nationaal veiligheidsplan 2004-2007, de bevindingen 
uit de veiligheidsmonitor 2002, de toenmalige veiligheidssituatie (bepaald op basis van de 
scanning en analyse van de -beschikbare- cijfers), de positiebepaling van de politiezone Brussel- 
West (daterend van eind 2003) op basis van het INK-managementmodel en een aantal 
voorlopige (voorzichtige) reflecties op het zonaal veiligheidsplan 2003-2004 werd een 
argumentatiematrix opgesteld. Aan de hand van dit instrument heeft de zonale veiligheidsraad 
besloten om een aantal externe en interne fenomenen te weerhouden als prioriteit of als 
bijzonder aandachtspunt. 
 
Prioriteiten 
In het domein “veiligheid”  

• Diefstal in voertuigen 
• Diefstal in woningen 
• Jeugddelinquentie (schoolverzuim, criminaliteit en 

overlast in de omgeving van scholen en openbare 
ruimten) 

• Diefstal met geweld (sac-jackings en handtasdiefstallen) 
In het domein “interne werking en bedrijsvoering” 

• Interne en externe communicatie, en kwaliteitszorg 
 
Bijzondere aandachtspunten  

• Lokale verkeersproblematiek 
• Verdovende middelen 
• Strikte controle van handelszaken (bijzondere wetten) 

 
IIII..22..33  OOnnzzee  aaccttiieeppllaannnneenn  22000066  ZZVVPP  
 
De prioriteiten en aandachtspunten werden allen als project uitgewerkt onder de vorm van een 
actieplan. De actieplannen omvatten in het algemeen de systematische organisatie van enerzijds 
gerichte patrouilles op zogenaamde “hot-spots” binnen de zone, en anderzijds kleinere controles 
en grootschalige zonale controleoperaties op het hele grondgebied van de zone (ongeveer 2 
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acties per week). Verder werden ook een aantal projecten ingeschreven in de actieplannen rond 
preventie en de verbetering van de interne werking.  
Met uitzondering van enkele nieuwe initiatieven, in het bijzonder in het actieplan rond 
woninginbraken, waren de actieplannen 2006 voornamelijk een verderzetting van de “goede 
praktijken” uit de voorgaande actieplannen. Begin 2006 werd naar aanleiding van een 
analyseonderzoek naar woninginbraken binnen onze zone vastgesteld dat het aantal feiten een 
verontrustende stijging kende sedert eind 2005. Onder impuls van de korpschef werd het 
actieplan in de loop van het eerste trimester grondig hertekend door een werkgroep om die 
negatieve tendens te stoppen en om te buigen. 

IIII..33  BBeelleeiiddssoonnddeerrsstteeuunniinngg    
 
Een aantal diensten hebben een raadgevende en ondersteunende taak ten opzichte van de 
korpschef in het kader van de politiebeleidcyclus (voornamelijk in de voorbereidings-, opvolgings- 
en evaluatiefase).  
 
IIII..33..11  OOrrggaanniissaattiieeoonnttwwiikkkkeelliinngg  
 
Onder leiding van de directeur directie Korpschef staat de dienst Organisatieontwikkeling (DOO) 
voornamelijk in voor de ondersteuning van het veiligheidsbeleid, enerzijds in het kader van de 
voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het zonaal veiligheidsplan, en anderzijds door de 
ondersteuning en opvolging van de beleidsplannen van de verschillende directies. In dit licht 
heeft de dienst -onder meer- de verschillende actieplannen ZVP 2006 op papier gezet en 
geëvalueerd, …  
Tevens heeft de DOO de vergaderingen van de zonale veiligheidsraden van 30 juni en 23 
november 2006 voorbereid en de agendapunten voorgesteld.  
Verder heeft de dienst de morfologische gegevens van ons politiekorps verzameld op verzoek 
van de federale politie en heeft de dossiers voorbereid voor de korpschef in het kader van de 
interpellaties door de diverse overheden, bijvoorbeeld het dossier rond het cameratoezicht op de 
openbare weg, het dossier rond de eventuele vestiging van een gesloten instelling voor jonge 
delinquenten in Ganshoren, … 
Tenslotte heeft de DOO een bijdrage geleverd aan het synoptisch verslag van de korpschef en 
was belast met de dossiers rond de integratie van de fietsers in de wijkwerking, de 
Korpsdoelstellingen, de audit door het Comité P, de koppeling van de actieplannen ZVP 2006 en 
2007 aan budgetten, … 
 
IIII..33..22  AAnnaallyyssee  
 
De cel analyse is verantwoordelijk voor beleidsondersteuning door middel van twee soorten 
analyses. Enerzijds dienen strategische misdrijfanalyses (op basis van de geregistreerde 
criminaliteit) om strategische keuzes te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het bepalen van prioriteiten 
en het zoeken naar een effectieve aanpak. Anderzijds worden organisatieanalyses gemaakt aan 
de hand van informatie die een weergave is van de gevoerde organisatiepolitiek. 
In 2006 werden talrijke analyses uitgevoerd, onder andere de maandelijkse analyses van de 
prioritaire fenomenen uit het ZVP 2005-2008, het criminaliteitsbeeld 2005, de analyses per 
referentieperiode betreffende de nacht- en overuren, de analyses inzake bepaalde buurten en 
diverse andere analyses op vraag van de politieke overheden, de federale politie of de directeurs 
ingevolge bepaalde klachten, petities, …  
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Om nog diepgaandere analyses te kunnen uitvoeren heeft de cel in 2006 een eigen instrument 
voor kartografie ontwikkeld.  
 
Sinds april 2006 is eveneens een operationeel analiste full-time actief binnen de cel analyse en 
houdt zich hoofdzakelijk bezig met operationele misdrijfanalyses in het kader van het actieplan 
“diefstal in woningen”, en dit met het oog op de optimale sturing van de terreinpatrouilles en de 
ondersteuning van de onderzoekscel binnen de recherchedienst. 
 
IIII..33..33  DDee  jjuurriiddiisscchhee  ddiieennsstt    
 
Op 13 november 2006 werd de juridische cel, die nauw samenwerkt met het secretariaat van  het 
politiecollege en politieraad, in het leven geroepen. 1 Juriste van de Franstalige taalrol is de 
dienst komen vervoegen; het is de bedoeling van de zone, in een nabije toekomst, de 
personeelsbezetting van deze dienst uit te breiden met Nederlandstalig personeel. 
 
De juridische cel is belast met het onderzoeken, behandelen en opvolgen van onder andere de 
tuchtdossiers, dossiers in verband met geschillen van welke aard ook en eender welk dossier 
waarvoor het raadzaam en/of noodzakelijk is de wettelijke aspecten ervan te onderzoeken 
alvorens het wordt voorgelegd met het oog op het nemen van een beslissing. 

IIII..44  PPaarrttiicciippaattiieeff  mmaannaaggeemmeenntt  
 
De korpsleiding en de beleidsverantwoordelijken staan steeds open voor (opbouwende) kritiek en 
suggesties voor verbeteringen met betrekking tot het gevoerde beleid en heeft dergelijke 
participatie van het voltallige personeel steeds aangemoedigd. 
 
Participatief management krijgt binnen de zone concreet vorm in de beleidsvoorbereiding door 
ten eerste de oprichting van ad-hoc werkgroepen die projectmatig verbetervoorstellen 
ontwikkelen, ten tweede de rechtstreekse rapportage aan de korpschef van diensten met een 
uitdrukkelijke signaal- en adviesfunctie, namelijk de CSPO6, de dienst Intern toezicht en de dienst 
Betwiste zaken, en ten derde de deelname van het personeel (op uitnodiging) aan de 
beleidsvoorbereiding in de dossiers van het Directiecomité. 
Wat betreft de werkgroepen worden de leden geselecteerd onder het personeel op basis van hun 
specialiteit, deskundigheid of ervaring binnen een bepaald domein. Zo werden in 2006 diverse 
projectgroepen opgericht, onder andere, inzake de ISLP7-toepassing van het algemeen 
politiereglement, …   
 
Daarenboven kadert de inbreng van het personeel in het financieel beleid via de jaarlijkse 
begrotingsvoorstellen per dienst eveneens in het participatief management. 

                                                 
6 Cel psychologische ondersteuning; 

7 Integrated System for the Local Police; 
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IIII..55  OOnnzzee  ttrraannssppaarraannttee  ccoommmmuunniiccaattiiee  
 
Communicatie werd weerhouden als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 binnen het 
domein “Werking en organisatieontwikkeling”. Diverse initiatieven om de communicatie (in beide 
richtingen) te verbeteren werden in 2006 op touw gezet. Het verbeteren van de communicatie is 
trouwens een constante die terugkeert in de operationele doelstellingen 2006-2007 per dienst. 
Interne communicatie en coördinatie werden bovendien opgenomen in de (persoonlijke) 
doelstellingen van de directeurs in het kader van de evaluaties. 
 
IIII..55..11  HHeett  ““JJaaaarrvveerrssllaagg  22000055””  
 
Ons doel is het jaarverslag meer en meer te laten 
evolueren tot het “visitekaartje” van de politiezone en om 
het een belangrijke plaats te geven in de beleids- en 
beheerscyclus.  
 
Een zwaartepunt in het communicatieplan 2006 was dus 
het activiteitenverslag 2005 van het lokale politiekorps 
Brussel-West. De opstellers kozen voor een stijlbreuk en 
inspireerden zich voor de eerste keer op de Ministeriële 
Omzendbrief van 3 november 2004 (CP2)8 die het 
“Referentiekader: Organisatieontwikkeling van de lokale 
politie” officialiseert. Op die manier werd de leesbaarheid 
verhoogd en werd meer transparantie gecreëerd. 
 
Aangezien de planning voor de opmaak van het jaarverslag 
echter een grillig verloop kende, voornamelijk in verband 
met de vertaalslag en de dataverzameling, werd een aanzienlijke vertraging opgelopen. In het 
kader van de verspreiding van het jaarverslag werd gekozen voor een beperking van de 
traditionele “papieren weg” (onder meer uit milieubewuste overwegingen), en een evolutie naar 
de “electronische weg”, bijvoorbeeld via cd-rom, via de website, via het intranet, …  
 
Het korps heeft voor die vernieuwende aanpak (zowel naar de vorm, de inhoud als de 
verspreiding) felicitaties ontvangen van zowel de overheden als een aantal politiepartners. Een 
evaluatie werd georganiseerd en een bijhorend evaluatieformulier werd via diverse kanalen ter 
beschikking gesteld van onze partners, maar deze vond echter weinig weerklank...  
 
IIII..55..22  OOnnzzee  iinntteerrnnee  eenn  eexxtteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiieemmiiddddeelleenn  
 
Het dagverslag is een dagelijkse samenvatting van de gerechtelijke feiten die zich de voorgaande 
24 uren op de zone hebben voorgedaan. De dagverslagen worden overgemaakt aan de 
verschillende directies binnen de zone, het Brusselse Parket (m.b. de referentiemagistraten), het 
AIK (arronidssementeel informatiekruispunt) en de metrobrigade van de federale politie. 
 

                                                 
8 Ministeriële omzendbrief van 3/11/2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een 

gemeenschapsgerichte politiezorg; 
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Tijdens de wijkvergaderingen werden brochures met de contactgegevens van de 
sectorverantwoordelijken verdeeld onder de inwoners van de gemeenten Ganshoren, Koekelberg 
en Sint-Agatha-Berchem. Daarnaast werd een brochure verspreid onder de bevolking in verband 
met onze nieuwe telefoonnummers.  
 
Regelmatig worden persberichten via de media verspreid om informatie aan te bieden over 
bijvoorbeeld, evenementen op de zone, of om meer details vrij te geven in verband met 
gerechtelijke feiten die zich op het grondgebied van de politiezone hebben voorgedaan. 
In dit kader werden tussen 1 januari en 31 december 2006 33 persberichten (24 met betrekking 
tot gerechtelijke informatie en 9 met betrekking tot administratieve informatie) verspreid door de 
politiewoordvoerder, in nauwe samenwerking met de DOO. 
 
Persconferenties worden georganiseerd om de bevolking via de pers in te lichten over 
nieuwigheden of belangrijke thema’s die de politiezone Brussel-West aanbelangen, bijvoorbeeld 
de persconferentie op 26 april 2006 over de fietsers in onze wijkwerking. 
 
Onze zone beschikt eveneens over haar eigen 
website. De verouderde website www.zpz5340.be 
voldeed echter niet langer aan onze verwachtingen 
en deze van de bezoeker. Daarom werd in 2006 hard 
gewerkt om een nieuwe webstek te ontwikkelen, die 
op 1 januari 2007 het levenslicht zag in de virtuele 
wereld: www.lokalepolitie.be/5340.  
In samenwerking met de Vaste Commissie van de 
Lokale Politie (VCLP) werd in 2006 een nieuw 
beheerprogramma (“Joomla”) geïntroduceerd om de 
websites van de 196 Belgische politiezones te 
uniformiseren.  
Ook onze site is nu onderverdeeld in 6 grote delen: 

• de hoofding met de “info-flash”, waar u de 
laatste nieuwtjes van onze zone kunt vinden, 
onze contactgegevens (telefoonnummers, 
adres en e-mail) en ons organogram; 

• het project “Stop steaming“ ; 
• onze “Visie-Missie-Waarden“; 
• onze verschillende diensten; 
• diverse nuttige documenten zoals ons 

jaarverslag en de agenda van de 
politieraad; 

• woninginbraakpreventie  
(“veilig op vakantie”, technopreventie); 

 
Verder werden de voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2007 van start te gaan met het 
“E-loket”, een project van de Minister van Binnenlandse Zaken. De burger zal voor bepaalde 
feiten (fiets- en winkeldiefstal, vernielingen, beschadigingen en graffiti), die zich hebben 
voorgedaan op het grondgebied van de zone, klacht kunnen neerleggen via de website 
www.lokalepolitie.be/5340. Onze politiezone zal in 2007 gedurende 3 maanden als één van de 
pilootzones fungeren voor dit project, alvorens het project nationaal zal worden toegepast.  
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De officiële woordvoerder van de politiezone Brussel-West, die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 
contacteerbaar is, onderhoudt bevoordeelde contacten met het journalistenkorps en verzekert de 
externe communicatie in het algemeen. 
 
Wat onze interne communicatie betreft, werden in de loop van 2006 13 dienstmededelingen 
verspreid. De dienstmededelingen zijn het middel bij uitstek om officiële richtlijnen en inlichtingen 
van op directieniveau te verspreiden naar het voltallige personeel. Alle directeurs en 
diensthoofden ontvingen een papieren versie, en het voltallige personeel kan de 
dienstmededelingen raadplegen via ons intranet, de “K-doc”. De dienstmededelingen werden 
bovendien systematisch op de agenda van de directievergaderingen geplaatst.  
 
De “K-doc” is ons gebruiksvriendelijk intranet dat toegankelijk is voor al het personeel van onze 
zone met een ISLP-aansluiting. Het laat toe om de operationele en administratieve informatie 
beter te beheren en tevens om de papierberg te doen slinken. Op de “K-doc” vindt men naast de 
dienstmededelingen, eveneens de interne procedures en werkinstructies, de processen-verbaal 
van de directiecomités, een feedback van de politieraad en het politiecollege, … Het intranet 
wordt beschouwd als hét communicatieforum binnen de politiezone. De informatie is thematisch 
geordend en is zowel in het Frans als in het Nederlands consulteerbaar. Sinds 2006 is het 
mogelijk voor de beheerder van de K-doc om dagelijks updates uit te voeren, terwijl dit vroeger 
een omslachtige procedure was. 
 
De zone Brussel-West haalt bijna dagelijks de 
kranten… De persverslagen zijn een selectie van 
krantenartikelen die direct of indirect te maken hebben 
met zaken die de Belgische politiediensten 
aanbelangen, en in het bijzonder onze politiezone. 
Iedere weekdag wordt een persverslag opgemaakt en 
onder de aandacht van de directie gebracht op de 
ochtendlijke stafvergadering. Sinds augustus 2006 
worden de persverslagen via e-mail ook naar alle 
diensthoofden verstuurd. 
 
Onze zone leverde ook een paar keer een bijdrage aan enkele 
vaktijdschriften. Ten eerste werd onze jeugdbrigade in de 
“spotlights” gezet in de “Inforevue” 1/2006, het tijdschrift voor de 
Belgische geïntegreerde politie. Ten tweede werden in het 
themanummer van “Politiejournaal & Politieofficier” rond 
camerabewaking, de ervaringen van onze zone met de camera’s 
in een artikel vervat. 
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IIII..66  SSttrraatteeggiisscchh  ssttuurreenn  oopp  ccaappaacciitteeiitt  
 
Onze zone beschikt over een eenvoudig en gebruiksvriendelijk capaciteitsmeetsysteem. Door het 
gebruik van uniforme codes is het mogelijk om een duidelijk overzicht te hebben op de geleverde 
prestaties van het personeel gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld omtrent de prestaties 
in het kader van het zonaal veiligheidsplan, de zes basisfunctionaliteiten, vorming, het niet-
operationeel werk (de steun- en beheeractiviteiten), en de “verliescapaciteit” door ziekte, verlof, ... 
Het capaciteitsmeetinstrument heeft bijgevolg een grote beleidsondersteunende waarde omdat 
het toelaat de personeelscapaciteit te sturen.  
 
Het capaciteitsmeetinstrument diende in 2006 eveneens als verdeelsleutel voor de 
budgetverdeling (portefeuilles) onder de verschillende directies, op basis van de goedgekeurde 
begroting.  
 

Directie Hoofd-
activiteiten 

Zonaal veiligheidsplan 
2005-2008 Totaal % 

Directie Korpschef 38.203 2.328 40.531 3,95 
Directie Steun 88.937  88.937 8,67 
Directie Operaties 533.371 16.531 549.902 53,61 
Afdeling Sint-Agatha-Berchem 43.033 39 43.072 4,20 
Afdeling Ganshoren 43.781 13 43.794 4,27 
Afdeling Jette 68.035 148 68.183 6,65 
Afdeling Koekelberg 46.072 10 46.082 4,49 
Afdeling Sint-Jans-Molenbeek 133.563 850 134.413 13,10 
Andere 10.842  10.842 1,06 
     
Totaal 1.005.837 19.919 1.025.756 100 

 
U vindt in bijlage een overzicht van onze capaciteitsaanwending van 1 januari 2006 tot en met 31 
december 2006.  
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IIIIII..  OOnnzzee  ““hhuummaann  rreessssoouurrcceess””,,  oonnzzee  mmeeddeewweerrkkeerrss  

IIIIII..11  OOnnss  ppeerrssoonneeeellssbbeehheeeerr  
 
De dienst HRM (human ressources management) verzekert de omkadering en de begeleiding 
van de personeelsleden in alle fasen van hun loopbaan. De dienst beheert eveneens 
verscheidene voordelen en sociale rechten van de personeelsleden.  
Onze personeelsdienst heeft dus een divers takenpakket: 

• het algemene administratief beheer: bijvoorbeeld het beheer van de legitimatiekaarten, 
de vrije omloop van de MIVB9, de stamnummers, verscheidene attesten (mutualiteit, 
hypothecaire lening, kinderdagverblijf, “Makro”, verkiezingen, …), de hospitalisatie-
verzekeringen, het kindergeld of de geboortepremie (34 dossiers in 2006), …; 

• het loopbaanbeheer in samenwerking met de federale politie (directie van het personeel, 
SSGPI10, …) RSZ PPO11, het OCMW12, …: bijvoorbeeld mobiliteit ”in” en “out”, interne 
verschuivingen, detacheringen, aanstellingen, benoemingen, statutarisaties, op rust 
stellingen, SELOR13 examens, baremische herzieningen, …: 

• het beheer van de arbeidsongevallen in samenwerking met Mensura en de Gerechtelijke 
Geneeskundige Dienst: bijvoorbeeld aangifte van een arbeidsongeval, opvolging van de 
lopende dossiers, …; 

• het juridische beheer: bijvoorbeeld juridische bijstand, administratief behandeling van de 
tuchtdossiers (7 dossiers in 2006), …; 

• het beheer van de prestaties in samenspraak met de federale politie (directie van het 
personeel, SSGPI, medische controle, ….) Mensura, RSZ PPO, …: bijvoorbeeld het 
beheer van de (ziekte)verloven, de GPI14-formulieren, het PPP15, …; 

• het beheer van de persoonlijke dossiers; 
• de aanwervingen en samenwerking met de federale politie (directie van de recrutering), 

Cefig16, VDAB17, …: bijvoorbeeld het plannen van belangrijke gebeurtenissen, deelname 
aan werkbeurzen (7 dagen in 2006), het plannen van selectieproeven, het onthaal van 
nieuwkomers in onze zone, het deelnemen aan een selectiejury bij de federale politie (9 
dagen in 2006), … 

 
Onze dienst HRM mikte in 2006 voornamelijk op de volgende projecten: het nieuwe  
evaluatiesysteem, de dossiers inzake werkongevallen, de “jobpol”-contacten, de infostands en 
het onthaal van de nieuwkomers. Om deze thema’s, die ingeschreven stonden in het actieplan 
van de personeelsdienst, te behandelen werden diverse werkgroepen opgericht. Bijzonder veel 
aandacht is uitgegaan naar, enerzijds, de opvolging en ondersteuning in het kader van de nieuwe 
evaluatieprocedure, en anderzijds, naar het project “preventie van absenteïsme”. 

                                                 
9 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel; 

10 Secretariaat van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus; 

11 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; 

12 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

13 Selectiebureau van de federale overheid; 

14 Geïntegreerde politie – police intégrée; 

15 Project Personeelsvoorziening Politie; 

16 Centre de formation et d’insertion socio-professionnelle; 

17 Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling; 
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IIIIII..22  OOnnzzee  ssttaattiissttiieekkeenn    
 

IIIIII..22..11  OOnnss  oorrggaanniieekk,,  eeffffeeccttiieeff  eenn  rreeëëeell  kkaaddeerr  oopp  3311--1122--22000066  
 

Kader-Niveau Graad Organiek  
kader 

Effectief  
kader 

Reëel  
kader 

 HCP18 5 4 3 
Officierenkader CP19 34 39 34 
Middenkader HINP20 120 10721 91 
Basiskader INP22 421 37923 362 
 AP24 92 8225 77 
Subtotaal  672 611 567 
Niveau A Adviseur 18 1826 16 
Niveau B Consulent 25 13 12 
Niveau C Assistent 42 32 29 
Niveau D Bediende/Arbeider 63 6427 60 
Subtotaal  148 127 117 
Totaal  820 738 684 
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18 Hoofdcommissaris van politie; 

19 Commissaris van politie; 

20 Hoofdinspecteur van politie 

21 8 Aspirant-HINP inbegrepen; 

22 Inspecteur van politie ; 

23 7 Aspirant-INP en 3 INP gedetacheerd vanuit de federale politie inbegrepen; 

24 Agent van politie; 

25 1 Aspirant-AP inbegrepen; 

26 1 Adviseur – Niveau A  gedetacheerd vanuit de gemeente Sint-Jans-Molenbeek inbegrepen; 

27 6 Arbeiders – Niveau D gedetacheerd vanuit de OCMW van onze zone inbegrepen (art.60);  
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IIIIII..22..22  PPeerrcceennttaaggeess  ppeerr  ggrraaaadd  
 

Percentages per graad
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IIIIII..22..33  PPeerrcceennttaaggeess  ppeerr  lleeeeffttiijjddssvvoorrkk  
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IIIIII..22..44  PPeerrcceennttaaggeess  ppeerr  ttaaaallrrooll  
 

Percentages per taalrol
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IIIIII..22..55  PPeerrcceennttaaggeess  ppeerr  ggeessllaacchhtt  
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IIIIII..22..66  VVeerrttrreekkkkeerrss,,  nniieeuuwwkkoommeerrss  iinn  oonnzzee  zzoonnee  eenn  ddee  iinntteerrnnee  
vveerrsscchhuuiivviinnggeenn  
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Interne verschuivingen IN OUT 
Directie Korpschef 9 7 
Directie Steun 24 9 
Directie Operaties 80 59 
Afdeling Ganshoren 2 2 
Afdeling Jette 5 10 
Afdeling Koekelberg 0 1 
Afdeling Sint-Jans-Molenbeek 20 20 
Afdeling Sint-Agatha-Berchem 2 5 



 

Jaarverslag 2006 – Politiezone 5340 Brussel-West  - 34 - 

IIIIII..22..77  DDee  ddookktteerrssrraaaaddpplleeggiinnggeenn  
 

Dossier Aantal 
Jaarlijkse raadpleging 591 
Medische onderzoek 125 
Arbeidshervatting 39 
Vaccinatie 127 
Federaal medisch onderzoek 81 
Vrijstelling 75 
Totaal 1.038 

 
IIIIII..22..88  AArrbbeeiiddssoonnggeevvaalllleenn  
 

Dossier Aantal 
Ontvankelijke dossiers 114 
Geweigerde dossiers 2 
Hangende dossiers 2 
Afgesloten dossiers 14 
Totaal 132 
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IIIIII..33  WWeellzziijjnn  
 
In onze zone zijn verschillende diensten actief in het domein welzijn: de dienst CSPO, het 
Helpteam, de dienst CPSB28, de IDPBW29, … Om de verschillen tussen al deze diensten toe te 
lichten, werd een schema opgesteld en verspreid onder het personeel van de afdelingen en de 
zonale dispatching (DPZ). In samenwerking met de dienst CPSB werden deze diensten ook 
voorgesteld aan de nieuwkomers en de stagiairs in ons korps. 
 
IIIIII..33..11  HHeett  wweellzziijjnn  vvaann  oonnss  ppeerrssoonneeeell  
 
De dienst CSPO (psychologische ondersteuningscel), bestaande uit twee psychologen, ijvert 
dagelijks om het psychologisch welzijn van alle personeelsleden op het werk te bevorderen.  
In de eerste plaats biedt de dienst psychologische ondersteuning aan de personeelsleden met 
professionele moeilijkheden of privéproblemen die een impact hebben op het werk, bijvoorbeeld 
stress, depressie, langdurige afwezigheid wegens ziekte, “burnout”, aanpassingsproblemen, e.d.. 
 
Naast de maandelijkse vergaderingen met de korpschef en de directeur van de directie 
korpschef, organiseert de dienst, sinds 2006, vergaderingen met de andere directeurs en 
diensthoofden. De doelstellingen hiervan zijn: 

• de communicatie tussen de CSPO en de verschillende diensten van de zone bevorderen 
(organisatie van de diensten, evoluties, projecten, …) ; 

• gemakkelijker detecteren van en sneller tussenkomen bij problematische situaties (bv : 
moeilijkheden bij het personeelsbeheer, ondersteuning bij individuele situaties, reflectie 
rond de organisatie van de dienst,...); 

• ondersteuning bieden aan de diensthoofden. 
In dit kader, werden 29 vergaderingen georganiseerd.  
In totaal werden in 2006 142 dossiers behandeld, vergeleken met 151 in 2005. 
 

Type aanmeldingsprobleem Aantal 
Professioneel probleem (stress, burnout, conflicten, mutatie, coaching …) 38 
Langdurige afwezigheid (ziekte of arbeidsongeval) 30 
Privéprobleem (familiaal probleem, alcoholisme, gezondheid…) 23 
Kritiek incident 17 
Geweld, persterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 10 
Combinatie van professionele en privéproblemen 7 
Informatie, documentatie 6 
Intrekking van dienstwapen 5 
Supervisie 5 
Andere 1 
Totaal 142 

 
In het kader van de ontwikkeling van preventiemaatregelen met betrekking tot welzijn op het werk 
is de dienst op een proactieve manier te werk gegaan om het betrokken personeel 
psychologische begeleiding aan te bieden. Op die manier heeft de dienst zelf contact opgenomen 
met het personeel dat ofwel betrokken is geweest bij een “critical incident”, ofwel wiens 

                                                 
28 Dienst coördinatie politionele slachtofferbejegening; 

29 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk; 
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dienstwapen werd ingetrokken, ofwel langdurig afwezig is wegens ziekte of een arbeidsongeval. 
Dit laatste gebeurde sinds juni 2006 in het kader van een nieuwe procedure.  
 

Oorsprong van de vraag Aantal 
Hiërarchische overste 49 
Spontaan 33 
Helpteam 7 
CSPO (met inbegrip van de procedures intrekking van het  wapen en langdurige afwezigheid) 43 
Andere (arbeidsdokter, collega, vakbond, …) 4 
HRM 2 
Intern toezicht 3 
DPS 1 
Totaal 142 

 
Om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren heeft de dienst haar “informatiekruispunt” 
geactualiseerd en uitgebreid, meer bepaald met de gegevens van de externe tussenpersonen 
zoals therapeuten of diensten gespecialiseerd in trauma’s, stress, burn-out, … 
In dit kader heeft de dienst CSPO ook meermaals haar externe partners ontmoet (EDPBW30 
Mensura, DSU-Federale politie31, de psychosociale diensten van de overige Brusselse 
politiezones, …).  
Tenslotte werd de samenwerking verder gezet met de UCL32 in het kader van een onderzoek 
naar de “impact van kritieke incidenten binnen politiediensten”. Tevens werd samengewerkt met 
het Stressteam van de politiezone Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node in het kader van het 
project “zorgverlening in het kader van zelfmoord binnen de geïntegreerde politie”.  
 
IIIIII..33..22  OOnnzzee  vveerrttrroouuwweennssppeerrssoonneenn  
 
In het licht van de Wet van 11 juni 2002 tot bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, heeft de politiezone twee “vertrouwenspersonen” aangesteld, 
namelijk de twee politiepsychologen. Ieder personeelslid dat zich het slachtoffer voelt van 
dergelijke zaken kan de vertrouwenspersonen contacteren, die de persoon zal bijstaan en 
trachten een informele oplossing te vinden. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een andere 
dienst, bijvoorbeeld MSR-Famedi. In 2006 werd 10 keer een beroep op de vertrouwenspersonen, 
tegenover 13 klachten in 2005. 
 
IIIIII..33..33  WWiiee  hheellpptt  ddee  hheellppeerrss  ……??  OOnnss  ““HHeellpptteeaamm””  
 
Het “Helpteam” heeft, als collegiaal opvangteam van 
onze politiezone, de taak om onmiddellijke bijstand te 
bieden aan de personeelsleden die binnen hun 
werkomgeving geconfronteerd worden met een 
potentieel traumatiserende gebeurtenis, een 
zogenaamd “kritiek incident”.  
 
Het Helpteam is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 
bereikbaar en werkt onder supervisie van de 
politiepsychologen van de zone. Naast de 2 

                                                 
30 Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; 

31 Directie speciale eenheden; 

32 Université catholique de Louvain; 
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politiepsychologen bestaat het team uit vrijwilligers die geselecteerd werden uit het voltallig kader 
van onze politiezone. 
 
Om de bekendheid van het Helpteam te vergroten werd de brochure geactualiseerd en in januari 
verspreid onder het personeel, alsook een communicatieplan voor 2007 ontwikkeld.  
 
In 2006 was 5 keer een interventie van het Help-team noodzakelijk.  
 

Datum Interventie 
26/02/2006 Weerspannigheid, 1 collega naar het hospitaal 
28/02/2006 Verkeersongeval met dodelijke afloop  voor een jong meisje en een schietincident 
06/06/2006 Weerspannigheid, 2 politieagenten gewond 
10/06/2006 Gewapende weerspannigheid 
10/11/2006 Hartstoornis van een collega na een achtervolging 

 
De psychologen hebben in de bovenstaande gevallen binnen de 72uur na de interventie 
psychologische begeleiding geboden aan de betrokken medewerkers. Daarenboven heeft de 
dienst CSPO zelf het initiatief genomen om de in totaal 17 personeelsleden,  die met een kritiek 
incident te maken kregen, psychologische begeleiding voor te stellen.  
 
Op 12 juni werd een ontmoeting georganiseerd met het “CI-team” (critical incident team) van de 
politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene om ervaringen en ideëen uit te wisselen. Bovendien vertrok 
het Help-team op 7 november een dagje naar Sint-Gravensbrakel voor een 
teambuildingactiviteit… Verder heeft het Helpteam in de loop van 2006 10 keer vergaderd. 
Tijdens één van deze bijeenkomsten heeft  mevrouw E. Zech, doctor in de psychologie en 
lesgever aan de UCL, de voorlopige resultaten voorgesteld van de longitudinale studie over de 
impact van kritieke incidenten in politiekorpsen.  
 
IIIIII..33..44  HHeett  bbaassiissoovveerrlleeggccoommiittéé  
 
Het basisoverlegcomité (BOC) is een overlegplatform op zonaal niveau waar samen met de 
(erkende) vakbondsorganisaties onderhandeld wordt over personeelsaangelegenheden, onder 
andere het welzijn, het statuut, … van het operationeel en administratief en logistiek personeel 
van de politiezone. 
Het basisoverlegcomité (BOC) is samengesteld uit de: 

• burgemeester van Jette, die tevens voorzitter is; 
• korpschef; 
• secretaris (HRM); 
• vertegenwoordigers van de verschillende aangesloten vakbonden. 

 
In 2006 werden 4 vergaderingen van het BOC gehouden. 
 
IIIIII..33..55  PPrreevveennttiiee  eenn  bbeesscchheerrmmiinngg  oopp  hheett  wweerrkk  
 
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk en diens uitvoeringsbesluiten, verplicht de werkgevers een preventiebeleid op lange termijn 
in hun onderneming te plannen. 
 
Op 13 november 2006 werd een interne preventieadviseur binnen de dienst Interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk (IDPBW) aangesteld. Daarvoor werd deze functie 
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waargenomen door een externe preventieadviseur van Mensura in het kader van een 
samenwerkingsakkoord.  
Aangezien de interne preventieadviseur haar opleiding “preventieadviseur-niveau 1” nog niet 
helemaal voltooid heeft, wordt zij bijgestaan de externe preventieadviseur, tenminste nog voor de 
resterende duur van de opleiding. 
 
Het preventiebeleid krijgt vorm aan de hand van risicoanalyses in de volgende domeinen: 

• De arbeidsveiligheid, namelijk het geheel van maatregelen dat tot doel heeft 
arbeidsongevallen te voorkomen; 

• De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk; 
• De psychosociale belasting veroorzaakt door het werk; 
• De ergonomie, namelijk het geheel van maatregelen dat tot doel heeft het werk aan te 

passen aan de mens; 
• De arbeidshygiëne, namelijk de discipline die tot doel heeft schadelijke invloeden te 

weren die verbonden zijn aan de aard van de activiteit, door bijvoorbeeld te voorzien in 
luchtverversingsystemen en sanitaire installaties; 

• De verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 
• De maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de 

vorige punten; 
• De bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk. 
 
De preventieadviseur stond het ganse korps, in volledige onafhankelijkheid, bij voor de 
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten.  
 
In samenwerking met, voornamelijk, de diensten HRM, logistiek, infrastructuur en telematica, 
werden verschillende acties ondernomen door de IDPBW in de loop van 2006. Bovendien heeft 
de IDPBW de interventies van, vooral, deze steundiensten in de commissariaten en antennes 
opgevolgd.  
Binnen het domein welzijn en ergonomie werden talrijke bezoeken gedaan aan de werkposten 
waarbij gebreken en problemen werden vastgesteld en adviezen gegeven werden ter 
verbetering. Tussen de IDPBW en de dienst logistiek werd regelmatig overlegd in verband met de 
aankoop van materiaal. 
De arbeidsongevallen binnen onze zone werden eveneens opgevolgd door de IDPBW. 
Inzake de veiligheid van de gebouwen, in het bijzonder de brandveiligheid, werden 4 
brandoefeningen georganiseerd, meer bepaald in de antennes op de Koolmijnkaai en in de F. 
Musstraat in Sint-Jans-Molenbeek, en in de commissariaten van Koekelberg en Sint-Agatha-
Berchem. Verder werd de uitwerking van de plannen van de verdiepingen in de verschillende 
gebouwen op het vlak van pictogrammen en nooduitgangen (opgemaakt door de dienst 
Infrastructuur) van nabij opgevolgd. Ook werd werk gemaakt van het opsporen en signaleren van 
brandbestrijdingsmiddelen en nooduitgangen. 
Rond het aspect gezondheid van het personeel, tenslotte, werden verscheidene vormingen 
gegeven, bijvoorbeeld over “werken op hoogte, gevaarlijke produkten, tiltechnieken en 
elektriciteit”, gegeven door ETHIAS, aan het onderhoudspersoneel; “veiligheidssensibilisatie en 
de rol van eenieder hierin”, gegeven door ETHIAS, aan het leidinggevend kader; “hepatitis”, 
gegeven door de arbeidsgeneesheer, aan de verkeersdienst; … 
 
Om de werking van de IDPBW te verbeteren werd beslist om tweemaandelijkse vergaderingen 
met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) te organiseren. In 2006 
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werden 5 vergaderingen met het CPBW georganiseerd. Het CPBW heeft in 2006 15 officiële 
bezoeken gedaan aan de werkposten. 

IIIIII..44  HHeett  nniieeuuwwee  eevvaalluuaattiieessyysstteeeemm  
 
Een belangrijke nieuwe factor in 2006 in ons streven naar “the right man on the right place” is de 
invoering van het evaluatiesysteem. 
 
Op 1 april 2006 is het nieuwe geïntegreerde evaluatiesysteem in werking getreden, na een 
uitgebreide communicatie er rond: onder meer een algemene vergadering per directie,…, en de 
organisatie van de individuele planningsgesprekken. 
 
Het evaluatiesysteem voorziet in enerzijds functioneringsgesprekken op regelmatige tijdstippen 
en anderzijds een eindevaluatie na twee jaar, en dit op basis van ten eerste het beantwoorden 
aan het functieprofiel, ten tweede het respecteren van de waarden en normen van onze zone, ten 
derde het bereiken van de persoonlijke doelstellingen en tenslotte, enkel voor bepaalde graden 
en niveaus, de bijdrage in de operationele doelstellingen 2006-2007 per dienst in het kader van 
de korpsdoelstellingen. 
 
Op basis van het organogram werden evaluatoren aangesteld die een opleiding volgden aan de 
federale politieschool. 
 
Het opzet van het evaluatiesysteem heeft uiteraard een positieve inslag, namelijk het vooruitgang 
boeken in het professionele functioneren van de individuele werknemer, en kadert allerminst in 
een afrekeningcultuur. Immers, de evaluatie moet beschouwd worden als een uitgelezen moment 
voor een dialoog tussen de verantwoordelijke en de medewerker. Het biedt aan beide partijen de 
kans om hun mening te geven, om de begrijpen en om te leren. Door meer transparantie te 
bieden in de invulling van de functie, in de verwachtingen van de verantwoordelijke en de 
doelstellingen, zal het personeelslid zich meer betrokken voelen.  

IIIIII..55  DDee  ddeeoonnttoollooggiisscchhee  ccooddee  
 
Een andere belangrijke evolutie in 2006 is de publicatie van de deontologische code. Sinds 30 
mei 2006 is de deontologische code van de Belgische politiediensten van kracht. De code is een 
instument om de waarden en normen, essentieel voor de politiediensten, beter kenbaar te maken 
en ze meer kracht en autoriteit te geven. De code omvat ook bepalingen omtrent erkenning en 
waardering. De verspreiding van de individuele exemplaren werd echter uitgesteld tot 2007.  
De evaluatoren, waarvan hierboven sprake, hebben in 2006 een opleiding over de 
deontologische code gevolgd aan de GIP (gewestelijke en intercommunale politieschool). 

IIIIII..66  OOnnss  iinntteerrnn  ttooeezziicchhtt  
 
Het Comité P, dienst enquêtes, heeft in 2006 ons systeem van intern toezicht doorgelicht, onder 
meer door interviews en een SWOT-analyse33. De teneur van het bijhorende verslag was over 
het algemeen lovend, doch werden hier en daar pijn- en verbeterpunten onder de aandacht 
gebracht. Vooral de taakverdeling betreffende onze klachtenafhandeling werd door het Comité P 
                                                 
33 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT); 
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bestempeld als een “goede praktijk”. Immers, in 2006 werd het beheer van ons intern 
klachtensysteem geoptimaliseerd. In dit beheer is voortaan een rol weggelegd voor de korpschef, 
dienst HRM, de, in 2006 aangeworven, juriste van onze zone, en in het bijzonder de dienst Intern 
toezicht.  
 
De dienst Intern toezicht resorteert onmiddellijk onder het gezag van de korpschef en het 
politiecollege, en werkt dus volledig onafhankelijk van de hiërarchie van het poliktiekorps. 
Enerzijds heeft de dienst als missie het nagaan of controleren van het algemeen functioneren van 
ons politiekorps. In deze optiek heeft de dienst kennis gegeven van de tekortkomingen en 
disfuncties, die werden vastgesteld tijdens de onderzoeken, aan de directie van het politiekorps, 
zodat de nuttige verbeteringen konden worden aangebracht. 
Anderzijds voert de dienst zowel administratieve als gerechtelijke onderzoeken ten laste van 
politieambtenaren. In verband met de tuchtprocedure, is de dienst belast met het vooronderzoek 
en dit zowel ten laste als ten ontlaste. 
De dienst heeft maandelijks het politiecollege alsook het Comité P in kennis gesteld van de 
resultaten van de gevoerde onderzoeken. In dit kader zijn de informatie-uitwisselingen met deze 
instanties sterk verbeterd in 2006, onder andere door de optimalisatie van de kwaliteit van de 
informatiefiches. 
 
In 2006 heeft de dienst 314 administratieve of gerechtelijke onderzoeken verricht, die hebben 
geleid tot de volgende sancties: 
 

Sanctie  
Officiele tuchtsanctie 3 
Waarschuwing 2 
Schorsing gedurende 14 dagen 1 
Ordemaatregel 3 
Voorlopige schorsing 3 
Totaal 12 

 
Te meer heeft de dienst 19 administratieve dossiers geopend, conform aan de circulaire Pol26 
bis, met betrekking tot de verplichting een schietincident of diefstal van wapens en munitie te 
melden. 
 

Administratieve dossiers  
Schietincident 1 
Diefstal van wapen 1 
Verlies van wapenstok 2 
Gebruik van pepperspray 14 
Intrekking van dienstwapen 1 
Totaal 19 
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IIIIII..77  OOnnzzee  vvoorrmmiinngg  eenn  oonnzzee  ddooccuummeennttaattiiee  
 
Een fundamentele waarde binnen onze politiezone is de garantie op vorming en bijscholing voor 
het personeel. Hiervoor werd in 2006 een budget van 50.000euro voorzien.  
Daarenboven worden diverse tijdschriften en vakliteratuur ter beschikking gesteld van het 
personeel om zich te verdiepen in bepaalde thema’s. De mogelijkheid bestaat voor het personeel 
om zelf de aankoop van boeken of tijdschriften voor te stellen. Voor deze documentatie werd in 
2006 20.000euro uitgetrokken. 
 
De dienst Vorming en documentatie is het referentiepunt voor al wat verband houdt met opleiding 
en documentatie, bijvoorbeeld de inschrijvingen voor interne en externe (voortgezette) (niet-) 
baremische vormingen, studiedagen, colloquiums, het updaten van het vormingsreglement, het 
beheer van de attesten en brevetten, … 
De dienst onderhoudt nauwe contacten en werkt samen met de federale politie, de politiescholen, 
andere politiezones, de GSOB (gewestelijke school voor openbaar bestuur), het OFO 
(opleidingsinstituut voor de federale overheid), …  
 
IIIIII..77..11  DDee  ppoolliittiioonneellee  vvoorrmmiinnggeenn    
 
Om de 8 weken organiseert de dienst Vorming en documentatie een nieuwe opleidingssessie 
waaraan de leden van de zone kunnen participeren. In 2006 werden op zonaal niveau interne 
theoretische vormingen georganiseerd rond diverse thema’s: 

- IFG – intrafamiliaal geweld (sessie 33) 
- ANG – gebruik van de gegevensbank (sessie 32) 
- PV rechtspraak - jurisprudentie (sessie 31) 
- Astrid EUE – nieuwe walkie-talkie Motorola (sessie 30) 
- OO – openbare orde (sessie 29) 
- EHBO - eerste hulp bij ongevallen (sessie 28) 
- Gemeentelijkse administratieve sancties (GAS) (sessie 27) 

 
Verder kon het personeel “à la carte” kiezen uit een aantal andere theoretische vormingen: 

- het nieuwe ademanalysetoestel (Dräger) 
- de vorming tweede taal in het Cooremansinstituut 
- drugs aan het stuur  
- slipschool PAD (“pro-actif drive”)  
- verkeer-POL Office  

(nieuwigheden in de verkeerswetgeving) 
- eerste interventieploegen (brandpreventie) - 

ANPI 
- de preventie rugklachten poetsvrouwen 

 
Daarenboven werden ook praktische vormingen 
georganiseerd. Onze vijf onderrichters organiseerden het 
praktische luik van de interne vorming “geweldsbeheersing 
met en zonder vuurwapens”, thans geregeld door de GPI 48 
(circulaire geweldsbeheersing). Bij ieder onderricht worden 
zowel de individuele- als de collectieve wapens 
gemanipuleerd, namelijk de STEYR, HK MP 5 en Riotgun. 
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Het praktisch onderricht bestond in 2006 uit : 

- schietonderricht met reële munitie - parcoursschieten (4 sessies) 
- schietonderricht met Lasershot - simulatieschieten (3 sessies) 
- schietonderricht in openlucht (op verplaatsing te Sprimont) (1 sessie) 
- gebruik van de wapenstok  
- technische- en tactische politionele tussenkomsten (TTI): gebruik handboeien en 

pepperspray, fouille gebouw, interpellatie persoon en voertuig, … 
- sport (cross, politiebiatlon, zwemmen, oriëntatielopen, hindernissenpiste)  

 
Jaarlijks dienen de politiefunctionarissen van onze zone zich 6 maal jaar met het individueel 
wapen en 3 keer met een collectief wapen te oefenen (zie omzendbrief Pol 26 bis).  
 

Schietonderricht 
Jaar Aantal schietoefeningen 9 mm .38 

2006 2.930 90.710 519 
2005 3.233 87.374 3.570 
2004 2.720   

 
In 2006 hebben de medewerkers van ons korps zich ingeschreven voor in totaal 1.018 
opleidingen, hetzij een promotie-opleiding, een baremische of een niet-baremische functionele 
opleiding, die werden georganiseerd door de federale- en andere politiescholen in België.  
 

Promotie-opleidingen 2006      Functionele opleidingen 2006 
Inspecteur 7 
Middenkader 6 
Officierenkader 0 
Totaal 13 
 
 
IIIIII..77..22  DDee  nniieett--ppoolliittiioonneellee  vvoorrmmiinnggeenn  
 
Voor deze vormingen is de zone aangewezen op andere overheidsinstellingen, zoals de OFO34, 
de GSOB35, …, en privé-organisaties, bijvoorbeeld de VVSG36, … In 2006 hebben ten eerste 21 
medewerkers een opleiding gevolgd aan het OFO, tegenover 3 in 2005, ten tweede 18 aan de 
GSOB, ten opzichte van 12 in 2005, en ten derde 267 in privé-organisaties.  
 

                                                 
34 Opleidingsinstelling van de Federale Overheid; 

35 Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur; 

36 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten; 

Rechercheur 14 
Mandaat OGP (Vesalius) 12 
Tweede taal 64 
Andere 203 
Totaal 293 
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IIIIII..88  OOnnzzee  ssttaaggiiaaiirrss  
 
IIIIII..88..11  AAssppiirraanntteenn  
 
In het kader van de promotieopleidingen, gegeven aan de politiescholen, dienen de recruten 
(aspirant-agent, -inspecteur, -hoofdinspecteur en -commissaris van politie) stage te lopen in een 
politiezone. In 2006 liepen 27 recruten stage in onze politiezone, die door een mentor begeleid en 
geëvalueerd werden.  
 
IIIIII..88..22  SSttuuddeenntteenn  
 
Onze zone heeft in 2006 haar deuren geopend voor studenten die hun stage in het kader van 
hun hogere of voortgezette studies, bij voorkeur universitaire studies in de humane 
wetenschappen (criminologie, psychologie, ...), binnen ons politiekorps wilden lopen. Onze 
diensten omkaderden en investeerden in de studenten, terwijl deze een constructieve bijdrage 
moesten leveren onder de vorm van een stageopdracht. 
In 2006 liepen 9 studenten stage binnen één of meerdere diensten van ons korps. 

IIIIII..99  DDee  ppaarrkkiinngg  ““BBrruunnffaauutt””  
 
Onze zone heeft in 2006 40 parkeerplaatsen 
gehuurd in de overdekte en bewaakte parking 
“Brunfaut” in Sint-Jans-Molenbeek. Ons personeel 
met vaste werkplek in Sint-Jans-Molenbeek werd zo 
de mogelijkheid geboden om, op vertoon van hun 
personeelskaart, hun privé-voertuig veilig en gratis 
in de parking te stallen. Op die manier werd ook de 
parking aan het commissariaat in de 
Briefdragerstraat maximaal vrijgehouden voor 
dienstvoertuigen. 
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IIVV..  OOnnzzee  mmiiddddeelleenn  

IIVV..11  HHeett  bbeehheeeerr  vvaann  oonnzzee  ffiinnaanncciiëëllee  mmiiddddeelleenn  
 
IIVV..11..11  HHeett  bbeeggrroottiinnggssoovveerrzziicchhtt  22000066  
 
Om de uitgaven van de politiezone te dekken kan het lokale politiekorps beschikken over 
enerzijds lokale toelages (afkomstig van de 5 gemeenten van onze zone) en anderzijds een 
toelage van de Federale overheid, die bij Koninklijk Besluit bepaald zijn. 
In 2006 werd wederom een begrotingsevenwicht bereikt. 
 

 Euro 
Gewone begroting37 44.373.875,42 
Buitengewone begroting38 2.103.187,75 
  
Totaal 46.477.063,17 
  
Federale toelage 10.113.109,36 
Toelage St.-Jans-Molenbeek 12.814.272,53 
Toelage Jette 6.933.336,59 
Toelage Ganshoren 3.611.594,79 
Toelage Sint-Agatha-Berchem 3.196.634,94 
Toelage Koekelberg 2.915.741,31 
Subsidies 2.662.344,32 
Leningen 1.637.187,75 
Eigen middelen 2.592.841,58 
  
Totaal 46.477.063,17 

 
IIVV..11..22  OOnnss  ffiinnaanncciieeeell  bbeelleeiidd    
 
De dienst Financiën en de bijzonder rekenplichtige staan, als centrale figuren in het financieel 
beleid van onze zone, in voor het uitvoeren van de betalingen en waken tevens over de 
regelmatigheid en de wettelijkheid van de betalingen. De functie van bijzonder rekenplichtige 
binnen onze zone, onder het rechtstreekse gezag van het politiecollege, wordt waargenomen 
door de gemeenteontvanger van Sint-Jans-Molenbeek. De dienst Financiën is verantwoordelijk 
voor de boekhouding, de betalingen, het leningbeheer en de begroting van de politiezone. In haar 
werkzaamheden zijn de voogdijoverheden, de leveranciers en diverse financiële instellingen de 
voornaamste externe partners. De communicatie met de andere steundiensten van ons korps 
werd het voorbije jaar fel verbeterd, onder meer door de systematische deelname van de 
financiële dienst aan de vergaderingen van de directie Steun. Diverse knelpunten werden op tafel 
gelegd en tesamen opgelost. Zo werd, bijvoorbeeld, een verlaging van de werkingskosten en een 
betere doorstroomtijd van documenten bekomen. In 2006 werd ook een werkgroep in het leven 

                                                 
37 gewone dienst van de begroting : alle ontvangsten en uitgaven die ten minste één maal per financieel dienstjaar voorkomen en die de politiezone regelmatige 

inkomsten en een regelmatige werking waarborgen, met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld (K.B. 5/9/2001); 

38 buitengewone dienst van de begroting : alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op de omvang, de waarde of 

de instandhouding van het patrimonium van de politiezone (K.B. 5/9/2001); 
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geroepen voor het opstellen een procedure inzake de beraadslagingen voor het politiecollege en 
de politieraad, waar de dienst Financiën betrokken partij is.  
Wat de interne keuken van de dienst Financiën betreft, werd in 2006 het accent gelegd op een 
verhoging van de vakkennis, het “teamwork” en het bevorderen van een open, dynamische 
werkomgeving.  
 
IIVV..11..33  DDee  bbeettwwiissttee  zzaakkeenn  
 
In het financieel beheer van de politiezone speelt de dienst Betwiste zaken eveneens een 
belangrijke rol, meer bepaald op het domein van de financiële geschillen. In het kader van het 
financieel beheer houdt de dienst zich bezig met de volgende activiteiten: 
Ten eerste houdt de dienst zich bezig met het betalen van verschuldigde bedragen. Enerzijds 
betreft dit de facturen, namelijk de kosten die voortkwamen uit de vorderingen waarbij bijstand 
gevraagd werd van externe partners met bijzondere middelen, materiaal of kennis, bijvoorbeeld: 
slotenmakers, takeldiensten, artsen, medische instellingen, apothekers, brandweer, 
begrafenisondernemers, dierenasielen, de civiele bescherming, DOVO, experts in ballistiek, ... 
De facturen werden onderzocht om te bepalen wie ze moet betalen: de politiezone, het Parket, 
de gemeenten, of de verantwoordelijken en de schadeverwekkers zelf. In dit kader werd in 2006 
bijvoorbeeld iets meer dan 3.000euro uitgegeven aan kosten voor medische onderzoeken 
voorafgaand aan de opsluiting van personen in politiecellen. Dit bedrag werd echter 
gerecupereerd via de terugvordering van transportkosten door onze zone, zowel bij het Parket 
Brussel als de FOD Binnenlandse zaken – dienst Vreemdelingenzaken. Deze “nuloperatie” was 
de verdienste van de dienst Betwiste zaken. Anderzijds zijn er de dossiers “schadegevallen”. Dit 
zijn de facturen en onkostennota’s in verband met nadeel of schade aan derden, berokkend door 
het politiepersoneel in het kader van de dienst, behalve de persoonlijke schade, 
arbeidsongevallen en verkeersongevallen met politievoertuigen.  
In 2006 waren 39 complexe dossiers “schadegevallen” in behandeling. De meesten werden 
opgelost door een nog betere samenwerking met de takeldienst “Yves Expres” en een soepeler 
benadering van het dito lastenboek. Zo werd vermeden dat voor bepaalde geschillen, via een 
collegebesluit, het budget van onze politiezone diende te worden aangesproken. Voor een zestal 
zaken was dit echter wél het geval en diende er betaald te worden, dit ingevolge een vergissing 
of een fout van een personeelslid. Op 31 december waren nog twee lastige zaken lopende tegen 
onze zone… 
Ten tweede recupereert de dienst, enerzijds, de betaalde facturen bij de verantwoordelijken door 
vordering tot betaling, en anderzijds de wedden in het kader van de detacheringen.  
In het kader van de regularisaties heeft de dienst, tenslotte, de sinds 2002 teveel ontvangen 
wedden, premies, verkeerde inschaling, e.d., teruggevorderd bij de betrokken personeelsleden. 
Deze invordering van de schuldsaldo’s nam echter wel gigantische proporties aan… waardoor de 
werkdruk toenam, terwijl de termijnen en procedures nauwlettend gerespecteerd moesten blijven. 

IIVV..22  OOnnss  mmaatteerriiaaaallbbeehheeeerr    
 
Het materiaalbeheer wordt verzorgd door de dienst Logistiek, bestaande uit 4 cellen: de centrale 
aankoopdienst en openbare opdrachten, het wagenpark, het kledingfonds en de koerierdienst. 
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IIVV..22..11  DDee  cceennttrraallee  aaaannkkooooppddiieennsstt  
 
De cel “centrale aankoopdienst en openbare opdrachten” is belast met alle aankopen die nodig 
zijn voor een goed functioneren van de diensten, met uitzondering van de opdrachten die 
betrekking hebben op het informaticamateriaal, de verzekeringen en de infrastructuur. Ze maakt 
de bestelbons op, beheert de stock, ontvangt en controleert de overeenkomstigheid van de 
binnenkomende leveringen. Achteraf voert ze de leveringen uit naar de verschillende 
commissariaten en kijkt ze de facturen na. 
 
Zo is de dienst logistiek in 2006, via onderhandelingsprocedures, overgegaan tot het aanschaffen 
van o.a. een fotokopieapparaat, een plooi- en een omslag-vulmachine, twee briefopeners, een 
uitbreiding van het virtuele schietsysteem (lasershot), divers materiaal voor de schietstand, 
signalisatiemateriaal, uitbreidingen van het mini-fotolabo, de ijking van de “Gatso” radars, de 
voedingen op zonne-energie voor de snelheidsinformatieborden, de ademanalysetoestellen, …, 
alsook tal van ander klein materiaal zoals bureelmeubelen, -benodigdheden, 
onderhoudsprodukten, …, hetgeen ten laste is voor de gewone - of de buitengewone begroting. 
 
IIVV..22..22  OOnnss  wwaaggeennppaarrkk  
 
De cel “wagenpark” staat in voor het beheer van onze 
“vloot”, zowel op het vlak van de techniek,  de uitrusting 
en het onderhoud, als op het vlak van de administratie 
en de verzekeringen. Op datum van 31 december 2006 
bestond onze “vloot” uit 123 wagens, van verscheidene 
types, 9 motors en 12 “scooters”. In 2006 werd het 
wagenpark vernieuwd met de aankoop van 20 
voertuigen van diverse types, via openbare opdrachten, 
die uitgeschreven werden door de federale politie, door  
onderhandelingsprocedures of bij algemene offerte-
aanvragen. De zone is eveneens overgegaan tot de verkoop, ten voordele van de zone, van 20 
gedeklasseerde voertuigen, meer bepaald 16 wagens en 4 motors. 
 

Type Toebedeling39 Aantal 
Autovoertuig Interventiedienst 3 
 Lokale recherchedienst 3 
 Dienst SAR 2 
Bestelauto Wagenpark 1 
 Infrastructuur 1 
Motor Verkeersdienst 2 
Booster Afdeling Jette 2 
 Afdeling Sint-Agatha-Berchem 2 
 Afdeling Koekelberg 1 
 Afdeling Ganshoren 1 
Autovoertuig Bestemd voor het vervoer van aangehoudenen 1 
Totaal  19 

 

                                                 
39 Toebedeling van de aankopen voor het jaar 2006 ; 
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IIVV..22..33  OOnnzzee  uuiittrruussttiinngg  
 
De cel “kledingfonds” is belast met het dagelijks beheer van: 

• de staat van het individuele puntensaldo van de 
politieambtenaren; 

• de basisuitrustingen, rekeninghoudend met het arrest 
van 24 april 1995 in afwachting van het verschijnen 
van het nieuwe koninklijke besluit dat de regels 
vastlegt met betrekking tot het nieuwe uniform; 

• de functie-uitrustingen voor de motorrijders, de 
(politie)fietsers, de openbare ordehandhaving en het 
verschillend aanvullend uitrustingsmateriaal; 

• de werkkledij voor arbeiders en het 
onderhoudspersoneel; 

• de aankoop van specifieke uitrustingen. 
 
In het kader van de bewapening en de operationele uitrusting werden, onder 
andere kogelwerende vesten, 80 pistolen,  telescopische - en gewone wapenstokken, 
een systeem voor het herladen van de “peppersprays”, …, aangekocht. 
 
IIVV..22..44  OOnnzzee  kkooeerriieerrddiieennsstt  
 
Onze koerierdienst bedeelt de interne briefwisseling in de verschillende commissariaten en 
antennes van de zone. De briefwisseling tussen de federale politie en onze politiezone wordt 
ontvangen en verstuurd, en tenslotte worden de inbeslaggenomen stukken bij de gerechtelijke 
griffies neergelegd. 
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IIVV..33  HHeett  bbeehheeeerr  vvaann  oonnzzee  ggeebboouuwweenn  eenn  oonnzzee  
iinnffrraassttrruuccttuuuurr  
 
Ons politiekorps is gehuisvest in 15 verschillende gebouwen,  
verspreid over de vijf gemeenten van onze zone. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gemeente PC Straat N° 
Commissariaat Sint-Jans-Molenbeek 1080 Briefdragerstraat 2 
Commissariaat Jette 1090 K. Mercierplein 11 
Commissariaat Ganshoren 1083 Van Overbekelaan 163 
Commissariaat Sint-Agatha-Berchem 1082 Alcyonsstraat 15 
Commissariaat Koekelberg 1081 Veiligheidsstraat 4 
Antenne “recherche” Sint-Jans-Molenbeek 1080 Koolmijnenkaai 30A 
Antenne “jeugd” Sint-Jans-Molenbeek 1080 De Rooverelaan 3 
Kennel Hondenbrigade Sint-Jans-Molenbeek 1080 Marie-Josépark - 
Schietstand Sint-Jans-Molenbeek 1080 Sippelberglaan - 
Politieantenne “Mus” Sint-Jans-Molenbeek 1080 François Musstraat 22 
Politieantenne “Liverpool” Sint-Jans-Molenbeek 1080 Heyvaertstraat 33 
Politieantenne “Mettewie” Sint-Jans-Molenbeek 1080 Steenweg op Gent 535 
Politieantenne “Woeste” Jette 1090 Uyttenhovestraat 35 
Politieantenne “Mercure” Jette 1090 H. Liebrechtlaan 76 
Logistiek centrum Jette 1090 E. Faesstraat 125 
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De dienst “Infrastructuur-verzekeringen” staat in voor verschillende opdrachten: 
 
Het beheer van de  verzekeringen van de politiezone en het opstellen van de opdrachten 
ervan: 

o Arbeidsongevallen; 
o Burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing; 
o Brandverzekering eenvoudige risico’s en alle elektronische risico’s; 
o Verzekeringen voor de politiehonden; 
o Verzekering materiële schade voor politieambtenaren; 
o Verzekering voor zowel de operationele als de gebanaliseerde voertuigen van de 

politiezone; 
Nieuwe opdrachten werden gegund in juni 2006 en december 2006 voor het geheel van de 
verzekeringen van de politiezone. 
 
Het technische beheer en het onderhouden van de gebouwen die door de politiezone  
bezet worden en van de verschillende energieleveranciers 
Daarvoor werd een geheel van openbare opdrachten gegund in 2006, hetzij op de gewone, hetzij 
op de buitengewone begroting. 

o Het onderhouden en het nazien van de heftoestellen ; 
o Levering van materiaal voor schrijnwerkerij; 
o Levering van elektrisch materiaal; 
o Levering van bouwmaterialen ; 
o Levering van schildermateriaal; 
o Levering van materiaal voor sanitair en loodgieterij; 
o Levering van ijzerwaren; 
o Levering van sleutels en sloten; 
o Vervangingswerken van de hoofdcirculator van de verwarmingskringen in het 

commissariaat van Ganshoren; 
o Levering en plaatsing van een airconditioningssysteem in het serverlokaal in het 

commissariaat van Sint-Jans-Molenbeek; 
o Levering en plaatsing van een nieuwe sectionale poort in het commissariaat van 

Ganshoren; 
o Levering en plaatsing van een nieuwe sectionale poort in de antenne “recherche”; 
o Levering en plaatsing van een nieuw branddetectie in de antenne “recherche”; 
o Levering en plaatsing van dompelpompen in het commissariaat van Sint-Jans-

Molenbeek; 
o Het aankopen van bijkomende steigerelementen; 
o Beroep op privé-firma’s voor gespecialiseerde onderhoudswerken waarvoor de dienst 

Infrastructuur niet het noodzakelijke materiaal of kennis heeft. 
 

Het verkopen van onroerende goederen dat de politiezone niet (langer) wil beheren 
o Verkoop van de twee appartementen, gelegen in de E. Faesstraat 119-127 te 1090 Jette 

(2de en 3de verdieping – twee kleine studios); 
o Verkoop van het penthouse op de 3de verdieping, gelegen in de E. Faesstraat 119-127 te 

1090 Jette. 
 
Het beheer van het onderhouden (dagelijkse of regelmatige onderhoud) van de gebouwen  
van de politiezone 
De dienst coördineert het onderhoud van de gebouwen van de politiezone wat betreft het 
dagelijkse onderhoud van de werklokalen. 
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Het onderhoudspersoneel werkt in ploegen of alleen naargelang de oppervlakte van het gebouw, 
het aantal werknemers en, vooral, het aantal bezoekers van het gebouw. Een “vliegende brigade” 
werd ingericht om het punctuele onderhoud van de antenne’s te verekeren en/of om het 
onderhoudspersoneel gedurende hun afwezigheid (ziekte, verlof, …) te vervangen. De 
politiezone kon eveneens rekenen op bijkomend personeel dat ons ter beschikking werd gesteld 
door de OCMW’s van de gemeenten van de politiezone. De dienst beheert eveneens de 
dringende herstellingswerken in de gebouwen en de onderhoudswerken op langere termijn.  
Zo hebben de onderhoudswerkers in 2006 498 interventies uitgevoerd: 
 

Gebouw Interventies 
Commissariaat Sint-Jans-Molenbeek  129 
Antenne “recherche” 38 
Antenne “jeugd” 21 
Schietstand  13 
Kennel Hondenbrigade  11 
Politieantenne “Mus”  27 
Politieantenne “Liverpool”  9 
Politieantenne “Mettewie”  8 
Commissariaat Jette  69 
Politieantenne “Woeste”  4 
Politieantenne “Mercure”  2 
Logistiek centrum  12 
Commissariaat Ganshoren  55 
Commissariaat Sint-Agatha-Berchem  36 
Commissariaat Koekelberg 64 
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IIVV..44  HHeett  bbeehheeeerr  vvaann  oonnzzee  tteecchhnnoollooggiiee  
 
IIVV..44..11  TTeelleemmaattiiccaa  eenn  IICCTT  
 
Het beheer van onze ICT40 is het domein bij uitstek voor onze 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. 
 
Begin 2006 werd de werking van de dienst lichtjes 
bijgestuurd, zo werd onder andere meer 
gestructureerd te werk gegaan aan de hand van 
interventiefiches en een logboek. De dienst bereikte 
al snel haar kruissnelheid…  
 
Een aantal doelstellingen uit 2006 werden 
projectmatig uitgewerkt. Ten eerste werd in de loop 
van de maand juni de omschakeling van het analoge 
netwerk naar het ASTRID radionetwerk volledig 
uitgevoerd. Voor wat betreft de omschakeling naar 
de “CAD” werd de zone op technisch gebied volledig 
klaar gestoomd, maar de omschakeling van de 101 
naar het CIC is pas voorzien voor 2007. Ten tweede werd ons computerpark grondig vernieuwd. 
75 verouderde PC’s werden vervangen. Tevens werd het computerpark in alle commissariaten 
en politieantennes, behalve de commissariaten van Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, 
gemigreerd naar ISLP onder Xp. 
Ten derde werden het voorbije jaar een aantal bijkomende projecten gerealiseerd: 

1. Zowel in de Faesstraat als in de schietstand werd een kleine telefooncentrale geplaatst; 
2. De schietstand werd aangesloten op het zonale ISLP netwerk; 
3. Het zonale administratieve netwerk werd samen met de migratie van ISLP naar ISLP-Xp 

gemigreerd naar de centrale servers; 
4. Er werd een zonale mailserver geimplementeerd (“Exchange”), waardoor de meeste 

publilinkadressen konden worden afgeschaft en geen kosten meer genereren; 
5. Het project “internettoegangscontrole” werd opgestart in 2006. De volledige 

implementatie is voorzien voor 2007; 
6. Implementatie van een gecentraliseerde beheerssoftware voor het zonale datanetwerk 

(SMS) ten behoeve van de inventarisatie van de soft en hardware, de distributie van de 
updates/upgrades, de inventarisatie en het beheer van de softwarelicenties…; 

7. De DPZ werd volledig omgebouwd en bekabeld met het oog op de omschakeling naar 
CAD41 Astrid; 

8. Er werd een aanvang gemaakt met de creatie van een crisiscentrum, dat in 2007 
gefinaliseerd zal worden; 

9. De commissariaten van Koekelberg, Ganshoren en ons logistiek centrum werden 
voorzien van bewakingscamera’s; 

                                                 
40 Information and communication technology; 

41 Computer aided dispatching; 
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10. De camera’s in de cellen van Sint-Jans-Molenbeek werden vervangen zodat de beelden 
nu continu worden opgenomen; 

11. Het dossier “Gemeentelijke camera’s” werd verder uitgewerkt en zal in 2007 uitmonden in 
de praktische realisatie van het cameranetwerk; 

12. Er werden verschillende markten gevoerd met het oog op aankoop van divers materiaal 
(PC’s, printers, GSM’s, faxtoestellen, foto-apparaten, GPS-toestellen, software, 
radio’s……). 

 
IIVV..44..22  HHeellpp--ddeesskk  
 
In geval van dringende telematicaproblemen, meer bepaald als de aard van het probleem de 
goede werking van een dienst in het gedrang brengt, is de help-hesk 24 uur op 24, en 7 dagen op 
7 telefonisch bereikbaar. De informaticus van wacht tracht, na identificatie van het probleem, het 
probleem van op afstand te verhelpen door middel van telefonische instructies of via de “remote 
desktop”-methode, of, indien noodzakelijk, door een interventie ter plaatse. In de andere gevallen 
kan het personeel de tussenkomst vragen aan de hand van een werkfiche die ingepland wordt in 
de werkplanning. 
 
In 2006 werden 1.331 interventiefiches aan de dienst telematica overgemaakt en behandeld. 
Daar bovenop werden ongeveer 480 tussenkomsten per telefoon uitgevoerd. In totaal werden 
dus 1.811 interventies uitgevoerd. 

IIVV..55  OOnnss  iinnffoorrmmaattiieebbeehheeeerr  
 
In het kader van het operationele informatiebeheer zijn een aantal diensten van bijzonder belang, 
namelijk enerzijds de dienst Operationele informatie en administratie (OIA), in het bijzonder de 
cellen Inzameling en beheer, ISLP (kwaliteitscontrole) en Routage, en anderzijds de dienst 
Operationele planning en coördinatie.  
 
IIVV..55..11  EEeenn  ggooeedd  rraappppoorrtt  iinn  22000066  
 
In 2006 kreeg onze zone een overwegend 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. 
Heel ons lokaal informatiebeheer (alle aspecten in verband met de organisatie en inrichting, 
beheer van de informatiestromen inzake verkeer, gerechtelijke en bestuurlijke politie, vorming, 
samenwerking, …) werd doorgelicht. Flink wat goede praktijken (vooral de naleving van de 
termijnen bepaald in de MFO-3, …) werden aangehaald, maar ook enkele verbeterpunten (onder 
andere de kwaliteit van de vaststellingen door de eerstelijnspolitie,…) werden gesignaleerd.  
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IIVV..55..22  OOnnss  iinnffoorrmmaattiieebbeehheeeerr  iinnzzaakkee  ggeerreecchhtteelliijjkkee  ppoolliittiiee  
 
Het verbeteren van de kwaliteit van de informatiecyclus, enerzijds, en het waken over de correcte 
toepassing van de MFO342, anderzijds, zijn constante betrachtingen van de dienst OIA 
(operationele informatie en administratie).  

IIVV..55..22..11  IInnzzaammeelliinngg  eenn  bbeehheeeerr  
 
De cel Inzameling en beheer staat in voor een actuele en kwaliteitsvolle informatiedoorstroming 
naar zowel de interne operationele diensten als externe diensten. Binnen dit werkkader bestaat 
een bijzondere continue samenwerking met het A.I.K.43 Brussel, conform de MFO-3. Zo waren in 
2006 2 personeelsleden permanent afgevaardigd naar het A.I.K. en heeft het diensthoofd OIA als 
referentieambtenaar A.I.K. deelgenomen aan de coördinatievergaderingen.  
 
De cel is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer inzake de processen-verbaal rond 
verdwijningen, stadsbendes (“SBU”), diefstallen gewapenderhand (“DGH”), autocriminaliteit (met 
bijzondere aandacht voor de car- en homejackings en de dossiers “garage”), drugscriminaliteit, 
en, tot slot, bijzondere fenomenen zoals bijvoorbeeld koperdiefstallen, diefstallen van airbags, … 
Relevante PV’s worden op dagelijkse basis overgemaakt aan de respectievelijke programma’s 
van het A.I.K. en de cel voorziet in een actualisering van de verschillende listings hieromtrent.  
 
In het kader van de verbetering van het operationeel informatiebeheer zijn een aantal innovaties 
uit 2006 bijzonder interessant. Ten eerste filtert de cel uit het dagverslag van de Federale politie-
DGJ/DJB dié informatie die van operationeel belang is voor diensten zoals de recherchedienst, 
de SAR, …, en bundelt die informatie in het dagelijks verslag “Operationele Informatie DGH”. Ten 
tweede wordt alle info verzameld, verwerkt en opgevolgd inzake feiten van diefstal met geweld op 
apothekers, woninginbraken, sac-jackings, en grijpdiefstallen, en dit met het oog op het 
organiseren van preventieve en repressieve operaties. Ten derde verzamelt de cel de informatie 
over de op te sporen personen (ontsnapte gevangenen, verdachten in gerechtelijke onderzoeken, 
de voorwaardelijk invrijheidgestelden en de geïnterneerden met verlof) en verwerkt deze tot het 
dagelijks verslag “Op te sporen” dat wordt overgemaakt aan de operationele diensten van de 
zone. Tenslotte wordt de informatie betreffende specifieke modi operandi verwerkt en 
overgemaakt aan de operationele zonale diensten via het verslag “Modus operandi”.  
 
Verder staat de cel in voor het beheer van de zowel intern als extern opgesteld RIR’s44 en de 
informatiedoorstroming hieromtrent. In 2006 werden 164 interne RIR’s en 321 externe RIR’s 
verwerkt.  
Daarnaast is de cel belast met de controle en opvolging van nationale en internationale 
dringende seiningen evenals het toezicht op de ANG-vattingen45 binnen de zone.  
 
Tenslotte is de cel het zonaal kruispunt voor internationale politiesamenwerking. In dit opzicht 
staat zij in voor de gegevensuitwisseling met Europol, Interpol en de Belgische 
verbindingsambtenaren. Zo werden in 2006 248 dossiers in dit kader behandeld. De 
onderzoeken naar aanleiding van specifieke vragen van buitenlandse politiediensten, die niet tot 
de bevoegdheid van de lokale recherche behoren, worden door de cel uitgevoerd. De opvolging 

                                                 
42 Dwingende richtlijn MFO3 van 14 juni 2002 betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie; 

43 Arrondissementeel Informatiekruispunt; 

44 RIR: gerechtelijk informatierapport ; 

45 ANG: Algemene nationale gegevensbank ; 
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van de dossiers inzake Schengen geseinde teruggevonden voertuigen wordt eveneens 
behandeld door de cel.  

IIVV..55..22..22  KKwwaalliitteeiittssccoonnttrroollee  
 
Om een correcte en geactualiseerde gegevensoverdracht van ISLP naar de ANG te garanderen 
heeft de cel ISLP-kwaliteitscontrole in 2006 àlle PV’s gelezen en verbeterd vóór de 
gegevensoverdracht, de nodige aanpassingen rechtstreeks in de ANG aangebracht nà de 
gegevensoverdracht, de niet-dringende (ont)seiningen uitgevoerd en de centrale validatie 
(verwerpingen) beheerd. In totaal werden in 2006 60.752 processen-verbaal behandeld.  

IIVV..55..22..22  TTaakkeelliinnggeenn    
 
De cel Takelingen van de dienst OIA stond in voor het 
beheer en de opvolging van de dossiers waarin een 
voertuig werd weggetakeld (bijvoorbeeld in het kader van 
gerechtelijke dossiers, niet-verzekering, …). In dit kader 
bestaat een nauwe samenwerking met de takeldiensten, 
het Parket en de expert aangesteld door het Parket.  
In 2006 werden ongeveer 5.000 voertuigen weggetakeld op 
het grondgebied van de zone. In de periode van 1 januari 
2006 tot 1 december 2006 werden 33 voertuigen vernietigd 
op vraag van het Parket, 21 voertuigen werden door de 
dienst Openbare domeinen verkocht en 20 voertuigen 
werden overgebracht naar het geaggregeerd sloop- en 
recuperatiebedrijf “Vekens”. De cel heeft daarnaast procedures opgesteld en het personeel 
bijgeschoold conform de steeds veranderende wetgeving en richtlijnen van het Parket.  

IIVV..55..22..22  DDee  cceell  RRoouuttaaggee  
 
In de lijn van haar doelstellingen werd de cel verder uitgebouwd tot dé draaischijf in de verdeling 
van de binnenkomende en uitgaande gerechtelijke stukken voor alle diensten van de PZ 5340. 
  
De cel Routage stond in voor de inschrijving van de stukken in het ISLP-systeem, de verdeling 
onder de diensten van het korps voor uitvoering, en de archivering van de kopieën van de 
processen-verbaal na afhandeling. De dienst gaf gevolg aan alle interne en externe vragen naar 
informatie over processen-verbaal en kantschriften, uiteraard mits eerbiediging van het 
beroepsgeheim, bijvoorbeeld vragen van de parketten naar een kopie van een proces-verbaal. 
Tevens heeft de cel Routage de antwoordformulieren beheerd in het kader van 
verkeersinbreuken en onmiddellijke inningen. Tenslotte werd de briefwisseling met de 
verzekeringsmaatschappijen behandeld. 
 
Driemaandelijks werd een controle uitgevoerd om de vooruitgang in de uitvoering van de 
kantschriften en de processen-verbaal na te gaan. Indien nodig, werden de diensten met 
hangende dossiers hieraan herinnerd om de afhandeling van de kantschriften en de processen-
verbaal verder op te volgen en eventueel bij te sturen. 
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IIVV..55..33  DDee  ggeerreecchhtteelliijjkkee  iinnffoorrmmaattiiee  iinn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  llookkaaaall  
oonnddeerrzzooeekk  eenn  ooppssppoorriinngg  
 
Onze cel “gerechtelijke informatie en telefonie”, onderdeel van de lokale recherchedienst, beheert 
de interne en externe stroom van “zachte” en “harde” informatie die louter de lokale 
recherchedienst van de politiezone aanbelangt, en dit in samenwerking met het A.I.K.. Zo werden 
in 2006, onder andere, 164 RIR’s opgesteld. De cel heeft 107 gerechtelijke dossiers geopend, 
opgevolgd en aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Diverse ACT-formulieren werden 
opgemaakt. Tevens beheert de cel de digitale fototheek. In 2006 heeft de GID ongeveer 400 
personen (foto’s) ingevoerd in de Nationale Fototheek (ANG). Buiten de standaardalbums heeft 
de cel zo’n 37 albums opgesteld op vraag van de partners. Ongeveer 166 keer werd de fototheek 
geraadpleegd. 190 audiovisuele stukken (video-opnames, geluidsfragmenten, ...) werden 
geanalyseerd. Verder heeft de cel, op vraag van de CFI (Cel voor Financiële 
Informatieverwerking) 51 dossiers geopend om adressen, personen,…, door te lichten in het 
kader van de bestrijding van financiële fraude. In het kader van de inschrijvingsprocedure van 
inwijkelingen in één van de vijf gemeenten van onze zone controleert de cel de echtheid van de 
rijbewijzen van niet-Europese burgers en de identiteitskaarten van Europese burgers. In dit kader 
werden in 2006 enerzijds 1.096 rijbewijzen en anderzijds 773 identiteitskaarten gecontroleerd. Op 
die manier kwamen de cel gerechtelijke informatie en telefonie 108 valse rijbewijzen en 5 
vervalste identiteitskaarten op het spoor.  
 
IIVV..55..44  OOnnss  iinnffoorrmmaattiieebbeehheeeerr  iinnzzaakkee  aaddmmiinniissttrraattiieevvee  ppoolliittiiee  
 
De dienst Operationele planning en coördinatie zorgt voor de verwerking en verspreiding van alle 
informatie met betrekking tot administratieve politie. In dit kader heeft de dienst in 2006 ten eerste 
160 RAR’s van diverse diensten ingevoerd in het systeem “Argos”, ten tweede een kalender 
opgemaakt met vermelding van de belangrijkste activiteiten en ordediensten, die steeds kan 
worden geraadpleegd door al het personeel, en ten derde de aanvragen “EEI”46 uitgaande van de 
CSD Brussel47 behandeld en verspreid onder de operationele diensten.  

IIVV..66  OOnnzzee  ddiissppaattcchhiinngg  
 
Onze zonale dispatching (DPZ) wordt bemand door call-
takers die alle binnenkomende oproepen beheren, en 
dispatchers, bijgestaan door een coördinator, voor het 
beheer van interventies, operaties of ordediensten. Buiten 
de kantooruren beheert de coördinator de inkomende faxen.  
 
De belangrijkste vernieuwing in 2006 voor de dispatching 
was de omschakeling van het analoge communicatienetwerk 
naar het digitaal ASTRID-radionetwerk. Dankzij die omschakeling werd de snelheid en de 
kwaliteit van de interventies verbeterd, wat voordelen biedt voor onze bevolking en onze 
politiemensen. De DPZ werd volledig bekabeld en omgebouwd met het oog op de omschakeling 
naar CAD ASTRID (computer aided dispatching). De integratie van de dienst 101 in het CIC 
(communicatie- en informatiecentrum) werd echter uitgesteld door de federale politie.  

                                                 
46 Elément essentiel d’information; 

47 Coördinatie- en steundienst; 
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IIVV..77  OOnnss  ccaammeerraattooeezziicchhtt  oopp  ddee  ooppeennbbaarree  wweegg  
 
Het cameratoezicht op de openbare weg op ons grondgebied is een dankbaar bijkomend 
hulpmiddel, dat een aanzienlijke bijdrage levert aan de efficiënte en effectieve uitvoering van de 
politietaken, zónder de legitimiteit in het gevaar te brengen, en bovendien het onveiligheidsgevoel 
op bepaalde criminogene plaatsen binnen de zone doet verminderen. 
 
In onze politiezone waren in 2006 twee aparte netwerken in 
gebruik. Enerzijds beschikt onze zone over het netwerk in Sint-
Jans-Molenbeek, bestaande uit 56 bewakingscamera’s, inclusief 
6 camera’s in en rond het voetbalstadion van FC Brussels, en 
anderzijds over 36 cameratoestellen verspreid over het 
grondgebied van Koekelberg, in afzonderlijk beheer door de 
gemeentelijke administratie. De beelden van de 
beveiligingscamera’s in Sint-Jans-Molenbeek worden 24 uur op 
24, 7 dagen op 7 op achttien beeldschermen gemonitord door de 
dienst DPZ. De monitoring van de beelden afkomstig van de 
camera’s in Koekelberg gebeurt daarentegen door gemachtigde 
“stewards”. Indien hier op het terrein onregelmatigheden worden 
vastgesteld, wordt onmiddellijk beroep gedaan op onze diensten. 
 
In 2006 werd het dossier rond de cameras verder uitgewerkt en 
zal, normaliter, in 2007 uitmonden in de uitbreiding van het 
cameranetwerk over de rest van het grondgebied van onze zone, meer bepaald de plaatsing van 
44 camera’s in Jette, 10 in Ganshoren en 14 in Sint-Agatha-Berchem. 
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VV..  OOnnzzee  pprriimmaaiirree  pprroocceesssseenn,,  oonnzzee  
bbaassiissffuunnccttiioonnaalliitteeiitteenn  

VV..11  DDee  bbaassiissppoolliittiieezzoorrgg  
 
Ons lokaal politiekorps verzekert de basispolitiezorg op lokaal niveau, dat zich vertaalt in de 
volgende basisfunctionaliteiten: wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale 
opsporing en lokaal onderzoek, en openbare ordehandhaving. 
 

VV..22  OOnnzzee  wwiijjkkwweerrkkiinngg  eenn  oonntthhaaaall  
 
Onze wijkwerking vormt één van de hoekstenen van 
ons lokaal beleid in het licht van een nabijheidspolitie en 
de gemeenschapsgerichte politiezorg. 
Binnen ons korps is per gemeente een afdeling 
ingericht die in staat voor een groot deel van het 
aanbod van de basispolitiezorg, en in het bijzonder de 
wijkwerking en het onthaal. In dit opzicht spelen de 
afdelingen een belangrijke rol in de dienstverlening naar 
de burger toe. 
 
VV..22..11  OOnnzzee  aaffddeelliinnggeenn  oonnddeerr  ddee  lloouuppee  
 
Aan het hoofd van iedere afdeling staat een directie. Deze staan, onder meer, in voor het 
personeelsbeheer (uurroosters, verloven,...), de interne taakverdeling en coördinatie, de 
implementatie van de richtlijnen, adviesverlening aan de korpschef en de bestuurlijke overheden, 
de communicatie en relaties met de partners van de afdeling, de vertegenwoordiging van onze 
zone, het vervullen van een protocollaire functie, e.d. Iedere directie wordt bijgestaan door een 
administratief secretariaat, dat onder andere de brief- en informatieuitwisseling van de afdeling 
behandelt. Binnen onze afdelingen wordt gewerkt met wijkteams, die wijkgericht optreden binnen 
een sector, onder leiding van een sectorverantwoordelijke. 
 
VV..22..22  HHeett  wweerrkk  vvaann  oonnzzee  aaffddeelliinnggeenn  
 
In het algemeen werken de afdelingen samen met de 
lokale gemeenschap om de levenskwaliteit in de 
buurten te verhogen, meer bepaald door het wegwerken 
van de onveiligheidsgevoelens, een vermindering van 
de criminaliteit en een verhoging van de leefbaarheid in 
haar diverse aspecten. De afdelingen werken in dit 
verband nauw samen met de andere diensten van de 
lokale politie, de diverse gemeentediensten (in het 
bijzonder de gemeentesecretarissen, de 
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preventiedienst, de gemeentelijke stewards, parkwachters, de diensten milieu; openbare werken; 
persdienst; stedenbouw,...), de OCMW’s, de bevolking, handelaars, wijk- en feestcomités, ... 
 
Zij spelen dus een essentiële rol in ons aanbod van basispolitiezorg. De veelzijdige rol van de 
wijkagent raakt immers aan alle aspecten van de basispolitiezorg: 
Vanzelfsprekend is slachtofferbejegening een taak van iedere politieman of -vrouw… Een 
kwaliteitsvol onthaal is bovendien een belangrijk onderdeel van slachtofferbejegening. In het 
kader van de lokale opsporing en onderzoek behandelen de wijkagenten kantschriften van de 
Procureur des Konings, onderzoeksrechters, rechtbanken, …, en werken dagelijks in het kader 
van gerechtelijke politie, zoals verhoren afnemen, processen-verbaal opstellen, uitvoeren van 
gerechtelijke aanhoudingen en terbeschikkingstellingen, … Zo hebben de afdelingen Koekelberg 
en Ganshoren respectievelijk 7 en 17 verdachten ter beschikking gesteld. De afdelingen kunnen 
ook ingeschakeld worden voor interventies met een niet-dringend karakter, die zij op een meer 
persoonlijke manier en met een betere kennis van de plaats en de situatie kunnen uitvoeren. In 
het kader van de openbare ordehandhaving nemen de afdelingen deel aan de zonale en 
suprazonale ordediensten en operaties. Bovendien organiseren de afdelingen zelf de lokale 
ordediensten voor de talrijke lokale evenementen en gebeurtenissen, bijvoorbeeld de wekelijkse 
markten, de diverse jaarmarkten en braderijen, …, en in het bijzonder in 2006, de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Tenslotte organiseren de afdelingen ook lokale operaties, op een projectmatige manier, gericht 
tegen een lokale problematiek in samenwerking met gespecialiseerde externe diensten en, indien 
nodig, de andere diensten van ons korps.  
In dit opzicht heeft de afdeling Sint-Agatha-Berchem in 2006 in het bijzonder aandacht gehad 
voor de projectmatige aanpak van buurtproblemen. 3 acties werden projectmatig uitgewerkt: de 
actie “Sardines”, “Wilderbos” en “Panier”. Telkens werd het probleem grondig bestudeerd en in 
samenwerking met enkele partners aangepakt. Zo werd naar aanleiding van de operatie 
“Sardines”, samen met de cel Bijzondere wetten, de dienst Vreemdelingzaken, de 
stedenbouwkundige dienst en de CDBV-P48 van de federale politie 26 personen gecontroleerd in 
een pand in de Soldatenstraat. Met uitzondering van één inbreuk op de stedenbouwkundige 
voorschriften, werden geen strafbare feiten vastgesteld. Om het onveiligheidsgevoel bij de 
buurtbewoners in de omgeving van het Wilderbos, veroorzaakt door het storend gedrag van 
enkele jongeren, aan te pakken, werden, na overleg met het BIM49, in de periode juni tot 
september talrijke voet- en fietspatrouilles en controles georganiseerd, en dit in samenwerking 
met de hondenbrigade en de parkwachters van Sint-Agatha-Berchem. De operatie “Panier”, 
tenslotte, was bedoeld om het onveiligheidsgevoel weg te werken in de buurt van de Steenweg 
op Gent, het Schweitzerplein en de Strijdersstraat. De actie bestond uit de grondige controle van 
3 handelszaken en van de rondhangende jongeren in die omgeving, en dit samen met de cel 
Bijzondere wetten, de federale dienst inspectie van de sociale wetten, de 
belastingsinspectiedienst van de FOD Financiën, het intercommunale labo en de BAF50. Eén 
taverne werd verzegeld en bij politiebesluit van de burgemeester voor onbepaalde duur gesloten. 
Uit de controle van talrijke personen bleek één persoon geseind in de ANG. 2 PV werden 
opgesteld voor heling en 1 voor drugsbezit. Onze partners hebben een aantal onderzoeken 
ingesteld na de vaststelling van diverse inbreuken. In Ganshoren heeft de afdeling de operatie 
“Pegasus 9” georganiseerd. De actie omvatte een aantal controles, gericht tegen jongeren die 
voor overlast zorgden in bepaalde wijken in Ganshoren. Uit de controle van 1 pand, 22 
voertuigen en 20 personen, voornamelijk jongeren, bleken 4 personen geseind en werden 16 PV 

                                                 
48 Centrale dienst voor de bestrijding van valsheden ; 

49 Brussels Instituut voor milieubeheer; 

50 Belgian Anti-piracy Federation; 
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opgesteld voor verkeersinbreuken. Het zwaartepunt van de afdelingen situeert zich evenwel 
binnen de functionaliteiten wijkwerking en onthaal. 

VV..22..22..11  OOnnzzee  wwiijjkkwweerrkkiinngg  
 
Onze wijkwerking is gestoeld op een grondige 
kennis van het “reilen en zeilen” van de buurt, en 
dit door een optimale integratie in de samenleving 
met nauwe contacten en samenwerking met de 
bevolking en alle andere partners in de 
veiligheidszorg. In het kader van de wijkwerking 
moet de wijkinspecteur hét aanspreekpunt zijn 
voor de bevolking. Daarom moet de 
wijkinspecteur zichtbaar en betrokken zijn, en op 
die manier in de ogen van de buurtbewoners “hun 
wijkagent” worden. 
 
De wijkteams voeren, onder meer, de volgende opdrachten uit: 

• het toezicht houden in de wijk en op de naleving van het algemeen politiereglement; 
• de nazorg in het kader van interventies en hercontactname van slachtoffers; 
• de persoonlijke overhandiging van gerechtelijke stukken en ondertekening; 
• het uitvoeren van onderzoeken in het kader van diverse gerechtelijke en administratieve 

dossiers (moraliteitsonderzoek, naturalisatieprocedure, de procedure voor een bewijs van 
goed gedrag en zeden, ...). Bijvoorbeeld heeft de afdeling Koekelberg in 2006 1.873 
adviezen voor het afleveren van een bewijs van goed gedrag en zeden ; 

• het uitvoeren van onderzoeken in opdracht van gemeentediensten (zo werden 
bijvoorbeeld in 2006 12.025 inschrijvingen gedaan door de afdeling in Sint-Jans-
Molenbeek, 7.040 in Jette) en diverse schuldeisers (OCMW, hospitalen, banken, ... ); 

• de controle op de voorwaardelijke invrijheidsgestelden; 
• het uitoefenen van een signaal- en meldfunctie aan gemeentediensten, bijvoorbeeld  van 

een beschadigd wegdek, kapotte straatlampen, melden van nieuwe handelszaken, … 
• het bijstand leveren aan gerechtsdeurwaarders; 

 
Afdeling Bijstand Aantal 

Deurwaardersexploten 3.067 
Deuropeningen 1.352 Jette 
Uitdrijvingen 97 
Deurwaardersexploten 586 
Deuropeningen 451 Ganshoren 
Uitdrijvingen 22 
Deurwaardersexploten 1.105 
Deuropeningen 398 Koekelberg 
Uitdrijvingen 19 
Deurwaardersexploten 757 
Deuropeningen 496 Sint-Agatha-Berchem 
Uitdrijvingen 17 
Deurwaardersexploten51 - 
Deuropeningen 3.036 Sint-Jans-Molenbeek 
Uitdrijvingen 109 

                                                 
51 Cijfer niet beschikbaar ; 
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VV..22..22..22  OOnnss  oonntthhaaaall  
 
In het kader van het onthaal zijn de afdelingen (onder meer) belast met : 

• het onthaal, (eerste) opvang en oriëntatie van personen die zich melden aan het onthaal; 
• het behandelen van telefonische (nood)oproepen (bijvoorbeeld via het telepolitiesysteem) 
• het vervullen van een informatiefunctie naar de bevolking toe; 
• het afleveren van documenten en getuigschriften; 
• de bewaking van de cellen via bewakingscamera’s. 

 
Tussen de afdelingen bestaan kleine verschillen op organisatorisch vlak… Binnen de afdelingen 
zijn vaak afzonderlijke “pools” ingericht die zich uitsluitend bezig houden met bepaalde aspecten 
van de wijkwerking, bijvoorbeeld de bijstand aan de gerechtsdeurwaarders in Jette en 
Molenbeek, …, of het onthaal, bijvoorbeeld de “pool” wacht/onthaal in Koekelberg, … Binnen de 
afdeling Sint-Jans-Molenbeek werd in 2006 een omgekeerde beweging gemaakt, en werden de 
medewerkers van de sectoren Ninove en Voorplein opnieuw meer “generalist”. 
 
VV..22..33  EEeenn  ppeerrffoorrmmaannttee  nnaabbiijjhheeiiddssppoolliittiiee  
 
In de lijn van de voorbije jaren werd in 2006 opnieuw fors geïnvesteerd in de uitbouw van een 
performante nabijheidspolitie, door een betere bereikbaarheid, beschikbaarheid, 
aanspreekbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening van de wijkteams, en dit zowel op straat 
als op het commissariaat. 
 
Enkele krachtlijnen in het wijkpolitiebeleid 2006: 
 

VV..22..33..11  EEeenn  bbeetteerr  oonntthhaaaall  iinn  ddee  ccoommmmiissssaarriiaatteenn  
 
Het verbeteren van het onthaal in de commissariaten is een constante in het beleid van de 
afdelingen. 
 
In 2006 werden de laatste beveiligingswerken afgerond in de commissariaten van Ganshoren en 
Jette, zodat de onthaallokalen in alle commissariaten iedere dag en de klok rond een makkelijk 
toegankelijke en veilige plek werden. 
Door een samenwerkingsverband tussen de interventiedienst en de afdelingen (met uitzondering 
van de afdeling Sint-Jans-Molenbeek) bleef de nachtelijke permanentie aan het onthaal 
verzekerd.  
 
Om de kwaliteit van het onthaal te verbeteren heeft het personeel van de afdelingen in 2006 
verschillende nuttige vormingen gevolgd, onder meer taalcursussen, over de bijzondere aspecten 
van het onthaal van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, het telefonisch en persoonlijk onthaal 
(hiervoor werkte de afdeling Sint-Agatha-Berchem samen met een gespecialiseerde firma uit de 
privé-sector), … 
Ook werd er aandacht besteed aan de correcte toepassing van de (nieuwe) procedures 
(bijvoorbeeld rond de gevonden voorwerpen, het beheer van de inkomende stukken, …), en de 
kwaliteit van de informatie en de beschikbare documenten aan het onthaal. 
 
De afdeling Sint-Agatha-Berchem heeft een studie uitgevoerd rond de kwaliteit van het onthaal, 
en heeft een aantal pijnpunten blootgelegd die in de nabije toekomst zullen worden aangepakt 
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(onder andere het functioneren van de elektronische toegangsdeur, de ongezonde verluchting, 
de slechte akoestiek, de onbenutte ruimtes, het manke comfort, het gebrek aan discretie, …). In 
2006 werd al deels tegemoet gekomen door de installatie van een “inter-phone”. 
 
Nieuw in 2006 was dat iedereen die zich aan het onthaal in Sint-Jans-Molenbeek aanmeldde, 
“gescreend” werd in de ANG52. 

VV..22..33..22  MMeeeerr  eenn  bbeetteerr  ccoonnttaacctt  mmeett  ddee  ppaarrttnneerrss  
 
Een tweede rode draad door het wijkpolitiebeleid is het 
verbeteren van het contact met de partners. In het licht 
van de gemeenschapsgerichte politiezorg hebben de 
afdelingen in 2006 extra inspanningen geleverd om de 
partners in de veiligheidszorg beter aan te spreken en om 
nauwer met hen samen te werken. 
(Twee)wekelijks werden overleg- en werkvergaderingen 
georganiseerd met de burgemeester, de 
preventieambtenaar en eventueel de gemeentelijke 
diensten, om de actuele lokale problematieken te 
bespreken en om een geïntegreerde aanpak van die 
problematieken te ontwikkelen. 
Op initiatief van de burgemeesters werden regelmatig wijkvergaderingen georganiseerd waar de 
bevolking rechtstreeks in contact kon komen met de (wijk)politie, de burgemeester, de 
gemeentelijke diensten, ... Op de wijkvergaderingen werden de afdelingen en haar 
sectorverantwoordelijken voorgesteld. 
 
Koekelberg 
In 2006 heeft de afdeling deelgenomen aan 3 wijkvergaderingen en 4 wijkfeesten. Daarnaast 
werd met alle handelszaken in Koekelberg geregeld contact onderhouden, en dit door eenzelfde 
referentiepersoon. Een inventaris van de referentiepersonen van de winkels werd opgesteld, 
maar nog niet geïnformatiseerd. Ook met de onderwijsinstellingen werden de contacten verder 
uitgebreid. Tot slot werd intensiever samengewerkt met de sociale en de lokale 
bemiddelingsdienst van de gemeente Koekelberg. Bepaalde buurtproblemen werden in overleg 
met hen opgelost. In bepaalde gevallen heeft de bemiddelaar de wijkinspecteur vergezeld, 
bijvoorbeeld bij problemen met kinderen die voor geluidsoverlast zorgden tijdens de 
zomerperiode. Van de tweehonderdtal buurtproblemen werden een aantal binnen een zeer korte 
tijdspanne opgelost. Vier werden overgemaakt aan de lokale bemiddelingsdienst, drie aan de 
sociale bemiddelingsdienst. Voor vier buurtproblemen werd geen oplossing gevonden omdat één 
van de partijen niet op de bemiddeling wou ingaan. Voor vijf buurtproblemen werd een proces-
verbaal opgesteld. Ook heeft de directie, op initiatief van de sociaal bemiddelaar en het 
gemeentelijke bureau voor slachtofferbejegening, 2 ontmoetingen van allochtone moeders en 
kinderen bijgewoond in het kader van een traumatische beleving binnen de allochtone bevolking 
van Koekelberg. 
 
Sint-Agatha-Berchem  
Om de efficiëntie en de transparantie van de externe communicatie te verbeteren werd een 
inventaris van referentiepersonen binnen de gemeentelijke administratie opgesteld. 22 
vergaderingen werden georganiseerd met externe partners, andere dan de gemeente. Verder 

                                                 
52 Algemene Nationale Gegevensbank; 
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heeft de afdeling op 27 mei 2006 deelgenomen aan de “Sensibiliseringsdag rond stedelijk 
geweld”, in organisatie van de Schepen van sociale aangelegenheden, en in aanwezigheid van 
de pers en de parketmagistraten.  
De afdeling werd in 2006 twee maal in de kijker gezet in het gemeenteblad “Berchem News”: in 
de maart-editie werd de afdeling en haar voltallig personeel (mét foto’s) voorgesteld, en in de 
speciale juni-uitgave rond de thema’s veiligheid en preventie, werd een volledig artikel gewijd aan 
de politiezone in het algemeen en de afdeling Berchem in het bijzonder. 
 
Ganshoren 
In het bijzonder werden in 2006 afspraken gemaakt met het gemeentelijk feestcomité om nauw 
samen te werken bij het organiseren en opvolgen van lokale festiviteiten. 
 
Jette 
De afdeling Jette heeft in 2006 deelgenomen aan 14 wijkvergaderingen. Buiten de gewone 
vergaderingen met het gemeentebestuur, werden er 14 georganiseerd rond de toepassing van de 
gemeentelijke administratieve sancties. De afdeling Jette heeft actief deelgenomen, enerzijds aan 
de orientatiegroep die zich bezighoudt met de dossiers in verband met gemeentelijke 
administratieve sancties en anderzijds aan de uitwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek van 
de gemeente. Ook werd intensiever samengewerkt met de Jetse preventieambtenaar in het 
kader van de lokale ordediensten.  
 
Sint-Jans-Molenbeek 
De afdeling Molenbeek heeft in 2006 deelgenomen aan 40 “sociale planningsgroepen” en in 
totaal 16 vergaderingen met buurtbewoners, handelaars en wijkcomités (onder andere van de 
Scheldestraat, Hertogin van Brabantplein, Mettewie, Zwarte Vijvers, Liverpool, Henegouwenkaai, 
Ribaucourtwijk, Karreveld, …). Verder werd overleg gepleegd met de Brussels Event Brewery 
(12x), de Franse gemeenschap (12x) en de KBC (4x), die in Sint-Jans-Molenbeek gevestigd zijn. 
Tenslotte heeft de afdeling deelgenomen aan het overleg rond de verkeersmobiliteit op het 
kruispunt Ninoofsesteenweg en de Mettewielaan. 
 

VV..22..33..33  DDee  ““pprriimmoo--aarrrriivvaannttss””  
 
De wijkpolitie tracht zo vaak mogelijk aanwezig te zijn op de info- en verwelkomingsavonden voor 
de nieuwe inwoners in de gemeenten van de politiezone, die worden georganiseerd door de 
respectieve gemeentebesturen. Op die manier kunnen de “nieuwkomers” op een aangename 
manier in contact komen met hun wijkagent. In 2006 hebben de directie en de 
sectorverantwoordelijken van de afdelingen 
Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem deelgenomen 
aan zo’n bijeenkomst. 
 
Het project “Primo-arrivants” van de afdeling Sint-
Jans-Molenbeek gaat nog een stapje verder... In 
samenwerking met de vzw “BON” (Brussels 
Onthaalbureau Nieuwkomers) werden de 
nieuwkomers verwelkomd op het politiecommissariaat 
van Sint-Jans-Molenbeek waar zij uitleg kregen over 
de organisatie, de werking en de activiteiten van de 
wijkpolitie van de politiezone Brussel-West, in het 
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bijzonder de afdeling Sint-Jans-Molenbeek. In totaal brachten de vzw BON en zo’n 180 
“nieuwkomers” 9 keer een bezoek aan het politiecommissariaat in Sint-Jans-Molenbeek. 

VV..22..33..44  ““MMeeeerr  bbllaauuww  eenn  bbeetteerr  bbllaauuww  oopp  ssttrraaaatt””  
 
Onze beveiligingspatrouilles 
Ook in 2006 werden dagelijks wijkinspecteurs op patrouille 
gestuurd om zichtbaar aanwezig te zijn in het straatbeeld. Zo 
heeft, bijvoorbeeld, de afdeling Jette 465 patrouilles 
georganiseerd (exclusief de patrouilles van het project 
vakantietoezicht). 
 
In het kader van “meer blauw en beter blauw op straat’ werden 
patrouilles georganiseerd ten eerste naar aanleiding van lokale 
evenementen, bijvoorbeeld (jaar)markten, braderijen, 
wijkfeesten, ..., ten tweede inspelend op criminogene trends, 
bijvoorbeeld de proactieve patrouilles in de commerciële sites, 
die in de eindejaarsperiode veelal doelwit zijn voor dieven, of in 
reactie op de vlaag van autoinbraken in de sector Léopold I in 
Jette, en, ten derde op vraag van partners, bijvoorbeeld op vraag 
van de overheidsdiensten van de Franse gemeenschap in Sint-
Jans-Molenbeek. Eveneens werden patrouilles ingericht in het 
kader van het zonaal veiligheidsplan, meer bepaald rond de 
prioritaire fenomenen, zoals bijvoorbeeld het vakantietoezicht. 
Zo hebben de wijkteams van Koekelberg 203 patrouilles gehouden. De wijkteams waakten erover 
dat iedere weekdag minstens 1 keer gecontroleerd werd op ieder adres, en, indien mogelijk, ook 
in de weekends. 
 
Op basis van de feedback door verschillende burgemeesters, onder andere van Ganshoren, blijkt 
dat het onveiligheidsgevoel bij bepaalde buurtbewoners gevoelig verminderd is... 
 
Onze fietsers 
Sedert eind april 2006 beschikt de politiezone Brussel-West over een aantal fietsers. Dankzij 
subsidies van de Brusselse regering53 werden 42 politieagenten uitgerust met een eigen (op maat 
gemaakte) fiets, een aangepast uniform en 
kregen een opleiding aan de politieschool. Zo 
kregen de fietsers lessen in onder andere fiets- 
en rijtechniek, tactische interventie, EHBO, 
geweldbeheersing, behendigheidsparcours en 
begeleiding van groepen.  
 
De fietsers werden geïntegreerd in de 
wijkwerking, meer bepaald 11 fietsers in de 
afdeling Sint-Jans-Molenbeek, 9 in Koekelberg, 8 
in Jette, 8 in Sint-Agatha-Berchem en, tenslotte, 6 
fietsers in de afdeling Ganshoren. 

                                                 
53 Op basis van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 7 maart 2002 konden de vijf gemeentebesturen van de politiezone 

beschikken over een subsidie voor de aankoop van fietsen, en dit voor 80% van de uitgaven (maximum 14.900euro per gemeente). De politiezone nam de 

resterende 20% van de uitgaven voor haar rekening; 
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In vergelijking met de auto biedt de fiets voor de wijkagent een aantal voordelen, zo is 
bijvoorbeeld rekening houdende met het drukke verkeer, de fiets minstens even snel of vaak 
sneller, ... De fietsers bewezen reeds hun nut in het kader van de ordehandhaving tijdens, onder 
meer, de actie “Dring-dring”, de autoloze zondag, … 
 
Het belangrijkste voordeel is dat de politie op de fiets meer zichtbaar en meer aanspreekbaar 
werd. Het imago van de politie werd met dit initiatief ook opgekrikt. De politie werd sympathieker 
en de “aaibaarheidsfactor” werd groter… Bovendien gaf de politie op deze manier het goede 
voorbeeld: fietsen is immers goed voor de gezondheid én voor het milieu!  

VV..33  OOnnzzee  iinntteerrvveennttiieess  
 
“Interventie” bestaat er in om, binnen een passende termijn, een antwoord te bieden aan iedere 
oproep waar de politie dient tussenbeide te komen. Dit betekent veel meer dan enkel reactief op 
te treden na een dringende oproep, de zogenaamde “brandweerpolitie”. Sommige niet-dringende 
interventies kunnen eveneens op een behoorlijke manier worden uitgevoerd in het kader van, 
bijvoorbeeld, de wijkwerking. 
 
In ons korps is een interventiedienst ingericht die de klok rond dringende interventies over het 
hele grondgebied van onze zone uitvoeren. Onze 
interventiedienst bestaat uit acht brigades, met in 
principe ieder 22 (hoofd)inspecteurs, en een 
ondersteunend administratief secretariaat. Op basis 
van statistisch aangetoonde behoeften (dag- en 
nachtperiode, en piekmomenten) worden 5 tot 12 
patrouilles van telkens 2 inspecteurs ingezet, die actief 
zijn in twee sectoren, hetzij de sector Sint-Jans-
Molenbeek/Koekelberg, hetzij de sector Jette/Sint-
Agatha-Berchem/Ganshoren. Indien nodig worden de 
patrouilles uiteraard ook in de andere sector ingezet. 
 
In 2006 werd in het bijzonder gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de vaststellingen, 
en vooral in het kader van het actieplan rond woninginbraken. Om de interventiepatrouilles 
optimaal te omkaderen is sinds 2006 altijd een HINP met de graad van OGP54 op het terrein. 
Dankzij de omschakeling naar het ASTRID-communicatiesysteem blijft de HINP/OGP perfect op 
de hoogte van de lopende interventies en kan hij op eigen initiatief optreden.  
In afwachting van extra materiaal, werden in oktober 2006 reeds twee interventievoertuigen 
uitgerust met een interventiekoffer, met onder andere een (isolerend overlevings-)deken, een 
EHBO-koffer, mondmaskers, een schaar, hamers, schroevendraaiers, een tang, een cutter, een 
oprolmeter, politielint, borstel en vuilblik, e.d., die ter beschikking staan van de brigadechef en de 
HINP/OGP op het terrein, die op die manier de patrouilles maximaal kunnen ondersteunen. De 
interventieteams werden uitgebreid gebriefd zodat duidelijk werd wat zij van deze omkadering 
mochten verwachten. 
 
Ook werd het voorbije jaar het technisch lokaal van de dienst gereorganiseerd. Zo werd al het 
materiaal gecentraliseerd. Iedere brigade kreeg enkele kasten toegewezen en daarnaast werd 
een kast voorzien voor het collectief materiaal (o.m. collectieve wapens, materiaal voor 
inbeslagname, ademtest, ademanalyse, afnamen van vingerafdrukken,…).  
                                                 
54 Officier van gerechtelijke politie; 
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In 2006 heeft de interventiedienst enerzijds 489 administratieve aanhoudingen verricht: dit zijn er 
222 meer dan in 2005. Anderzijds hebben onze interventiebrigades samen 1.442 verdachten 
gerechtelijk aangehouden, ten opzichte van 1.087 in 2005. Van de 1.442 aangehouden 
verdachten werden er 489 ter beschikking werden gesteld van de Procureur des Konings te 
Brussel (+24,1% in vergelijking met 2005). 
 
Buiten haar kerntaak heeft onze interventiedienst ook veel personeel ingeschakeld voor de 
overbrenging van verdachten die ter beschikking werden gesteld van het Parket, het nachtelijk 
onthaal in de commissariaten, als coördinator op de dispatching, in het kader van Hycap en 
andere ordediensten (bijvoorbeeld de versterking voor het justitiepaleis), operaties in het kader 
van het ZVP, …  

VV..44  OOnnzzee  llookkaallee  ooppssppoorriinngg  eenn  llookkaaaall  oonnddeerrzzooeekk  
 
Onze politiezone verzekert eveneens de functionaliteit lokale opsporing en lokaal onderzoek. In 
dit kader werd de wettelijk bepaalde minimumnorm (10% van het organiek kader) in 2006 weer 
behaald. 
 
Iedere politieambtenaar van ons korps beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om 
gerechtelijke taken uit te voeren, bijvoorbeeld het verhoren van getuigen, slachtoffers of daders, 
het behandelen van kantschriften, het uitvoeren van een buurtonderzoek, …  
 
VV..44..11  OOnnzzee  llookkaallee  rreecchheerrcchheeddiieennsstt  
 
Binnen onze zone is echter ook een gespecialiseerde dienst 
ingericht die in staat voor de gerechtelijke opsporingen en 
onderzoeken die een grondigere kennis vereisen in bepaalde 
domeinen, of die de inzet van een zekere duur vergen (door de 
omvang van het onderzoek), bijvoorbeeld misdrijven zoals moord, 
doodslag, diefstallen gewapenderhand, …, alsook meer 
“onschuldige” fenomenen zoals woninginbraken, autodiefstallen, 
… 
 
De lokale recherchedienst voert, als “tweedelijnspolitie”, 
gerechtelijke onderzoeken op basis van de vaststellingen van de 
“eerstelijnspolitie”, meestal de interventiedienst. In hoofdzaak 
wordt er gewerkt ingevolge kantschriften van de Procureur des 
Konings of de onderzoeksrechter, die na een eerste schifting (naar 
de afdelingen, de dienst jeugd en gezin, de cel bijzondere wetten, 
…) een diepgaand onderzoek vereisen.  
 
In 2006 werden de leden van de lokale recherchedienst ingedeeld in specifieke secties, namelijk: 

• Woninginbraken; 
• Diefstallen gewapenderhand, car- en homejacking, straatcriminaliteit; 
• Moord, verdacht overlijden; 
• Verdovende middelen; 
• Proactieve werking; 
• Gerechtelijke informatiecel en telefonie; 
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• Financiën; 
• Informanten; 
• Schijnhuwelijken, mensenhandel en prostitutie. 

De medewerkers bleven echter generalist voor alle domeinen, maar specialiseerden zich in hun 
specifiek domein. Op die manier bleef een permanentiedienst gegarandeerd. Evenmin betekent 
de sectiewerking dat er minder wordt samengewerkt… Integendeel, het aanstellen van 
referentiepunten per fenomeen leidde net tot een efficiëntere samenwerking. Met andere 
woorden werd een nieuwe stap gezet naar een nog betere samenwerking binnen de dienst zelf, 
met de andere operationele diensten en met de externe partners (Parket, federale politie, andere 
politiezones, …). 
 
Zoals veel diensten van ons korps werd de recherchedienst geconfronteerd met een hoge 
werkdruk. Om het hoofd te bieden aan de stortvloed van de dossiers schijnhuwelijken werd in 
2006 personeel van de afdelingen tijdelijk gedetacheerd naar de sectie schijnhuwelijken, 
mensenhandel en prostitutie. Tegelijk konden wijkagenten het behandelen van de dossies rond 
schijnhuwelijken onder de knie krijgen. De premie werd tijdelijk toegekend aan deze 
gedetacheerden.  
 
VV..44..22  OOnnzzee  SStteeuunn  aaaann  ddee  RReecchheerrcchhee  
 
De dienst SAR is complementair aan de lokale recherchedienst. Zij levert permanent operationele 
steun aan interne en externe operationele diensten, in het bijzonder de lokale recherchedienst, in 
het kader van bijvoorbeeld huiszoekingen, afstappingen, aanhoudingen, ... , en bijzondere 
onderzoeks- en opsporingsmethoden (“BOM”) zoals informatenwerking, observaties, … 
 
Verder organiseert de SAR dagelijks proactieve en reactieve patrouilles op het grondgebied van 
onze zone, deels in steun van de interventiedienst. De dienst Steun aan de Recherche beschikt 
altijd over minstens een ploeg per dag in  het netwerk. 
In overeenstemming met het zonaal veiligheidsplan heeft de dienst zich meestal bezig gehouden 
met diefstallen in voertuigen, “sac-jackings”, woninginbraken en drugs. De gegevens en de 
analyses van de strategische analysten werden gebruikt om de acties van de SAR doelgericht te 
laten verlopen. 
Daarenboven voert de SAR de vattingsbevelen voor gezochte personen uit, die binnen de zone 
gedomicilieerd zijn of hier hun schuilplaats hebben, en staat ook in voor bewakings- en 
beveiligingsopdrachten van personen en goederen.  
Daarenboven voert de SAR de vattingsbevelen voor gezochte personen uit, die binnen de zone 
gedomicilieerd zijn of hier hun schuilplaats hebben, en staat ook in voor bewakings-en 
beveiligingsopdrachten van personen en goederen. 
De acties van de SAR waren in 2006 goed voor meer dan honderd terbeschikkingstellingen, de 
uivoering van een vijftigtal vattingsbevelen (waarbij de gevatte personen, na advies van het 
Bureau F, dienst Strafuitvoering, werden overgebracht naar de gevangenis) en tientallen 
teruggevonden gestolen voertuigen. De meerderheid van de aanhoudingen kaderden binnen de 
prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan. 
 
In het kader van het actieplan “diefstal met geweld”, en in het bijzonder het opvolgen van 
jongerenbendes werken drie leden van de dienst permanent op dit fenomeen. De nodige 
gegevens werden bijeengebracht om een album met alle “actieve” jongeren in de wijk “Zwarte 
Vijvers” in Sint-Jans-Molenbeek beschikbaar te maken. Dit album wordt nooit aan het publiek 
getoond maar is alleen bestemd voor intern gebruik: het moet als didactisch materiaal dienen 
voor ons operationneel personeel. 
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2006 was voor de SAR een overgangsjaar… In de loop van 2006 werd “nieuw bloed” in de dienst 
gepompt en werd een interne reorganisatie doorgevoerd, waardoor de dienst SAR een nieuwe 
“boost” kreeg en op haar nieuw elan kan doorgaan… 
 
VV..44..33  EEeenn  bbiijjzzoonnddeerree  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  bbiijjzzoonnddeerree  ffeennoommeenneenn  
 
Buiten de recherchedienst en de SAR voeren de diensten Jeugd en gezin en Bijzondere wetten 
eveneens opdrachten van gerechtelijke politie uit, ieder binnen hun eigen specialisatiedomein.  

VV..44..33..11  JJeeuuggddbbeesscchheerrmmiinngg,,  zzeeddeenn  eenn  iinnttrraaffaammiilliiaaaall  ggeewweelldd  
 
Omwille van bijzondere karakter van het domein “jeugdbescherming” is binnen onze zone een 
gespecialiseerde dienst ingericht, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met alle dossiers waarbij 
minderjarigen betrokken zijn, en dit zowel als dader als slachtoffer, bijvoorbeeld “kind-in-gevaar 
situaties”, alle vormen van mishandeling ten aanzien van minderjarigen, niet-betalen van 
onderhoudsgeld, niet-naleven van bezoekrecht, weglopen van minderjarigen, schoolverzuim, … 
 
Ook voor de dienst Jeugd en gezin was 2006 een jaar vol veranderingen… De antenne van de 
dienst werd uitgebreid en nieuw personeel werd toegevoegd aan de dienst. Ondanks die 
personeelsverhoging bleef de werkdruk hoog: getuige hiervan zijn de bijna 6.000 processen-
verbaal (aanvankelijke én navolgende samen) die door de dienst werden opgesteld, en die 
ongeveer 10% van het globaal cijfer van de zone vertegenwoordigen.  
Daarenboven werden diverse initiatieven ondernomen om tegemoet te komen aan de wijzigingen 
in de wet op de jeugdbescherming, de ministeriële omzendbrief PLP41, de omzendbrief in het 
kader van schoolverzuim, … 
 
De dienst was reeds verantwoordelijk voor de materie “zeden”, en in 2006 werd bijkomend het 
domein “intrafamilaal geweld“, voornamelijk het beheer van de navolgende onderzoeken, 
overgeheveld van de afdelingen naar de dienst Jeugd en gezin. Om de kwaliteit van de 
eerstelijnspolitie inzake familiaal geweld te verbeteren, werden type-documenten opgesteld en in 
het ISLP-systeem beschikbaar gesteld voor alle operationele diensten. Daarenboven werden, in 
samenwerking met de CSPB, de andere diensten gesensibiliseerd via een aantal vormingen. 
 
Het is duidelijk dat de dienst binnen al deze domeinen 
voortdurend geconfronteerd worden met de meer “gevoelige” 
aspecten van politiewerk… Om de bijzondere deskundigheid 
te onderhouden en te vergroten werden in 2006 diverse 
vormingen, onder andere rond “technieken voor het 
audiovisueel verhoor (van een volwassen verdachte)”, 
“verhoortechnieken in het kader van een onderzoek”, “eerste 
onthaal en verhoor van slachtoffers van zedenfeiten”, …, en 
colloquiums rond intrafamiliaal geweld en jeugdbescherming 
gevolgd. 
Bovendien werd, in samenwerking met de dienst CPSB, een externe psychologe en een 
parketmagistraat, een driedaagse residentiële vorming georganiseerd voor de voltallige 
jeugddienst rond “Harmonisatie van de praktijken inzake jeugd, intrafamiliaal geweld en bijzonder 
strafrecht”, waarbij ook aandacht werd geschonken aan teambuilding.  
Om “goede praktijken” uit te wisselen hebben twee inspecteurs een week hun collega’s van de 
politiezone Antwerpen vergezeld.  
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Onze jeugddienst heeft ook vanuit preventief oogpunt gewerkt… In 
het kader van het preventief luik van het actieplan rond 
jeugddelinquentie, beheerd door de jeugddienst, werd een 
sensibiliseringsproject rond “steaming”op touw gezet: “Stop 
steaming!”. Dit project moet jonge slachtoffers in de nabije toekomst 
toelaten om, via e-mail, anoniem “hun verhaal te doen”. 
 
In totaal heeft de dienst 88 verdachten ter beschikking gesteld van 
het Parket (minderjarigen inbegrepen). 37 minderjarigen werden op 
bevel van de Jeugdrechter onmiddellijk overgebracht naar hun 
verblijfsinstelling. 72 audiovisuele verhoren werden uitgevoerd, 
voornamelijk inzake zedenfeiten en intrafamiliaal geweld. 

VV..44..33..22  DDee  ““bbiijjzzoonnddeerree  wweetttteenn””  
 
Binnen ons korps is eveneens een aparte cel actief 
die inbreuken opspoort en vaststelt inzake milieu-, 
grond-, lucht- en geluidsverontreiniging; verblijf en 
toegang tot het grondgebied van het koninkrijk; 
mensenhandel en uitbuiting; zwartwerk; kansspelen; 
ongezonde en nog steeds bewoonde gebouwen; 
overtredingen die verbonden zijn met de oprichting 
van valse vzw’s; export of beheer van afval; illegale 
handelspraktijken; explosieven en vuurwerk; … 
 
Hiervoor is de dienst voortdurend in contact met de 
diensten van de Procureur des Konings, de Arbeidsauditeur, de federale politie, de gemeentelijke 
administraties, diverse ministeries, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Instituut 
voor Milieubeheer (BIM), het agentschap Net Brussel, de Douane en Accijnzen, het Federaal 
Agentschap voor de controle van het keten van levensmiddelen, de Dienst Vreemdelingenzaken 
en talrijke andere gespecialiseerde openbare diensten… 
 
Om haar opdracht te vervullen beschikt de cel over het geheel van het operationele personeel 
van de politiezone, maar ook over het personeel van de verschillende diensten hierboven 
vermeld, ieder met zijn specifieke bevoegdheid. 
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VV..55  OOnnzzee  ppoolliittiioonneellee  ssllaacchhttooffffeerrbbeejjeeggeenniinngg  
 
Onze zone beschikt over een gespecialiseerde dienst met betrekking tot slachtofferbejegening: 
de dienst Coördinatie Politionele Slachtofferbejegening. De dienst CPSB werkt in nauwe 
samenwerking met de politieambtenaren op het terrein aangezien deze een zeer belangrijke rol 
vervullen in slachtofferbejegening. Immers, slachtofferbejegening is een taak van iedere 
politieambtenaar! Om de kwaliteit van hun aandeel te verzekeren, stelt de dienst CPSB hen nuttig 
materiaal ter beschikking. Regelmatig werden diverse brochures rond slachtofferbejegening “ad 
valvas” verspreid in de commissariaten en politieantennes.  
 
In samenwerking met de gemeentelijke diensten voor slachtofferbejegening, en onder coördinatie 
van de dienst CPSB, werd voorzien in een zonale wachtrol, waardoor de politiezone in staat was 
om 24 uur op 24 bijstand te leveren aan slachtoffers, en, in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld 
zelfmoord, verkeersongeval, …), van de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer. In 2006 werd 
de dienst 170 keer gevraagd om rechtstreeks te interveniëren, meer bepaald 160 keer op vraag 
van de politie en 10 keer op vraag van een externe partner. In totaal heeft de dienst 1.092 
dossiers zelf behandeld en 1.633 dossiers overgemaakt aan de gemeentelijke diensten, meer 
bepaald 192 voor Koekelberg, 508 voor Jette en 933 voor Sint-Jans-Molenbeek. De dienst CPSB 
heeft dus 1.092 dossiers zelf opgevolgd, meer bepaald 841 dossiers rond slachtoffers die binnen 
de zone woonachtig zijn, en 251 buiten de zone. De opvolging houdt bijvoorbeeld in dat een brief 
naar het slachtoffer werd gestuurd, dat telefonisch contact werd opgenomen met het slachtoffer, 
het Parket, andere bevoegde diensten, …, en dat één of meerdere afspraken thuis of op kantoor 
hebben plaatsgevonden.  
 
Om de kenbaarheid van de dienst CPSB binnen het korps te vergroten werden drie infosessies 
(2uur) gegeven aan het interventiepersoneel (telkens 2 tot 3 personen per taalrol en per brigade), 
waarbij enerzijds de werking van de dienst werd uitgelegd en anderzijds enkele tips werden 
meegegeven over slecht-nieuwsmeldingen. Uit de praktijk blijkt dat het voorstellen van 
begeleiding aan de slachtoffers steeds meer een automatisme wordt voor onze medewerkers… 
Ook buiten het korps heeft de dienst zich geprofileerd. In totaal werd aan 20 vergaderingen met 
de externe partners deelgenomen, onder andere met de gemeentelijke en federale diensten voor 
slachtofferbejegening, … Verder werden nog een aantal opleidingen georganiseerd in verband 
met slachtofferbejegening. Zo werd een opleiding (4uur) voorzien voor de dienst Jeugd en gezin 
omtrent familiaal geweld en slecht-nieuwsmelding bij kinderen. Vervolgens werden, in 
samenwerking met de dienst Jeugd en gezin, 10 opleidingen (telkens 4uur) in het kader van de 
omzendbrieven COL3/2006 en COL4/200655 gegeven aan het personeel van de interventiedienst 
en de afdelingen. In deze opleiding kwam, ten eerste, de werking van de CPSB; ten tweede, de 
psychologische aspecten van slachtofferschap van familiaal geweld; ten derde, de procedures 
aan de hand van nieuw opgestelde type-documenten in ISLP; en ten vierde, een zelf gemaakte 
documentaire over de werking van het Parket aan bod. In totaal hebben 147 politieambtenaren 
deze vorming gevolgd. In het kader van deze omzendbrieven werd onze politiezone bovendien, 
naast de verschillende partners binnen politie, justitie, …, vertegenwoordigd op het 
overlegplatform, georganiseerd door het Brussels Gewest, met als doel om tegen eind 2007 een 
nationaal actieplan voor te stellen, alsook een opleiding voor de hulpverleners op het terrein.  
 

                                                 
55 Omzendbrieven van 1 maart 2006 van het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld ; 
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VV..66  OOnnzzee  ooppeennbbaarree  oorrddeehhaannddhhaavviinngg  
 
VV..66..11  OOnnzzee  ddiieennsstt  OOppeerraattiioonneellee  ppllaannnniinngg  eenn  ccooöörrddiinnaattiiee  
 
Deze dienst stond in 2006 in voor ondersteuning in het kader van enerzijds de acties 
georganiseerd rond het ZVP 2005-2008 en anderzijds de organisatie en het beheer van de 
talrijke ordediensten op de politiezone, bijvoorbeeld “Euroferia”, “Ramadan”, “autoloze zondag”, 
de wielerwedstrijd “Parijs-Brussel”, de jaarmarkt te Jette, “offerfeest”, “Couleur Café”, …, en in het 
bijzonder de thuiswedstrijden van de voetbalclub FC Brussels. In totaal waren ongeveer 10.830 
manuren nodig om al deze ordediensten in goede banen te leiden. 
Tevens staat de dienst in voor het beheer en 
evaluatie van alle versterkingen “Hycap”56 of 
arrondissementele steun komende van het CSD 
Brussel. In 2006 heeft onze politiezone personeel 
geleverd enerzijds voor 22 ordediensten buiten de 
zone in het kader van “Hycap” en ”Arrosol” (voor 
3.420 manuren), en anderzijds voor 39 
voetbalwedstrijden buiten de zone (voor 609 
manuren). 
De ondersteuning behelst voornamelijk de 
aanvragen voor voldoende personeel, de opmaak 
van operatieorders, het encoderen van alle nuttige 
gegevens in een specifiek informatiebestand, het opstellen van de formulieren “Q”, het verzorgen 
van de contacten met de CSD Brussel, de deelname aan de coördinatievergaderingen, enz., …, 
en de logistieke steun (gasmaskers, schilden, wapenstokken, beschermstukken, arrestatiekits, 
kniptangen, …). Daarenboven staat de dienst regelmatig zelf in voor de organisatie en leiding van 
een operatie of treden op als adjunct-peletonscommandant of sectiechef bij ordediensten. 
 
Tenslotte staat de dienst in voor de opmaak van de planning betreffende de versterking geleverd 
door onze zone voor de bewaking van het justitiepaleis, de nachtelijke permanentie in de 
commissariaten en de cavaleriepatrouilles op onze zone.  
 
VV..66..22  VVooeettbbaall  iinn  MMoolleennbbeeeekk,,  eeeenn  ffeeeesstt!!  
 
In totaal werden in 2006 17 thuiswedstrijden van voetbalclub FC 
Brussels gespeeld in het Edmond Machtensstadion in Sint-Jans-
Molenbeek. Uiteraard was de politie steeds op post om de orde in 
en rond het stadion te handhaven… Deze ordediensten waren goed 
voor ongeveer 5.030 manuren. Daarnaast werden voor 39 
voetbalwedstrijden buiten de zone, waarvan het grootste deel 
uitwedstrijden van FC Brussels, “spotters” ingezet (voor ongeveer 
609 manuren). 
 
Feiten, in groep gepleegd, die een inbreuk uitmaken op de “Voetbalwet” zijn onder de supporters 
van FC Brussels in 2006 verdwenen, en dit zowel wat de thuiswedstrijden als de wedstrijden op 

                                                 
56 Hypothecaire capaciteit; 
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verplaatsing betreft. De vastgestelde feiten betroffen alleenstaande gevallen. Deze positieve 
tendens is voornamelijk te wijten aan een striktere toepassing van de voetbalwet.  
In 2006 werden 31 processen-verbaal opgesteld die geleid hebben tot 25 stadionverboden. Er 
werd een duidelijke gedragsverbetering vastgesteld bij de supportersgroep, maar toch verdienen 
bepaalde gedragingen in de toekomst nog onze aandacht. 
De OOP40 inzake racisme vestigt de aandacht op de bestaande problemen in de stadions en 
wijst meer en meer op de verantwoordelijkheden van de organisator bij racistische uitlatingen en 
racistisch gedrag van hun supporters. De voetbalcel hanteert een duidelijk repressief beleid 
inzake racisme en xenofobisch gedrag, hoewel een zekere verbetering vast te stellen is bij de 
supporters van FC Brussels daar waar die in het verleden zich geregeld schuldig maakten aan 
dergelijk gedrag.  
 
In 2006 werd een betere samenwerking vastgesteld met de veiligheidsverantwoordelijke en zijn 
adjunct evenals met de stewards, niettegenstaande bepaalde maatregelen dienen genomen te 
worden met het oog op meer gecoördineerde en efficiëntere acties tegen bepaalde supporters.  
 
VV..66..33  OOnnzzee  hhoonnddeennbbrriiggaaddee  
 
Onze hondenbrigade patrouilleert dagelijks over het hele 
grondgebied van onze zone. Hun aanspreekbaarheid 
vergemakkelijkt aanzienlijk het contact met de bevolking. 
In het kader van de ordehandhaving speelt de hondenbrigade 
een belangrijke rol tijdens de ordediensten op festiviteiten en 
evenementen (onder andere de voetbalmatchen van FC 
Brussels, tijdens de Ramadanperiode,...) en leveren een 
gespecialiseerde steun zorgen waarbij honden worden ingezet 
samen met de andere eenheden in lijn. Verder wordt de dienst 
vaak ingezet bij operaties en proactieve patrouilles in het teken 
van het zonaal veiligheidsplan. Tot slot worden de honden 
ingeschakeld voor beschermings- en bewakingsopdrachten, en in 
steun van de andere operationele diensten.  
 
De hondenbegeleiders op patrouille stellen natuurlijk ook 
processen-verbaal op en roepen regelmatig hondeneigenaars “op 
het matje” om zich in regel te stellen met de hun dier(en), veelal 
de “gevaarlijke” rassen. In 2006 werden 295 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld en 340 
onmiddellijke inningen uitgeschreven. 
 
Op hun eigen oefenterrein worden onze honden 
voortdurend getraind om het kwaliteitsniveau op 
peil te houden. De hondenbegeleiders staan 
overigens zelf in voor het onderhoud van de kennel 
en de verzorging van de honden. 
 
De hondenbrigade heeft in 2006 verschillende 
demonstraties gegeven, onder andere in het kader 
van de “Robbie’s doedag”, de activiteit met de 
Molenbeekse jongeren in Cornimont, … 
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VV..66..44  VVeeiilliigg  vveerrkkeeeerr    
 
De politiezone hecht veel belang aan verkeersveiligheid, dat overigens weerhouden werd als 
aandachtspunt in het ZVP 2005-2008. 

VV..66..44..11  OOnnzzee  vveerrkkeeeerrssddiieennsstt  
 
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 zone, en het beheer van het actieplan 2006 inzake 
verkeersveiligheid in handen heeft. 
 
De verkeersdienst trachtte 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 was er ook minstens 1 patrouille actief op het terrein om enerzijds foutparkeerders te 
verbaliseren, en anderzijds achtergelaten voertuigen of wrakken weg te takelen. De 
verkeersdienst beheerde bij benadering 85% van alle takelingen (ongeveer 5.000 in totaal in 
2006) en alle kantschriften (voor de verkeers- en de interventiedienst) inzake achtergelaten 
voertuigen die door het Parket teruggezonden werden. 
De radarsectie was dagelijks actief om snelheidscontroles uit te voeren. Dit team beheerde hun 
eigen dossiers en afhandeling van de processen-verbaal, alsook het ontwikkelen van de films en 
gevraagde foto’s die als bijlage gevoegd werden aan de gerechtelijke dossiers. 
  
Regelmatig werd bijstand geleverd aan andere 
politiediensten, onder meer voor 
verkeersbegeleiding bij ordediensten (bijvoorbeeld 
de betoging rond Volkswagen Vorst, de 
Ramadanperiode, “Dring-dring”, …), 
sportwedstrijden (bijvoorbeeld FC Brussels, Parijs-
Brussel, …), escortes (bijvoorbeeld de optocht van 
de “Gansbikers”, de O.V.S.E.57, …), … . 
 
De technische cel van de verkeersdienst hield zich 
uitsluitend bezig met de verkeertechnische 
problemen die zich voordeden bij de (her)aanleg 
van wegen. Verder was de dienst verantwoordelijk voor de controle van de tijdelijke 
wegsignalisatie, geplaatst door aannemers-uitvoerders, en het beheer van de tijdelijke 
parkeerverboden. Daarenboven hadden zij een adviserende stem in de overlegcomités en 
consultatieve commissies inzake de mobiliteitsplannen van de gemeenten van onze politiezone. 
 
Om de verkeersveiligheid optimaal te garanderen heeft de verkeersdienst nauw samengewerkt 
met diverse interne en externe partners, voornamelijk het BIVV58 (voor logistieke ondersteuning 
en promotiemateriaal), de Dirco Brussel, het Politieparket Brussel, … . 
 

                                                 
57 Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa; 

58 Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid; 
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VV..66..44..22  MMoobbiilliitteeiittssccoonnttrraacctteenn  
 
In het kader van de mobiliteitscontracten van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Ganshoren, 
werden op vaste tijdstippen van de dag de onderstaande kruispunten bemand om te zorgen voor 
een zekere verkeersvlotheid.  
 

Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren 
Gentsesteenweg - Vandenpeereboomstraat Keizer Karellaan - ’s Landsroemlaan 
Gentsesteenweg - Dubois Thornstraat  
Gentsesteenweg - Karreveldlaan  
Gentsesteenweg - Louis Mettewielaan  
Ninoofsesteenweg - Vandenpeereboomstraat  
Ninoofsesteenweg - Vandermeerenstraat  
Ninoofsesteenweg - Palokestraat  

 
In totaal werden in de loop van 2006 ongeveer 1.900 manuren door de verkeersdienst ingezet in 
het raam van de mobiliteitscontracten.  

VV..66..44..33  HHeett  bbeehheeeerr  vvaann  ddee  ““KK88””  
 
Sinds 6 februari 2006 werd er een nieuw systeem opgestart dat toelaat om de overdracht van 
gegevens tussen het Politieparket en onze zone en het verwerken van deze gegevens te 
optimaliseren. Het beheer van de documenten “minnelijke schikking”-“K8” is hierdoor ook 
geoptimaliseerd. Teneinde dit systeem te laten functioneren werd een deel van de dienst 
Routage en een deel van de verkeersdienst gefusioneerd in een operationele cel. 
 
Na ontvangst van de gegevens via e-mail, wordt er door de dienst een verificatie uitgevoerd bij 
het Rijksregister alsook bij het Handelsregister voor wat de bedrijven betreft en een controle van 
de transitnummerplaten wordt uitgevoerd via het polis-systeem. Na een tijdspanne van 3 dagen 
ontvangen wij van het Parket de papieren versie van minnelijke schikking. De uitnodigingen 
waarop vermeld staat dat de overtreder het betalingsbewijs moeten laten toekomen bij onze 
dienst, worden dan verstuurd aan de overtreders met een herinnering die binnen de 15 dagen 
dient betaald te worden. Indien er geen reactie komt op de uitnodiging wordt er een PV van niet-
verschijning opgesteld.  
 
Op 11 maanden tijd heeft de dienst 16.025 dossiers beheerd, waarvan hieronder de resultaten 
vermeld. 
 

 Resultaten 
29,5% Betalingsbewijs na de 1° uitnodiging 
30,0% Betalingsbewijs na de 2° uitnodiging 
3,5% Processen-verbaal in ISLP. 
37% Verslag van niet-verschijning verzonden naar het Parket. 

 
Aangezien onze zone functioneerde als pilootzone voor dit systeem, bood het Parket de garantie 
dat de overtreders die (ondanks de herinneringen en aanmaningen) niet betaalden, voor de 
rechtbank werden gedaagd. Met andere woorden werd op dit vlak een vervolgingsgraad van 
100% bereikt, behalve voor wat de transitnummerplaten betreft of wanneer de overtreder in het 
buitenland verblijft. 
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VVII..  OOnnzzee  iinniittiiaattiieevveenn  rroonndd  pprreevveennttiiee  

VVII..11  HHeett  sscchhoooollaaddooppttiieeppllaann  ““RRoobbbbyy””  
 
In het kader van dit project werden een aantal klassen van het 
5de en 6de leerjaar van de Nederlandstalige lagere scholen 
binnen onze zone “geadopteerd” door “hun” politieagent. Het 
schooladoptieplan dient een voornamelijk preventief doel, en 
bevordert daarenboven de contacten tussen het kind, hun ouders, 
de school en de politie.  
 
De organisatie van dit project gebeurt in samenwerking met de 
vzw “C.A.W. Mozaïek” die de verdeling van het materiaal 
verzekerd (lesmateriaal, gadgets, …) en zelf ook enkele lessen 
verzorgt. In de loop van de maanden januari tot juni (schooljaar 
‘05-’06) hebben 12 adoptie-agenten les gegeven (over “politie”, 
“vuurwerk”, “verkeer”, “diefstal” en “vandalisme”) in 21 
verschillende scholen. 
 
Om het schooljaar 2005-2006 af te sluiten werd een 
ontmoetingsdag, “Robby’s Doedag” genaamd, 
georganiseerd in het Marie-Josépark in Sint-Jans-
Molenbeek. Hiervoor werden verschillende standen 
opgericht: de diensten van de lokale en federale 
politie waren aanwezig met onder andere een 
waterkanon, de cavalerie, de hondenbrigade, de 
zwaantjes, de fietsers van onze zone, … Ook de 
brandweer, het Rode Kruis, Child Focus en de 
MIVB, …, waren aanwezig. Ongeveer 400 
leerlingen, klastitularissen en de studenten van de 
politieschool waren uitgenodigd. 
 
Jammer genoeg heeft de VZW “CAW Mozaïk” haar samenwerking met ons stopgezet voor het 
schooljaar ’06-’07 en dit omwille van een gebrek aan subsidies. De lessen werden dan gegeven 
met de overschot van het materiaal van vorig jaar. 

VVII..22  OOnnss  sscchhoooollaaddooppttiieeppllaann  ““PPaatt  RRoouuiillllee””  
 
Tot nog toe bestond geen enkele Franstalige versie van het schooladoptieplan “Robby”… Onze 
zone vond het echter belangrijk voor een Brusselse politiezone om in 2006 een lesproject te 
ontwikkelen dat zowel in het Nederlands als in Frans beschikbaar is, alsook specifiek aangepast 
is aan onze zone. 
 
“Pat Rouille” is ons schooladoptieproject bestaande uit vijf lessen over de volgende themas: 

• De politie 
• De verkeerssignalisatie 
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• Verkeerspreventie 
• Vandalisme 
• Houd de dief! 

 
De lessen zullen in 2007 gegeven worden aan leerlingen uit het 
vijfde leerjaar van het lager onderwijs, en dit op vrijwillige basis 
door een politieman of -vrouw in uniform. Er worden 2 lessen per 
maand gegeven verdeeld over het hele schooljaar. Nadat het 
politiecollege zijn akkoord had gegeven voor het project “Pat 
Rouille” werd dit voorgesteld aan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Deze laatste heeft subsidies toegekend ter waarde van 
25.000euro om dit project op te starten, meer bepaald om de 
gadgets, de lessen alsook de vertaling in het Nederlands te bekostigen. 

VVII..33  ““IInn  eeeenn  kkaajjaakk  mmeett  eeeenn  fflliikk  iiss  ccooooll  !!””  
 
Zo blokletterde “De Standaard” medio juli… Op 19 juli 2006 trokken immers een dertigtal 
politiemensen van onze zone, reeds voor de tiende keer, naar het Ardeense dorpje Cornimont 
om er een dagje door te brengen met een vijftigtal jongeren uit Sint-Jans-Molenbeek die daar 
dankzij de gemeentelijke cel ter bestrijding van de sociale uitsluiting verbleven in het 
vakantiecentrum “Cles des Ardennes”. Op het programma stonden onder meer een 12 kilometer 
lange kajaktocht op de Semois, een demonstratie van de hondenbrigade, een barbecue, enz. … 
Het dagje samen uit is een ideale manier voor de jongeren om een andere kant van de politie te 
leren kennen en voor de politie om de jongeren anders te gaan bekijken… Op die manier kunnen 
de verhoudingen tussen de Molenbeekse jongeren en de politie drastisch verbeteren.  

VVII..44  DDee  llookkaallee  bbeemmiiddddeelliinngg  
 
Binnen onze politiezone zijn twee bemiddelingsdiensten actief (met telkens twee bemiddelaars) 
enerzijds in Sint-Jans-Molenbeek en anderzijds in Jette. 
De bemiddelaars zoeken een alternatief voor de gerechtelijke behandeling ten einde de 
gerechtelijke overconsumptie af te remmen. De conflicten die in aanmerking komen zijn 
voornamelijk “samenlevingsproblemen” zoals onder andere buren- en gezinsruzies. De voordelen 
van de verwijzing van de dossiers naar de lokale bemiddeling zijn legio en voornamelijk 
verbonden aan de snelheid van de reactie. Het slachtoffer wordt vrij snel gehoord na de feiten 
door de lokale bemiddelaars en voelt zich erkend als benadeelde persoon. 
In het najaar van 2006 werd een nieuwe omzendbrief uitgevaardigd door het parket Brussel 
waarin de criteria voor de toepassing van de lokale bemiddeling “soepelder” geworden is. 
Het doel was de procedure toegankelijker te maken. Een klachtneerlegging bij de politiedienst is 
nu niet langer noodzakelijk en het akkoord van de partijen hoeft ook niet langer “geakteerd” te 
worden. Het is de bemiddelaar zelf die, aan de hand van de gegeven omstandigheden, de 
limieten van zijn optreden bepaalt. Deze wijziging maakt de uitbreiding van de lokale bemiddeling 
in onze zone mogelijk via de “sociale bemiddelaars”. 
In 2006 werden er 78 dossiers behandeld door de bemiddelingsdienst van Jette en 94 dossiers 
door de bemiddelingsdienst van Sint-Jans-Molenbeek. 
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VVIIII..  DDee  nniieeuuwwee  wwaappeennwweett  
 
Op 8 juni 2006 werd de nieuwe wapenwet van kracht. Door de invoering van deze wet werden 3 
vuurwapencategorieën (verweerwapens, oorlogswapens, jacht- en sportwapens) onder één 
noemer geplaatst, namelijk de “vuurwapens”.  
 
Alle vergunningen ouder dan 5 jaar dienden verlengd te worden. Iedere verlenging of nieuwe 
aanvraag voor een vuurwapen diende aan de provinciegouverneur gericht te worden, die sinds 
de nieuwe wapenwet alle wapenvergunningen aflevert. Onze cel wapens werd echter gevraagd 
om alle nodige onderzoeken, uiteraard met betrekking tot onze zone, te verrichten. Eénmaal het 
dossier volledig was, werd de vergunning door de gouverneur toegekend en via onze cel 
afgeleverd. In 2006 werden 99 vergunningen afgeleverd, waarvan 58 verlengingen.  
 
Daarenboven dienden alle vuurwapens uit de 
vroegere kategorie jacht- en sportwapens 
opnieuw ingeschreven te worden, hetzij met een 
jachtverlof, hetzij als sportschutter. Voor 2006 gaf 
dit voor onze zone de volgende cijfers: 178 met 
jachtverlof en 220 als sportschutter. 
 
In het kader van de nieuwe wet kon iedere houder 
van een vuurwapen, dat niet gezocht wordt, er 
straffeloos en anoniem afstand van doen bij de 
lokale politie. In 2006 werden in onze zone 435 
wapens vrijwillig ingeleverd alsook circa 25.000 
patronen van allerlei kalibers. 
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VVIIIIII..  OOnnzzee  rreessuullttaatteenn  

VVIIIIII..11  KKaanntttteekkeenniinngg  
 
De “resultaten” van de gevoerde veiligheidspolitiek worden vaak gelijkgesteld met veranderingen 
in politiële criminaliteitscijfers. Politiële criminaliteitscijfers vertegenwoordigen echter slechts de 
registratie van de door de politie vastgestelde strafbare inbreuken. De cijfers zeggen vaak meer 
over de lokale politiepolitiek (onder andere de veranderde wetgeving, prioriteitenbepaling, 
registratiebereidheid, discretionaire bevoegdheid, …) en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld sociale 
controle, media-aandacht, …) dan over het fenomeen in kwestie zelf. Die relativiteit maakt dus 
dat de criminaliteitsfenomenen niet 100% in kaart kunnen worden gebracht… Echter, aangezien 
ander cijfermateriaal beperkt voorhanden is, worden de statistieken toch vermeld. 
De weerhouden cijfers zijn gebaseerd op data die rechtstreeks uit de lokale ISLP-databank 
werden gegenereerd.  
In dit jaarverslag worden dus geen (voorbarige) uitspraken gedaan in verband met de impact van 
de politionele activiteiten van de lokale politie Brussel-West op de fluctuerende 
criminaliteitscijfers. De politionele vaststellingen zijn, ons inziens, wel een indicatie van de 
werkelijke omvang van het fenomeen. 

VVIIIIII..22  OOnnzzee  rreessuullttaatteenn  uuiitt  hheett  zzoonnaaaall  vveeiilliigghheeiiddssppllaann    
 
VVIIIIII..22..11  OOnnzzee  pprrooaaccttiieevvee  ppaattrroouuiilllleess  
 
In het licht van het zonaal veiligheidsplan heeft ons korps, en voornamelijk de afdelingen, zich 
grote inspanningen getroost om talloze voetpatrouilles in probleembuurten in te richten, in het 
bijzonder gedurende de eindejaarsperiode. De bedoeling was op een proactieve en preventieve 
manier voor “meer blauw en beter blauw op straat” te zorgen. Tijdens de patrouilles werd de 
aandacht van de patrouilles verdeeld over de verschillende prioritaire fenomenen van het ZVP. In 
totaal werd gedurende 15.001 manuren gepatrouilleerd. 
 
VVIIIIII..22..22  OOnnzzee  ooppeerraattiieess  ““TToottaallee  ppoolliittiieezzoorrgg””  eenn  ““VVooyyaaggee””  
 
Daarenboven werden in 2006 3 grootschalige operaties “Totale politiezorg” (de operatie “Totale 
politiezorg - Stadsbendes” buiten beschouwing gelaten) georganiseerd. Tijdens deze operaties 
werden op verschillende “hot-spots” meerdere fenomenen, onder andere diefstal met geweld, 
“steaming”, verkeer, drugs, …, gelijktijdig aangepakt. Door een zichtbare aanwezigheid werd het 
veiligheidsgevoel bij de burgers vergroot. De operaties namen 572 manuren in beslag. In totaal 
werden 74 personen, 34 voertuigen en 12 voorwerpen gecontroleerd. 5 personen werden 
gerechtelijk aangehouden, waaronder 2 drugsdealers. In totaal werd ongeveer 30gram 
marihuana in beslag genomen. 1 gestolen voertuig werd teruggevonden. Twee minderjarigen 
werden ter beschikking gesteld van het Jeugdparket. 6 Illegalen werden bestuurlijk aangehouden. 
Tenslotte werden 11 processen-verbaal voor diverse inbreuken en 52 onmiddellijke inningen 
opgesteld.  
 
Vanaf oktober werden een viertal operaties in het kader van het ZVP gekoppeld aan de operaties 
“Voyage” (6 in totaal), rond het thema “Veiligheid op het openbaar vervoer”. Door een duidelijke 



 

Jaarverslag 2006 – Politiezone 5340 Brussel-West  - 78 - 

aanwezigheid werd het subjectief onveiligheidsgevoel bij de burgers en de chauffeurs aangepakt 
op verschillende tram- en buslijnen binnen onze zone. Tegelijk werd voorzien in anonieme 
patrouilles op de gekende “kritieke” lijnen. Bovendien werden patrouilles georganiseerd op 
diverse plaatsen waar na afloop van de lesuren problemen ontstonden onder leerlingen. Op 5 
incidenten na bleef alles relatief kalm. 63 personen en 8 voertuigen werden grondig 
gecontroleerd. In totaal werden 5 processen-verbaal opgesteld. 5 personen, waaronder 1 illegaal, 
werden bestuurlijk en 1 persoon gerechtelijk aangehouden. De chauffeurs en de controleurs van 
de vervoersmaatschappijen reageerden bijzonder positief.  
 
VVIIIIII..22..33  DDee  rreessuullttaatteenn  vvaann  oonnzzee  aaccttiieeppllaannnneenn  
 
In 2006 werd een uniforme werkwijze opgelegd om de resultaten van de operaties op een 
behoorlijke manier te verzamelen. Sindsdien verliep de rapportering steeds beter en beter. De 
werkwijze dient in 2007 echter nog te worden verfijnd… 

VVIIIIII..22..33..11  OOnnss  aaccttiieeppllaann  ddiieeffssttaall  iinn  vvooeerrttuuiiggeenn  
 
In 2006 werden 4 operaties “Ventouse” georganiseerd in het kader van het actieplan “diefstal in 
voertuigen”. De operaties werden uitgevoerd door enerzijds politieagenten in burger die proactief 
op „hot-spots“ patrouilleerden en anderzijds geuniformeerde patrouilles die preventief rondreden 
en intervenieerden wanneer de anonieme patrouilles een verdacht iemand hadden opgemerkt of 
een dief op heterdaad hadden betrapt. Tijdens enkele operaties werd eveneens in het bijzonder 
proactief opgetreden tegen het fenomeen “sac-jacking”. Naar aanleiding van deze operaties 
werden 245 personen met een verdacht profiel „gespot“ door de anonieme patrouilles op het 
terrein. Na de controle van de verdachten door een interceptieploeg, werden in totaal 4 personen 
aangehouden. 1 onder hen werd aangehouden omdat hij geseind stond in de ANG. Telkens was 
het vrij rustig op het vlak van diefstal in voertuig. Desalniettemin werden 14 processen-verbaal 
opgesteld voor onder meer verboden wapenbezit, drugsbezit en diverse verkeersinbreuken. Een 
alleenstaand incident was de achtervolging van een verdacht voertuig die het verkeer ernstig in 
gevaar had gebracht. 3 Van de 4 inzittenden, waaronder één illegaal, werden aangehouden.  
 
Tevens werden in 2006 op regelmatige tijdstippen preventieve en proactieve patrouilles op het 
terrein gestuurd om het fenomeen aan te pakken. De patrouilles werden geörienteerd naar de 
gekende “hot-spots”, en in het bijzonder naar de grote parkings op het grondgebied van de zone, 
bijvoorbeeld de parkings van het AZ-VUB en -in mindere mate- AZ Brugmann, en vooral de 
parking van het winkelcentrum “Basilix” in de eindejaarsperiode. Uit de contacten met de 
verantwoordelijken van het “Quick”-restaurant, de “Carrefour”, …, bleek dat de zichtbare 
aanwezigheid van onze diensten uitermate geapprecieerd werd. Daarenboven werd tijdens 
manifestaties of grote evenementen (bijvoorbeeld jaarmarkt van Jette, voetbalwedstrijden in het 
Edmond Machtensstadion, …) aandacht geschonken aan (de preventie van) diefstallen in auto’s. 
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Globaal overzicht 
In totaal werden tussen 1 januari en 31 december 2006 3.262 diefstallen in voertuigen 
(waaronder 936 pogingen) vastgesteld binnen de zone. In vergelijking met 2005 werd een stijging 
vastgesteld met 27,7%. Ten opzichte van het referentiejaar 2002, daarentegen, betekende dit 
echter een daling van het aantal diefstallen in voertuig met 7,3%. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
3.519 2.829 2.450 2.554 3.262 

 -19,6% -13,4% +4,2% +27,7% 
2002-2006% -7,3% 

 
91,3% van de diefstallen in voertuig verliep zonder geweld. In vergelijking met 2002 is het aantal 
geregistreerde diefstallen in voertuig zonder geweld gedaald met 6,9%. Het aantal diefstallen met 
geweld daalde met 11%. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Zonder geweld 3.200 2.442 2.157 2.281 2.978 
2002-2006% -6,9% 
Met geweld 319 387 293 273 284 
2002-2006% -11% 

 
De proactieve aanpak van het fenomeen op de “hot-spots” wierp zijn vruchten af… Onze 
politiemensen kennen de “vaste klanten” ondertussen goed en kunnen vaak verdachten 
schaduwen en daders bij de lurven vatten. In 2006 werden in totaal 69 daders op heterdaad 
betrapt en aangehouden. Eén verdachte werd aangehouden voor verdachte handelingen.  
In totaal werden 63 verdachten ter beschikking gesteld van het Parket. 24 van deze verdachten 
waren minderjarig op het ogenblik van de feiten en 1 persoon verbleef illegaal in ons land.  

VVIIIIII..22..33..22  OOnnss  aaccttiieeppllaann  ddiieeffssttaall  iinn  wwoonniinnggeenn  
 
Na vaststelling van een spectaculaire verhoging van het 
aantal woninginbraken sedert eind 2005, werd dit actieplan 
bijgestuurd. 
 
Het nieuwe project werd voornamelijk gestoeld op drie 
pijlers, namelijk ten eerste preventie, ten tweede meer 
kwaliteit in het terreinwerk en ten derde analyse voor 
operationele sturing, en dit in combinatie met een 
verbeterde informatieoverdracht (omtrent gestolen gsm’s, 
bankkaarten, daderinfo, modus operandi, …) tussen de 
betrokken diensten onderling. Bovendien werd binnen de 
lokale recherchedienst een speciale onderzoeksploeg 
opgericht, die later in de sectie Woninginbraken werd geïntegreerd. 
 
Preventie 
Buiten de activiteiten in het reeds bestaande project “Vakantietoezicht”, werden punctueel 
preventieve en proactieve patrouilles uitgevoerd door o.m. de wijkteams, de hondenbrigade, de 
SAR, …, in de meest getroffen wijken op basis van gedetailleerde analyses.  
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Kwaliteit van het terreinwerk 
Ten eerste benadrukte het actieplan het belang van een verhoging van de kwaliteit van de 
vaststellingen ter plaatse door de interventieteams. De politieagenten werden in het kader van 
een interventie bij een woninginbraak verplicht om enerzijds een type-document te gebruiken 
voor het maken van de vaststellingen op het gebouw, en anderzijds om de slachtoffers te 
verhoren aan de hand van een gestandardiseerde leidraad. Daarenboven werden nieuwe 
richtlijnen voor het (systematischer) oproepen van het federale labo, in overleg met de federale 
politie, opgesteld. Ten tweede lag de klemtoon op het verbeteren van het navolgend onderzoek 
door de wijkpolitie, onder meer door het systematisch uitvoeren van een buurtonderzoek aan de 
hand van een voorgedrukt type-formulier. Al deze nieuwe richtlijnen werden in het verdere 
verloop van 2006 goed opgevolgd. 
 
Analyse 
Sinds april 2006 is een operationeel analiste full-time bezig met de analyse van de gegevens met 
betrekking tot de woninginbraken met het oog op de optimale sturing van de terreinpatrouilles en 
de ondersteuning van de onderzoekscel binnen de recherchedienst. In 2006 is de operationele 
analiste, onder andere, gestart met het aanleggen van een (interne) documentatiemap omtrent 
daders (recidivisten), gekend voor woninginbraken, die wonen in 1 van de 5 gemeenten van onze 
zone.   
 
Het actieplan in uitvoering … 
 
Vakantietoezicht 
Via het project “vakantietoezicht” heeft de politiezone vakantiegangers de garantie geboden om 
regelmatig hun woning in de gaten te houden, en dit op aanvraag van de bewoners. Het toezicht 
werd uitgevoerd door verschillende operationele diensten, voornamelijk de wijkdiensten en de 
hondenbrigade op weekdagen en de interventieploegen tijdens de weekends en ’s nachts.  
Onze politiediensten hebben in 2006 vakantietoezicht uitgeoefend op 215 verschillende 
adressen. Zo heeft bijvoorbeeld de afdeling Koekelberg op ieder adres (in Koekelberg) minstens 
1 keer per weekdag gepatrouilleerd, voor een totaal van 203 patrouilles. Samen met de cel 
technopreventie werd een feedback gegeven aan de aanvragers. 
Het project vakantietoezicht werd onder de aandacht van de bevolking gebracht via onze website 
en in enkele gemeentelijke tijdschriften, onder meer die van Koekelberg. 
 
De cel Technopreventie-Inbraakbeveiliging 
De technopreventie-adviseurs hebben in 2006 
deelgenomen aan diverse vergaderingen rond 
inbraakpreventie: 2 vergaderingen “Veiligheid in 
Jette”, 1 infovergadering met de handelaars van de 
wijk “Karreveld” in Sint-Jans-Molenbeek, 1 
infovergadering georganiseerd voor de oudere 
inwoners van Jette, 3 tafelrondes met alle 
technopreventieadviseurs van de Brusselse 
agglomeratie (19 gemeenten), 1 gelijkaardige 
tafelronde georganiseerd door het VSP (Vast 
Secretariaat voor het Preventiebeleid), 1 
vergadering POLNET en 2 vergaderingen PREV 
NET van het VSP.  
Tevens werden infostanden georganiseerd naar aanleiding van onder andere het onthaal van de 
nieuwe inwoners van de gemeente Jette, de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis van Jette, 



 

Jaarverslag 2006 – Politiezone 5340 Brussel-West  - 81 - 

de “Robbie’s Doedag”, de jaarmarkt van Jette, de kermis “Queue de vache” in Molenbeek, de 
beurzen “Batibouw” en “Protecta”, … . Tenslotte verleenden zij hun medewerking aan een 
persartikel in “La Capitale” omtrent inbraakpreventie.    
 
De dienst heeft in de loop van 2006 2.145 keer kosteloos technopreventief advies gegeven via 
diverse kanalen: meer bepaald 168 hercontactnames na een vastgestelde woninginbraak in 
combinatie met een huisbezoek, 54 huisbezoeken op aanvraag, 1.449 adviezen via briefwisseling 
en 474 telefonische contactnames.  
 
“Safe house” 
Hoewel niet voorzien in het actieplan, werden in het tweede semester van 2006 5 operaties “Safe 
house” georganiseerd, echter zonder veel resultaat… Buiten 1 bestuurlijke aanhouding voor 
weerspannigheid en 1 gerechtelijke aanhouding voor seining in de ANG, hebben zich geen 
incidenten voorgedaan. 
 
Het actieplan in cijfers … 
 
Tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006 werden 1.661 diefstallen in woningen en 948 
pogingen vastgesteld door ons politiekorps. Vergeleken met 2005 werd een stijging vastgesteld 
met 33,7% en ten opzichte van 2002 een spectaculaire stijging met 66,1%. Deze stijging lag in de 
lijn van de algemene tendens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rand rond Brussel. 
Doch, in het 2de semester, en dus na de heroriëntatie van het actieplan, bleek het aantal 
woninginbraken minder sterk gestegen ten opzichte van de 2de semesters 2002 (+39,6%) en 
2005 (+10,53%). 
 
2.568 feiten (98,4%) werden gepleegd zonder geweld of bedreigingen. Het is hoofdzakelijk deze 
categorie die een enorme stijging heeft doorgemaakt. Het aantal gewapende woninginbraken 
was ten opzichte van 2002 daarentegen gedaald met 2,4%. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
1.571 1.396 1.674 1.952 2.609 

 -11,1% +19,9% +16,6% +33,7% 
2002-2006% +66,1% 

 
In totaal werden 60 verdachten op heterdaad aangehouden voor (poging tot) woninginbraak. 3 
personen werden aangehouden voor verdachte handelingen. 
Opvallend vaak betrof het minderjarige zigeunermeisjes, gekend door onze diensten voor 
gelijkaardige feiten. 2 onder hen werden overgebracht naar het gesloten asielcentrum in 
Steenokkerzeel. De link met een rondtrekkende dadergroep afkomstig uit de regio rond Charleroi 
was klaar en duidelijk. 1 Verdachte van amper 10 jaar oud werd door onze diensten 
teruggebracht naar het opvangtehuis voor niet-begeleide minderjarige illegalen. In totaal werden 
tussen 1 januari en 31 december 2006 53 verdachten van woninginbraak (waaronder 30 
minderjarigen) ter beschikking gesteld van het Parket.  
 
In de loop van het 1ste semester 2006 werden in totaal 90 inbrekers, samen verantwoordelijk voor 
63 feiten, geïdentificeerd.59 8,9% onder hen bleken recidivisten. De ophelderingsgraad in het 1ste 
semester lag hiermee op 4%. 
 

                                                 
59 Wegens tijds- en personeelstekort werd de analyse omtrent de ophelderingsgraad van de woninginbraken in 2006 tot op heden niet uitgevoerd; 
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VVIIIIII..22..33..33  OOnnss  aaccttiieeppllaann  ddiieeffssttaall  mmeett  ggeewweelldd  oopp  ddee  ooppeennbbaarree  wweegg  
 
Een dagelijkse inspanning… 
Het actieplan diefstal met geweld op de openbare weg spitste zich voornamelijk toe op de 
fenomenen “sac-jackings” en grijpdiefstallen van handtassen.  
In de bestrijding van deze twee fenomenen hebben de dienst Steun aan de Recherche (SAR) en, 
sinds november 2006, de sectie “VMA, car- en homejacking, en straatcriminaliteit” van de lokale 
recherchedienst een belangrijke rol gespeeld. Quasi dagelijks werden patrouilles georganiseerd 
door de SAR, gericht op het op heterdaad betrappen van daders in de gekende “gevoelige” 
buurten, op kruispunten, ..., maar ook andere locaties waar zich een opflakkering van het 
fenomeen voordeed. Bovendien organiseerden de wijkteams ook heel regelmatig lokale 
proactieve patrouilles om het fenomeen aan te pakken.  
In het licht van dit actieplan was eveneens het partnerschap met de parkwachters en “stewards” 
van Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg belangrijk, die door hun preventieve aanwezigheid in 
het straatbeeld en het gemeentelijk cameranetwerk in Koekelberg, een steun betekenden voor 
onze diensten in de strijd tegen dit fenomeen.  
 
Sedert eind 2006 werd, via de referentiemagistrate, met het Brussels Parket overeengekomen 
om het fenomeen beter op te volgen op het niveau van het Parket en de daders van dit soort 
feiten systematisch ter beschikking te stellen. 
 
Het actieplan in uitvoering 
In totaal werden in 2006 26 operaties onder de noemer “SBU” (Stadsbendes – Bandes Urbaines) 
georganiseerd, waaronder 1 gekoppeld aan een operatie “Voyage”. 
De operaties bestonden hoofdzakelijk uit het proactief patrouilleren, in burger en in uniform, op 
“hot-spots” (namelijk de gekende “gevoelige” locaties: bijvoorbeeld kruispunten, in- en uitritten 
van tunnels, in de omgeving van metrostations).  
De operaties waren voornamelijk gericht op het wegwerken van de onveiligheidsgevoelens door 
een duidelijke politieaanwezigheid, en daarnaast het controleren van enerzijds vermoedelijke 
„bendeleden“ (bijvoorbeeld van de zogenaamde “MAF”, kort voor “Mafia Africaine“, in de sectoren 
„Uyttenhove“ en „Woeste“ in Jette) die overlast veroorzaakten in de buurt, en anderzijds 
verdachte jongeren, die mogelijk op punt staan om criminele feiten te plegen of al hadden 
gepleegd (voornamelijk sac-jackings en grijpdiefstallen, maar ook inbraken, autodiefstallen, ...). 
 
In samenwerking met de Federale politie (het AIK) werd een databank “SBU” bijgehouden van 
minder- en meerderjarige daders van in groep gepleegde gewelddadige misdrijven (die in een 
lijst, opgemaakt door het Parket, voorkomen), en waarvan diefstal hun favoriete soort misdrijf is. 
In totaal voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest hadden op 31/12/2006 339 jongeren het 
statuut “SBU”, waaronder 58 jongeren (17,1%) die op onze zone woonden of wonen. 
Om de potentiële daders nog beter in kaart te brengen werd eind vorig jaar besloten om, in plaats 
van de informatie op te nemen in een PV van informatie, alle informatie (verdachten, hun 
“actieterrein”, verbanden, …) te vatten in PV’s voor verdachte handelingen en “RIR”.  
Als test werden binnen de wijk “Zwarte vijvers” in Sint-Jans-Molenbeek 24 potentiële daders in 
kaart gebracht. In 2007 zal normaliter deze manier van werken worden uitgebreid voor het ganse 
grondgebied van de politiezone.  
 
Het actieplan in cijfers 
In totaal werden n.a.v. de operaties “SBU” 533 personen gecontroleerd, alsook 138 voertuigen en 
10 voorwerpen. Er werden opvallend weinig “bendes” aangetroffen. Ondanks de voelbare 
spanning en de vijandige houding van bepaalde jongeren t.o.v. onze patrouilles, bleef alles 
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relatief rustig tijdens de operaties en waren incidenten opvallend schaars. Tevens werden 
verschillende postbodes op ronde, die vaak het slachtoffer zijn van gewelddadige diefstallen, 
aangesproken, maar werden geen verdachte feiten gemeld. 1 handtasdief werd gevat, ter 
beschikking gesteld van het Parket en onder aanhoudingsmandaat geplaatst van de 
onderzoeksrechter. In totaal werden 47 processen-verbaal opgesteld voor uiteenlopende 
strafbare feiten, voornamelijk drugsfeiten, verboden wapenbezit, weerspannigheid, valsheid in 
geschriften, … en talrijke inbreuken op de verkeerswetgeving (waaronder 7 onmiddellijke 
inningen). Twee inbrekers, vier verdachten van een diefstal in een auto en één drugsdealer 
werden aangehouden en ter beschikking gesteld van het Parket. Verder werden 2 gezochte 
criminelen gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis, en werden 3 geseinde personen 
verhoord, waarna 1 onmiddellijk aangehouden werd. Eén persoon werd administratief 
aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Daarenboven werden 2 illegalen 
onderschept en aangehouden. Naar aanleiding van de controleacties werden 5 gestolen wagens 
teruggevonden, waaronder 1 gebruikt werd bij een gewelddadige diefstal in Groot-Bijgaarden.  
De operaties waren met andere woorden succesvol in verschillende opzichten, maar niet in het 
bijzonder in het kader van dit actieplan.  
 
Globaal overzicht 
 
Overzicht handtasdiefstallen 
In 2006 werden 293 handtasdiefstallen (waaronder 9 pogingen) vastgesteld door onze diensten.  
 

2003 2004 2005 2006 
- 452 381 293 
 - -15,7% -23,1% 

2004-2006%  -35,2% 
 
In vergelijking met 2004 en 2005 bleek het aantal handtasdiefstallen in 2006 gedaald met 
respectievelijk 35,2% en 23,1%. 13% van de (geregistreerde) handtasdiefstallen werd gepleegd 
in een metrostation (voornamelijk in de metrostations “Graaf van Vlaanderen” en “Zwarte 
vijvers”). In vergelijking met 2004 betekende dit wel een daling van handtasdiefstallen in 
metrostations met maar liefst 54,2%.  
 
Overzicht sac-jackings 
In totaal werden tussen 1 januari en 31 december 2006 442 sac-jackings (waarvan 14 pogingen) 
geregistreerd binnen de zone. In vergelijking met vorig jaar werd een stijging van 2,6% 
vastgesteld. Ten opzichte van het referentiejaar 2002 betekende dit een daling van maar liefst 
50,9%, gestaag gespreid over de vier jaren heen. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
901 746 498 431 442 

 -17.2% -33,2% -13,5% +2,6% 
2002-2006% -50.9% 

 
In totaal werden 43 verdachten in het kader van diefstal met geweld (al-dan-niet n.a.v. een 
operatie) aangehouden. 1 Verdachte was gekend voor 20 soortgelijke feiten. Twee verdachten 
werden na verhoor vrijgelaten. 41 op heterdaad betrapte “sac-jackers” en/of handtasdieven 
werden gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld van het Brussels Parket. 18 Van 
deze verdachten waren op het moment van de feiten minderjarig. Bovendien werden 
verschillende mogelijke “sac-jackers” (administratief) aangehouden op basis van verdachte 
handelingen.  
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VVIIIIII..22..33..44  OOnnss  aaccttiieeppllaann  jjeeuuggddddeelliinnqquueennttiiee  
 
Het actieplan “jeugddelinquentie: schoolverzuim, criminaliteit en overlast rond scholen en 
openbare ruimten” werd grotendeels uitgevoerd door onze dienst Jeugd en gezin. 
 
In 2006 werden 3 operaties “Schoolverzuim en veiligheid rondom scholen” op touw gezet door de 
dienst Jeugd en gezin, met nauwe samenwerking van het Brusselse Parket, afdeling Gezin, en in 
het bijzonder de referentiemagistraat inzake schoolverzuim. De operaties bestonden uit 
proactieve patrouilles op het hele grondgebied om jongeren, die normaliter op school moesten 
zijn, te controleren en te interpelleren als inbreuken op de wet op de leerplicht werden 
vastgesteld. Naar aanleiding van de patrouilles op de zone werden enkele tientallen 
gelegenheidsbrossers (namelijk met minder dan 10 halve dagen onwettig afwezig en zonder enig 
probleemgedrag) gecontroleerd en naar school of hun thuis overgebracht zonder dat een proces-
verbaal werd opgesteld. Tijdens 2 operaties werden, in samenwerking met enkele scholen, een 
aantal „probleemgevallen“ thuis uit hun bed gelicht door de politiediensten en, vergezeld van een 
burgerlijk verantwoordelijke, naar school overgebracht. In totaal werden 12 processen-verbaal 
voor schoolverzuim opgesteld en werden 2 minderjarigen ter beschikking gesteld van het 
Jeugdparket. 
 
Verder werden gerichte preventieve en proactieve patrouilles onder de codenaam “Echo-Bravo” 
uitgevoerd, in uniform en in burger, in de onmiddellijke schoolomgeving bij de aanvang en het 
einde van de lesuren (ook tijdens middagpauze) om criminaliteit te voorkomen en op te sporen, 
en tegelijk het veiligheidsgevoel te verhogen. De patrouilles hebben extra aandacht geschonken 
aan het controleren van in groep rondhangende jongeren, wetende dat sommigen onder hen deel 
uitmaken van een „bende“ en strafbare feiten plegen (handtasdiefstallen, vandalisme, ...). 
 
Tijdens de maand mei werden de controles in het kader van jeugddelinquentie verscherpt. 6 
avondlijke operaties werden georganiseerd tussen 15u00 en middernacht om minderjarigen, 
jonger dan 16 jaar, die op straat rondhangen, te identificeren en naar hun thuis te begeleiden. In 
totaal werden 93 jongeren gecontroleerd. Voor iedere gecontroleerde minderjarige werd daags 
na de operatie contact opgenomen met de school om na te gaan of de jongere op de 
schoolbanken zat. 13 processen-verbaal werden opgesteld voor schoolverzuim en 1 voor 
verboden wapenbezit. 
 
De politiezone heeft tevens deelgenomen aan de grootschalige operaties FIPA (Fully Integrated 
Police Action). Onder leiding van de Dirco Brussel werden de suprazonale operaties FIPA 20 en 
21 (beide “Veiligheid in het openbaar vervoer en schoolverzuim”) georganiseerd op het 
grondgebied van de Brusselse agglomeratie en de PZ Nijvel en PZ Eigenbrakel, en dit in 
samenwerking met de metrobrigade van de Federale politie en de inspecteurs van de MIVB en 
De Lijn.  De hoofddoelstelling van de FIPA was de veiligheid in het openbaar vervoer (metro, 
tram en bus) te verhogen, de nevendoelstelling was het schoolverzuim van de spijbelaars aan te 
pakken.  
Het korps Brussel-West stond enerzijds in voor de gerichte controles van jongeren (in het 
bijzonder de -16-jarigen) die zich tijdens de schooluren op publieke plaatsen bevonden 
(bijvoorbeeld op café, ...), en anderzijds voor het controleren en –eventueel- aanhouden van 
personen die inbreuken plegen of in overtreding zijn met de wet (illegaal verblijf, verboden 
wapendracht, drugsbezit, ...) in het openbaar vervoer binnen de zone Brussel-West. De partners 
stonden in voor het nazicht van de vervoersbewijzen.  
In totaal werden 170 personen gecontroleerd door ons korps. Onder hen stonden 4 personen 
geseind voor diverse feiten. Tien personen werden administratief aangehouden, meer bepaald 9 
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illegalen en 1 voor verstoring van de openbare orde. Eén minderjarige illegaal werd overgebracht 
naar een gesloten centrum voor niet-begeleide minderjarigen. Twee illegalen ontvingen een bevel 
om het grondgebied te verlaten en één werd gerepatrieerd. 11 Jongeren (allen 16 of 17 jaar) 
werden betrapt op schoolverzuim.  
 
Globaal overzicht 
Samenvattend werden 11 operaties georganiseerd op het grondgebied van de politiezone gericht 
tegen schoolverzuim en criminaliteit en overlast in de omgeving van scholen en openbare 
ruimten. In totaal werden in het kader van het luik “schoolverzuim” van het actieplan 36 
processen-verbaal opgemaakt. 2 Minderjarigen werden in het kader van schoolverzuim ter 
beschikking gesteld van het Jeugdparket. 
 
“Stop steaming !” 
Een zwaartepunt in het actieplan, zeker in de nasleep van de 
zogenaamde “MP3-moord” medio april, was het internetproject ter 
preventie van “steaming”.  
De problematiek “steaming” begon steeds meer en meer aan 
belang te winnen, hoewel op basis van onduidelijke cijfers en 
schaarse klachten… Om hier een mouw aan te passen heeft de 
dienst Jeugd en gezin in 2006 het project “Stop steaming” 
opgestart om slachtoffers van steaming te sensibiliseren. In de loop 
van het jaar werd een bevraging georganiseerd, onder leiding van 
de jeugddienst, van een representatieve steekproef van 900 
leerlingen (ongeveer 10%) uit het lager middelbaar onderwijs binnen de zone. Het doel is in 2007 
twee mailboxen te lanceren (Franstalig: stopracket@zpz5340.be en Nederlandstalig: 
stopsteaming@zpz5340.be) als anoniem meld- en aanspreekpunt voor “steaming” op maat van 
de leerlingen (tussen 12 en 16 jaar). Jongeren krijgen zo de mogelijkheid om vragen te stellen 
aan de dienst Jeugd en gezin. Via de antwoorden op de e-mails zullen de medewerkers van de 
dienst Jeugd en gezin trachten om de aangiftebreidheid onder de slachtoffers van steaming te 
vergroten. De informatie in de e-mails zal eveneens gebruikt worden om beter gerichte acties te 
organiseren. Tenslotte zullen de mailboxen tevens dienst doen als aanspreekpunt voor de 
scholen. Rond het project zal een grote communicatiecampagne (brochures, affiches, …) op 
touw worden gezet. 

VVIIIIII..22..33..55  OOnnss  aaccttiieeppllaann  vveerrddoovveennddee  mmiiddddeelleenn  
 
Door middel van het actieplan “Verdovende middelen” wil onze zone het aantal drugdelicten, in 
het bijzonder de drugshandel, en anderzijds de randfenomenen zoals overlast, diefstallen, …, 
doen verminderen, en dit voornamelijk door het organiseren van gerichte proactieve en 
repressieve operaties.  
 
Onder leiding van de in 2006 opgerichte onderzoekscel van onze recherchedienst, bestaande uit 
5 medewerkers, werd de drugsproblematiek hard aangepakt in samenwerking met talrijke 
partners: onder meer een aantal interne diensten (SAR, Interventiedienst, K9, DPZ, …), de 
federale politie (Metrobrigade, de “snuffelhond” van de dienst Hondensteun, …), het Parket, de 
dienst Vreemdelingenzaken, diverse federale inspectiediensten, diverse gemeentelijke en 
regionale hulpverleningsinstanties, … . De samenwerking met de diverse politiediensten verliep 
heel vlot. De drugssectie werd onmiddellijk hét zonale aanspreekpunt voor drugsproblemen. 
Samenhangend was een duidelijke verbetering merkbaar van de uitwisseling van informatie via 
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RIR-, DOS-formulieren, …, met de interne diensten en de externe partners (onder andere het 
AIK, …). 
 
Het actieplan in cijfers … 
Tussen 1 januari en 31 december werden 9 gerichte drugsoperaties op poten gezet. In hoofdzaak 
werden enerzijds de “kritieke” buurten (namelijk die het meest lijden onder de problematiek) 
geviseerd, en in het bijzonder de “Ribaucourtwijk”, en anderzijds vzw’s die als dekmantel dienen 
voor drugshandel. De nadruk lag op de verhoogde zichtbaarheid in de probleembuurten en het 
organiseren van razzia’s in vzw’s die verdacht of gekend zijn voor drugsfeiten na vooronderzoek 
op basis van ingewonnen informatie (tips, klachten, observaties, …). 
Sinds juli 2006 is het mogelijk voor de burgemeester om vzw’s, waar drugsfeiten worden 
vastgesteld of dekmantels voor drugshandel, tijdelijk te sluiten op basis van een nieuw 
wetsartikel. Tot dan werden vzw’s enkel gesloten op basis van stedenbouwkundige 
overtredingen. Tussen 1 januari en 31 december werden 21 panden, in samenwerking met de cel 
Bijzondere wetten, gecontroleerd op drugsmisdrijven, waarvan 10 bij politiebesluit van de 
burgemeester werden verzegeld. Onze zone heeft daarenboven ondersteuning geboden aan de 
GDA (gerechtelijke dienst van het arrondissement) naar aanleiding van de controle van 2 vzw’s in 
het kader van drugszaken.  
In totaal werden 234 verdachten en 8 voertuigen gecontroleerd. 9 Drugdealers (1 minderjarige) 
werden ter beschikking gesteld van het Brussels Parket, waarvan 3 onder aanhoudingsmandaat 
van de onderzoeksrechter werden geplaatst. 14 personen werden bestuurlijk aangehouden.  
In de rand van de controleacties werden 35 illegalen onderschept en aangehouden. 28 onder hen 
ontvingen op beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken een bevelschrift om het land te 
verlaten, 6 illegalen werden gerepatrieerd naar hun land van herkomst en 1 werd vrijgelaten na 
verhoor.  
 
Het actieplan richtte zich eveneens tot de identificatie en de doorverwijzing van drugverslaafden 
naar gespecialiseerde hulpverleningscentra, zoals vzw “Transit” en vzw “Le Pont”. 4 
Druggebruikers werden, na hun aanhouding en hun verhoor, vrijwillig overgebracht naar diverse 
afkickcentra. 2 Verslaafden zouden de centra later contacteren op aanraden van onze diensten.  
 
Buiten de gerichte operaties werden in 2006 nog eens 73 dealers, na observatie, op heterdaad 
betrapt en aangehouden. 66 dealers, waaronder 4 minderjarigen, werden ter beschikking gesteld 
van het Parket. Eén van de twee dealers, die illegaal in België verbleven, kreeg een bevel om het 
grondgebied te verlaten. 
 
Verder …  
De projectverantwoordelijke heeft in het bijzonder geprobeerd om naar aanleiding van de 
“briefings“ het personeel op een pragmatische manier te sensibiliseren over de problematiek en 
te hameren op een meer uniforme aanpak van de inbreuken op de drugswet.  
 
Daarenboven heeft de drugssectie tweemaal een halve dag lesgegeven rond drugspreventie aan 
de leerlingen van het 7de jaar BSO60 in het KTA61 te Jette.  
 

                                                 
60 Beroepssecundair onderwijs; 

61 Koninklijk Technisch Atheneum; 



 

Jaarverslag 2006 – Politiezone 5340 Brussel-West  - 87 - 

Globaal overzicht 
In de loop van 2006 werden in totaal 469 processen-verbaal opgesteld door onze diensten voor 
inbreuken op de drugswetgeving, meer bepaald bezit (52%), gebruik (26%), verkoop (19%) en 
andere zoals bijvoorbeeld teelt, … (3%). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
248 193 362 330 469 

 -22,2% +87,6% -8,8% +42,1% 
2002-2006% +89.1% 

 
Ten opzichte van vorig jaar was dus een stijging van de geregistreerde drugsfeiten merkbaar van 
+42,1%. In vergelijking met 2002 werd een stijging vastgesteld van het de geregistreerde 
drugscriminaliteit met +89,1%. 
 
In totaal werden tussen 1 januari en 31 december 2006, onder meer, de volgende 
(drugsgerelateerde) zaken62 in beslag genomen:  
• 4.537,74gram heroïne; 
• 4.404,09gram cocaïne; 
• 8.382,20gram cannabis; 
• 2.082,815gram hashisch; 
• 381,175gram marihuana; 
• 37 cannabisplanten; 
• 115gram speed; 
• 2gram amfetamines; 
• 34 XTC-pillen en 7,8gram XTC-poeder; 
• 75 tabletten en 180mgram geneesmiddelen;  
• 33.807,31euro; 6.000lire; 109dollar; 
• talloze gsm-toestellen en afzonderlijke sim-kaarten; 
• 12 precisieweegschalen; 
• 13 pijpen; 
• en divers materiaal om drugs te kweken, te versnijden en/of te verpakken. 

VVIIIIII..22..33..66  OOnnss  aaccttiieeppllaann  ““bbiijjzzoonnddeerree  wweetttteenn””  
 
Het actieplan 2006 “Bijzondere wetten” is het bijna exclusieve werkterrein van de cel Bijzondere 
wetten. De cel houdt zich uitsluitend en full-time bezig met de aanpak van de problematiek, onder 
andere de wildgroei van handelspraktijken zonder (geldige) vergunning, afvalstoffen, sluikstorten, 
lucht-, water- en grondvervuiling, geluidshinder, mensenhandel, illegaal verblijf, huisjesmelkerij, 
zwartwerk, explosieven, controle van etenswaren, illegale kansspelen, …  
 
In het raam van de dagelijkse werking werden regelmatig controles uitgevoerd in snackbars, 
phoneshops, nightshops, garages, feestzalen, bouwwerven, ... . Naar aanleiding van de controles 
op 33 adressen (waaronder cafés, garages, handelszaken, werven, …) werden in totaal 50 
processen-verbaal opgesteld voor uiteenlopende overtredingen (zwartwerk, illegaal verblijf, 
tewerkstelling van illegalen, mensenhandel, sluikstorten, stedenbouwkundige overtredingen, 
inbreuken op het handelsregister, fraude, e.d.). 1 Café werd gesloten. 
 

                                                 
62 Cijfers op basis van de lokale ISLP-databank  
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Daarnaast heeft de cel Bijzondere wetten, in functie van haar specialiteit, steun geboden aan 
diverse diensten, o.a. de lokale recherchedienst, SAR, enkele afdelingen, de gemeentelijke 
stedenbouwkundige dienst, ..., waarbij in totaal 11 adressen werden gecontroleerd. Tijdens de 
steunmissies heeft de cel Bijzondere wetten 19 PV opgesteld (zwartwerk, kansspelen, 
stedenbouwkundige overtredingen, ambulante activiteiten, valsheid in geschriften, …). Op basis 
van de vaststellingen van de cel Bijzondere wetten werden 4 panden gesloten.  
 
Tijdens de toezichtspatrouilles in het kader van het algemeen politiereglement (APR) door de cel 
Bijzondere wetten werden eveneens diverse inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd, 
bijvoorbeeld illegale handel (garages), ... . 1 Garage werd gesloten. 
In 2006 werden daarenboven 3 operaties georganiseerd om huiszoekingen te verrichten op 20 
adressen, waaronder 1 op het grondgebied van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, en dit 
bevel van de onderzoeksrechter. In totaal werden hierbij 34 processen-verbaal opgemaakt, 
voornamelijk voor illegaal verblijf. Tevens werden 3 paletten met piraat-dvd’s in beslag genomen. 
1 Persoon werd ter beschikking gesteld van het Parket. 
 
Het actieplan in uitvoering 
In de loop van 2006 werden 8 operaties ”Meduse“ georganiseerd, specifiek gericht tegen illegale 
verkoopspraktijken van voertuigen op de openbare weg, voornamelijk in de Heyvaertwijk in Sint-
Jans-Molenbeek (“dé hoofdstad“ voor de uitvoer van tweedehandsvoertuigen naar het Afrikaanse 
continent). 5 operaties vonden plaats in rechtstreekse samenwerking met de politiezone Brussel-
Zuid, het Brussels Parket en het Arbeidsauditoraat. Andere partners in de Meduse-operaties zijn, 
onder meer, de cel „Garage“ van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, de dienst Douane en 
accijnzen, de FOD Mobiliteit en vervoer, FOD Financiën, FOD Sociale zaken, de dienst 
Vreemdelingenzaken, de Federale politie, het agentschap Net-Brussel,... Dankzij de 
gezamenlijke inspanningen werden mooie resultaten geboekt. In totaal werden 57 processen-
verbaal opgemaakt voor, o.a. illegaal verblijf, illegale handelspraktijken, zwartwerk, inbreuken op 
de afvalstoffen, weerspannigheid, milieuovertredingen, dierenmishandeling, ... In totaal werden 4 
panden gesloten bij politiebesluit. De FOD Mobiliteit en vervoer heeft 5 onmiddellijke inningen 
gevorderd voor inbreuken op de tachygraaf, terwijl de FOD Financiën diverse inbreuken op de 
fiscale wetgeving heeft vastgesteld. De douanediensten hebben tevens 2 vrachtwagens in beslag 
genomen.   
 
Tevens werden 4 operaties “Aude”, 4 operaties “Bonux” (in samenwerking met het agentschap 
Net-Brussel) en 1 operatie “Café” georganiseerd. Naar aanleiding van deze controleoperaties 
werden 37 processen-verbaal opgesteld voor, onder meer, mensenhandel, zwartwerk, inbreuken 
op het handelsregister, fraude en schriftvervalsing, valse identiteitspapieren, milieuovertredingen, 
sluikstorten, …). 
 
In samenwerking met de lokale drugscel (recherche), de Federale politie, de dienst 
Vreemdelingenzaken en de belastingsinspectie werden tijdens 5 drugsoperaties in het kader van 
het actieplan rond verdovende middelen in totaal 11 vzw’s gecontroleerd, hoofdzakelijk op het 
grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek. In het kader van operatie “Black Lake” werd eveneens 
samengewerkt met de cel Mensenhandel van de GDA Brussel, aangezien vermoedens 
bestonden dat mensenhandelaars illegale Bulgaarse vrouwen inschakelden in het Brusselse 
prostitutiemilieu. 4 van de 11 gecontroleerde vzw’s werden na de operatie verzegeld. In totaal 
werden 44 processen-verbaal opgesteld voor onder andere mensensmokkel, huisjesmelkerij, 
zwartwerk, BTW-fraude, … . Daarenboven werden talrijke inbreuken inzake stedenbouwkundige- 
en hygiënevoorschriften vastgesteld. 
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De politiezone heeft eveneens deelgenomen aan 4 suprazonale FIPA-operaties (Fully Integrated 
Police Action) “Bouwwerf en mensenhandel”, “Building 2” en 2 operaties “Tam-Tam” 
(controleoperatie in night- en phoneshops), onder leiding van de Dirco van Brussel. Naar 
aanleiding van de operaties FIPA werden 2 handelszaken gesloten bij politiebesluit. Onze 
diensten hebben 32 PV uitgeschreven voor verschillende misdrijven (bijvoorbeeld valsheid in 
geschriften, zegelverbreking, illegaal verblijf, mensenhandel, …).  
 
Het actieplan in cijfers 
In totaal werden 29 gerichte grootschalige operaties uitgevoerd. Een totaal van 273 processen-
verbaal voor uiteenlopende misdrijven werd opgesteld en 16 panden werden gesloten op 
politiebesluit van de betrokken burgemeester.  
 
Tijdens de (al-dan-niet specifiek op de problematiek gerichte) operaties werden in totaal 102 
illegalen aangehouden. Op beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken hebben 40 onder hen 
een bevelschrift om het land te verlaten ontvangen, werden 12 illegalen overgebracht naar een 
asielcentrum en werden er 23 onmiddellijk gerepatrieerd naar hun land van herkomst. De 
overigen mochten na hun verhoor beschikken. 

VVIIIIII..22..33..77  OOnnss  aaccttiieeppllaann  iinnzzaakkee  VVeerrkkeeeerrssvveeiilliigghheeiidd  22000066  
 
Ons “Actieplan 2006 inzake verkeersveiligheid”, in uitvoering van onze verkeersveiligheids-
overeenkomst, werd op 30 juni 2006 goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.  
 
In het kader van dit actieplan werden de volgende items weerhouden en werd in de loop van 
2006 bijzondere aandacht gelegd op deze fenomenen: 

• overdreven en onaangepaste snelheid; 
• weekendongevallen; 
• rijden onder invloed van alcohol; 
• hinderlijk en gevaarlijk parkeren; 

Het afgelopen jaar werden een aantal geplande initiatieven van het luik "veiligheidsgordel en 
andere beveiligingsmiddelen” echter niet uitgevoerd. In het kader van het reguliere werk werden 
daarentegen wel 264 processen-verbaal (PV) opgesteld en 89 onmiddellijke inningen (OI) 
uitgeschreven voor dergelijke inbreuken. 
 
In uitvoering van het actieplan werden in totaal 10 grootschalige zonale operaties georganiseerd 
die steeds een verschillend thema behandelen, onder meer de “BOB-campgane”, de 
parkeerproblematiek, snelheid, het dragen van de veiligheidsgordel, e.d., en heeft de zone 
deelgenomen aan de operatie FIPA 18 “BOB” onder leiding van de Dirco Brussel. Daarenboven 
heeft onze gespecialiseerde verkeersdienst dagelijks inspanningen geleverd in het kader van de 
thema’s van de verkeersconventie. 
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In het raam van 
het onderdeel rond 
“overdreven en 
onaangepaste 
snelheid” heeft de 
radarsectie in 2006 
op de “zwarte 
punten” op ons 
grondgebied (op 
voorhand bepaald, 
onder andere op 
basis van het 
aantal ongevallen) snelheidscontroles uitgevoerd. De in totaal 374 bemande snelheidscontroles 
(gedurende 655u52 effectieve controle-uren) resulteerden in de controle van 450.529 voertuigen 
(5% meer dan in 2005). 52 van de snelheidscontroles werden uitgevoerd in het kader van het luik 
“weekend-ongevallen”. Gedurende 416 controle-uren tijdens de weekends werden in totaal 
92.376 voertuigen gecontroleerd. In totaal reed 8,06% van de gecontroleerde voertuigen sneller 
dan de ingestelde “overtredingssnelheid”. Als gevolg werden 1.792 PV opgesteld en 30.448 OI 
uitgeschreven tegen chauffeurs die het gaspedaal te hard induwden.  
 

Bemande snelheidscontroles 

 Aantal 
Controle -uren OI PV Aantal gecontroleerde 

voertuigen 
Sint-Agatha-Berchem 129 8.116 496 74.996 
Ganshoren 119 5.094 302 85.301 
Jette 111 4.017 348 60.882 
Koekelberg 26 520 24 9.282 
Sint-Jans-Molenbeek 270 12.878 622 220.068 
Totaal 655 30.625 1.792 450.529 

 
In de loop van de maand april werden op ons grondgebied 10 
onbemande snelheidscamera’s (de zogenaamde “flitspalen”) 
actief. De onbemande camera’s controleerden gedurende 
15.523 uur in totaal 10.354.452 voertuigen, wat leidde tot 
2.865 PV en 3.827 OI. De radarsectie heeft daarenboven 751 
navolgende processen-verbaal opgemaakt. 
Bovendien werden, in het kader van preventie op 87 locaties 
gedurende 18.152,74 uren (bijna het dubbele van in 2005) 
elektronische informatieborden opgesteld die in totaal 
4.685.209 voertuigen controleerden. 
 
In 2006 werden in het kader van het luik “rijden onder invloed 
van alcohol” werden 6 controleoperaties georganiseerd, voor 
een totale controleduur van 57 uren. In totaal werden 1.093 
ademtesten afgenomen, waarvan 34 ademtesten positief en 
20 “alarm” als resultaat gaven. De bestuurders ontvingen 
respectievelijk een PV (34) of een OI (20). In totaal werden 15 rijbewijzen onmiddellijk 
ingetrokken door het Parket. 
 
In uitvoering van het luik “”onveilig en hinderlijk parkeren” van het actieplan werden in 2006 20 
controleacties (waaronder 5 grootschalige operaties), specifiek gericht tegen het foutparkeren, 
georganiseerd, goed voor in totaal 98 uren van effectieve controle. De controleacties alleen al 
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resulteerden in 373 PV, 823 OI en 47 takelingen. Verder werden 200 uren aangewend in het 
teken van preventieve acties tegen foutparkeren.  
In het kader van preventie werden in 2006, in samenwerking met de politiewoordvoerder, 67 
persberichten in verband met verkeersveiligheid (50 m.b.t. snelheidscontroles, 10 m.b.t. 
foutparkeren en 7 m.b.t. alcoholcontroles) verspreid, die een informatief en tegelijk een ontradend 
effect hadden. Hoewel aanvankelijk niet voorzien in het “Actieplan 2006 inzake 
verkeersveiligheid”, heeft de politiezone in de maand oktober deelgenomen aan de preventieve 
campagne “Agressiviteit in de stad”. Gedurende 2 weken werd door de verkeerspatrouilles en de 
voetpatrouilles van de wijkpolitie gekeken naar het gedrag van bestuurders in de file tijdens de 
piekuren en de voetgangers op de kruispunten. In principe werden geen processen-verbaal 
opgesteld, maar enkel waarschuwingen gegeven, behalve bij flagrante of gevaarlijke 
overtredingen. In de daaropvolgende week werden dan 2 repressieve operaties georganiseerd 
waarbij de politie streng optrad tegen verkeersagressie. Zowel tijdens de preventieve als tijdens 
de repressieve acties werden in totaal een 1000-tal flyers en 600 “stressballen” uitgedeeld aan de 
overtreders. In het kader van de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen werd n.a.v. 
het begin van het nieuwe schooljaar deelgenomen aan de preventiecampagne “Boekentas”. De 
politiezone heeft, in samenwerking met de gemeentelijke preventiediensten, promotiemateriaal 
(kalenders, …) uitgedeeld aan de scholen op de zone en in de scholen uitleg gegeven omtrent de 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Aan de overtreders in de schoolomgeving werden 
“valse” processen-verbaal uitgedeeld om hen te wijzen op het gevaar van hun rijgedrag.  
 
Verkeersongevallen 
In 2006 werden in totaal 1.862 verkeersongevallen (VKO) op onze zone geregistreerd door onze 
diensten. Dit betekent een stijging van 1,1% t.o.v. 2005 en 10% t.o.v. het referentiejaar 2002.  
 

2002 2003 2004 2005 2006 
1.693 1.455 1.838 1.842 1.862 

 -14,1% +26,3% +0,2% +1,1% 
    +10% 

 
De ongevallen met doden en gewonden stegen met 7,4% t.o.v. 2004, de ongevallen met enkel 
stoffelijke schade bleven min of meer stabiel (-0,9%). In 2006 vielen helaas 2 verkeersdoden te 
betreuren op zone wegen. Tussen januari en april 2006 hebben 253 bestuurders vluchtmisdrijf 
gepleegd (16 bij ongeval met gewonden, 237 bij ongeval zonder gewonden).63 
 

VKO 2004 2005 2006 2004-2006 2005-2006 
dodelijk 6 0 2 -66,7%  
met gewonden 438 453 475 +8,5% +4,9% 
zonder gewonden 1.394 1.389 1.382 -0,9% -0,5% 
vluchtmisdrijf 1.041 1.103 253 -75,7% -77,1% 

  

                                                 
63 Omwille van aanpassingen aan de lokale databank ISLP door de Federale politie is het sinds april 2006 niet langer mogelijk om de data m.b.t. ongevallen met 

vluchtmisdrijf te genereren.  
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VVIIIIII..33  DDee  ggeerreeggiissttrreeeerrddee  ffeeiitteenn  22000066  
 
In de volgende tabel wordt een overzicht geboden van het aantal geregistreerde feiten 
(behoudens de verkeersinbreuken), die zich in de periode 1 januari tot en met 31 december 2006 
binnen of buiten onze zone hebben voorgedaan. 
In totaal werden 20.329 strafbare feiten (buiten de verkeersovertredingen, vastgesteld door ons 
korps. In vergelijking met 2005 betekent dit een stijging van 7,45%; ten opzichte van het 
referentiejaar 2002 zelfs met 16,55%. 
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 2002 2003 2004 2005 2006 %2002-2006 %2005-2006 

Diefstal 9960 8803 8648 9119 10607 +6,5% +16,32% 
Diefstal van voertuig 835 741 684 585 711 -14,85% +21,54% 
Diefstal van een ander vervoermiddel 207 125 150 174 127 -38,65% -27,01% 
Diefstal in voertuig 3521 2822 2461 2580 3340 -5,14% +29,46% 
Diefstal in woning 1564 1399 1673 1970 2639 +68,73% +33,96% 
Handtasdiefstal 595 640 554 485 406 -31,76% -16,29% 
Winkeldiefstal 143 219 258 403 378 +164,34% -6,2% 
Huisdiefstal 46 25 30 21 24 -47,83% +14,29% 
Afpersing - Hold-up 79 64 85 43 39 -50,63% -9,3% 
Andere 2970 2768 2753 2858 2943 -0,91% +2,97% 
Misdrijven tegen de  fysieke integriteit en zeden 1148 1161 1317 1487 1627 +41,72% +9,41% 
Moord, doodslag en verdacht overlijden 44 52 65 57 54 +22,73% -5,26% 
Slagen en verwondingen 1002 1019 1150 1313 1450 +44,71% +10,43% 
Ontvoering 7 7 4 10 13 +85,71% +30% 
Verkrachting, aanranding van de eerbaarheid 66 52 56 62 72 +9,09% +16,13% 
Andere 27 28 39 39 33 +22,22% -15,38% 
Ontucht en prostitutie (aanzetting en uitbating) 2 3 3 6 5 +150% -16,67% 
Financiële en economische misdrijven 325 288 326 339 322 -0,92% -5,01% 
Eigendomsdelicten 1352 1559 1923 2022 1972 +45,86% -2,47% 
Brandstichting 112 156 172 217 203 +81,25% -6,45% 
Vernielingen, beschadigingen en opschriften 1240 1403 1751 1805 1769 +42,66% -1,99% 
Misdrijven tegen de openbare veiligheid 709 647 829 887 921 +29,9% +3,83% 
Vereniging van misdadigers 10 14 24 8 21 +110% +162,5% 
Bedreigingen 696 633 803 876 896 +28,74% +2,28% 
Ontvluchting 3 0 2 3 4 +33,33% +33,33% 
Misdrijven tegen het openbaar vertrouwen 198 278 326 338 348 +75,76% +2,96% 
Misdrijven tegen het openbaar gezag 485 436 416 406 401 -17,32% -1,23% 
Bijzondere wetten 1896 1696 2782 2902 2774 +46,31% -4,41% 
Verplichtingen van de burger 691 401 624 631 399 -42,26% -36,77% 
Vreemdelingenwetgeving 308 444 788 790 748 +142,86% -5,32% 
Drugswetgeving 252 204 349 332 476 +88,89% +43,37% 
Wet op de jeugdbescherming 258 240 290 389 336 +30,23% -13,62% 
Milieuwetgeving 40 84 157 97 75 +87,5% -22,68% 
Openbare dronkenschap 45 61 140 174 244 +442,22% +40,23% 
Handel en arbeid 52 54 83 91 60 +15,38% -34,07% 
Wapenwetgeving 80 86 99 146 135 +68,75% -7,53% 
Andere 170 122 252 252 301 +77,06% +19,44% 
Andere inbreuken 1369 1236 1276 1420 1357 -0,88% -4,44% 
Misdrijven tegen familie en kind 307 299 299 313 392 +27,69% +25,24% 
Woonstschennis en willekeurige en wederrechtelijk 
vrijheidsberoving 48 63 73 64 62 +29,17% -3,13% 

Laster en eerroof 128 129 154 169 150 +17,19% -11,24% 
Andere 886 745 750 874 753 -15,01% -13,84% 
Totaal 17442 16104 17843 18920 20329 +16,55% +7,45% 
Andere (geen misdrijf) 624 1722 3664 4880 6504 +942,31% +33,28% 
Verlies  302 1208 2808 3962 6071 +1910,26% +53,23% 
Andere 322 514 856 918 433 +34,47% -52,83% 
Totaal 18066 17826 21507 23800 26833 +48,53% +12,74% 
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VVIIIIII..44  DDee  pprroocceesssseenn--vveerrbbaaaall  22000066  
 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal processen-verbaal, 
opgesteld voor de feiten die zich in 2006 op het grondgebied van onze zone hebben voorgedaan.  
 

 Verkeers-
ongeval 

Verkeers-
overtreding Gerechtelijk niet-verkeer 

 APV NPV APV NPV Aanvankelijk PV (APV) Navolgend PV (NPV) 
     Ond.64 Klassiek VPV Totaal Ond. Klassiek VPV Totaal 

Sint-Agatha-Berchem 203 51 1763 346 79 1292 1394 2765 52 1127 74 1253 
Ganshoren 203 50 1166 233 65 1346 1352 2763 36 1145 93 1274 
Jette 361 107 2768 418 155 2673 3404 6232 117 2106 263 2486 
Koekelberg 182 65 1227 321 83 1312 1419 2814 53 1393 130 1576 
Sint-Jans-Molenbeek 886 267 6958 2273 295 6451 6070 12816 177 5395 213 5785 
Totaal 1835 540 13882 3591 677 13074 13639 27390 435 11166 773 12374 

 
In de onderstaande tabel wordt de verdeling per sector weergegeven. Een groot aantal 
processen-verbaal kon echter niet worden gelinkt aan één bepaalde sector. 
 

 Verkeers-
ongeval 

Verkeers-
overtreding Gerechtelijk niet-verkeer 

 APV NPV APV NPV Aanvankelijk PV (APV) Navolgend PV (NPV) 
     Ond. Klassiek VPV Totaal Ond. Klassiek VPV Totaal 
Basiliek 71 29 369 124 44 526 523 1093 23 384 52 459 
Simonis 101 35 821 180 36 733 752 1521 28 981 63 1072 
Rivieren 73 12 360 91 28 662 542 1232 7 481 40 528 
Heideken 111 36 771 134 33 597 584 1214 27 550 44 621 
Kattebroek 98 23 882 156 37 734 663 1434 33 606 28 667 
Zavelenberg 58 15 682 122 34 450 505 989 14 461 32 507 
Laarbeek 53 24 411 48 18 423 529 970 6 343 24 373 
Mercure 57 12 305 52 22 386 497 905 19 262 32 313 
Spiegel 124 28 883 125 57 824 884 1765 53 693 88 834 
Léopold I 48 18 456 87 22 412 426 860 18 318 57 393 
Uyttenhove 42 8 558 77 24 428 578 1030 18 317 43 378 
Maritiem 177 47 879 386 60 1091 1046 2197 35 885 34 954 
Voorplein 151 53 2356 559 36 1294 1164 2494 23 1045 58 1126 
Vierwinden 146 36 1173 376 49 909 940 1898 31 775 23 829 
Ninove 70 35 538 309 17 369 345 731 9 364 5 378 
Marie-José 102 35 628 217 46 1072 840 1958 25 868 29 922 
Mettewie 115 20 760 252 53 997 892 1942 32 788 32 852 
Totaal 1597 466 12831 3295 616 11907 11710 24233 401 10121 684 11206 

 
10% van het aantal processen-verbaal kon echter niet worden gelinkt aan één bepaalde sector. 
 

PV totaal totaal van de sectoren onbekend 
Sint-Agatha-Berchem 6.381 5.633 11,7% 
Ganshoren 5.689 5.183 8,9% 
Jette 12.372 11.237 9,2% 
Koekelberg 6.185 5.875 5,0% 
Sint-Jans-Molenbeek 28.985 25.701 11,3% 
Totaal 59.612 53..629 10% 

                                                 
64 Onderzoek  
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VVIIIIII..55  AAPPOO  
 
In 2005 werd het ambtshalve politioneel onderzoek (APO) ingevoerd. APO wordt gedefinieerd als 
het onderzoek dat op politieniveau ambtshalve wordt uitgevoerd zonder dat, binnen dit kader, 
instructies of specifieke vorderingen vanwege het parket nodig zijn. De politiediensten maken het 
volledig dossier over aan de Procureur des Konings binnen het verstrijken van een maximale 
termijn van 4 maanden, zodat hij kan beslissen over het hieraan te geven gewenste gevolg.  
In uitvoering van de doelstellingen van de APO-cel werd de APO-procedure in 2006 op punt 
gesteld.  
In 2006 werden 406 dossiers met code 43 (bijvoorbeeld vrijwillige slagen en verwondingen, 
intrafamiliaal geweld,...) in APO behandeld onder leiding van de APO-officier van de zone. 
Bovendien werden er 375 interne APO-dossiers geopend.   
De APO-cel werkte in 2006 nauw samen met alle operationele diensten van de zone Brussel-
West, met de APO-dossierbeheerders van de andere politiezones en de APO-magistraat van het 
Parket van Brussel. 

VVIIIIII..66  VVPPVV  
 
In een aantal gevallen kunnen de politiediensten bij de vaststelling van strafbare feiten hun 
tussenkomst vastleggen in een zeer beknopt proces-verbaal, namelijk het Vereenvoudigd 
Proces-Verbaal (VPV). Een VPV wordt enkel opgesteld als in het stadium van de klacht het 
manifest onmogelijk is de dader te identificeren. Het proces-verbaal wordt dan niet naar de 
Procureur des Konings toegezonden, maar door de politiedienst bewaard (in principe enkel op 
elektronische drager). 
In 2006 werden 14.997 aanvankelijke VPV’s opgesteld. 

VVIIIIII..77  HHeett  aallggeemmeeeenn  ppoolliittiieerreegglleemmeenntt  ((AAPPRR))  
 
Na voorbereidend werk van een werkgroep werd in 2006 de nomenclatuur (“boomstructuur”) van 
het algemeen politiereglement in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties in het 
ISLP-systeem geïnformatiseerd en na een testfase geofficialiseerd. Hierdoor werd de procedure 
op politioneel vlak geoptimaliseerd. In 2006 werden 415 processen-verbaal opgesteld door onze 
diensten voor inbreuken op het APR. 
 

Inbreuken APR 2004 2005 2006 
Sint-Agatha-Berchem 21 57 51 
Ganshoren 23 23 28 
Jette 62 88 167 
Koekelberg 9 19 16 
Sint-Jans-Molenbeek 106 90 153 
Totaal 221 277 415 

VVIIIIII..88  DDee  tteerrbbeesscchhiikkkkiinnggsstteelllliinnggeenn  
 
Onze politiezone heeft in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 in totaal 957 
verdachten ter beschikking gesteld van het Brussels Parket, waaronder 721 meerderjarigen en 
236 minderjarigen. Van de 6 Brussels politiezones telt onze zone het tweede hoogste cijfer, na de 
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zone Brussel-Hoofdstad-Elsene, goed voor een aandeel van 11,9% in het totaal aantal 
terbeschikkingstellingen. 
 

 Minderjarigen Meerderjarigen Totaal 
PZ 5339 Brussel-Hoofdstad-Elsene 577 1.547 2.124 
PZ 5340 Brussel-West 236 721 957 
PZ 5341 Zuid 257 643 900 
PZ 5342 Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem 159 283 442 
PZ 5343 Montgomery 218 281 499 
PZ 5344 Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Nood/Evere 258 544 802 
    
Halle-Vilvoorde 237 568 805 
Federale politie 150 1.006 1.156 
Andere (buiten Brussel) 214 85 299 
    
Totaal 2.306 5.678 7.984 

 
Dagelijks wordt een lijst van de verdachten die door onze zone ter beschikking werden gesteld 
up-to-date gehouden. 

VVIIIIII..99  DDee  ““VVeeiilliigghheeiiddssmmoonniittoorr  22000066””  
 
De “Veiligheidsmonitor” is een grootschalige telefonische bevolkingsenquête, georganiseerd in 
opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, met vragen omtrent de veiligheid van de 
burgers en het functioneren van de politiediensten. 
De interviews werden afgenomen in de 73 gemeenten met een veiligheids- en preventiecontract, 
waaronder de gemeenten Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem. 
In totaal namen 650 inwoners van de zone (304 mannen en 346 vrouwen) deel aan de 
bevolkingsbevraging. 
 
In het algemeen vindt 83,64% van de bevolking dat de Belgische politiediensten goed tot heel 
goed werk leveren. De politiezone Brussel-West scoort net onder het gemiddelde met 81,34%, 
wat een prima resultaat is en blijft. Hiermee scoren we even goed als in 2004. 
70,09% van de respondenten is tevreden over de houding en het gedrag van de agenten. De 
aanwezigheid in het straatbeeld kan evenwel beter volgens 37,38% van de respondenten, terwijl 
45,43% hierover wel tevreden is. Onder de bevraagden is 42,92% tevreden over de informatie 
die de politie verspreid over haar activiteiten Dit laatste laat 27,14% echter onverschillig… 
62,79% vindt dat de lokale politie Brussel-West makkelijk te bereiken is. Toch is de politie moeilijk 
bereikbaar voor 15,54% van de geënqueteerden.  
 
Laten we nog een aantal andere resultaten voor onze politiezone overlopen… 
 
De top-5 van de buurtproblemen wordt aangevoerd door “agressief verkeersgedrag”, gevolgd 
door achtereenvolgens “diefstal uit auto’s”, “inbraak in woningen of andere gebouwen”, 
“onaangepaste snelheid in het verkeer” en, tenslotte, “rommel op straat”. Ten aanzien van 2004 
heeft “rommel op straat” het fenomeen “autodiefstal” uit de top-5 verdrongen. Opvallend is dat 11 
van de 17 voorgestelde fenomenen door meer dan de helft van de respondenten als 
problematisch wordt ervaren. 
 
De onveiligheidsgevoelens spelen ongeveer even sterk als in 2004. 4,06% en 15,74% van de 
respondenten voelen zich respectievelijk altijd of vaak onveilig. 40,63% voelt zich soms onveilig, 
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terwijl 39,57% zich zelden of nooit onveilig voelt. Uit de bevraging blijkt dat het risico op 
slachtofferschap hoog wordt ingeschat. Het risico wordt grootst geschat voor een “misdrijf in het 
verkeer” (50,23% antwoordden groot tot zeer groot), “diefstal zonder (dreiging met) geweld” 
(38,51%), “inbraak” (32,57%) en “(dreiging met) lichamelijk geweld” (27,49%). 
 
De personen die een feit hadden gemeld aan de politie, deden dit vooral op het commissariaat of 
politieantenne (56,1%), via een noodnummer (23,72%) of via een ander telefoonnummer 
(15,36%). De belangrijkste reden voor de melding was het krijgen van een bewijs voor de 
verzekeringen (33,68%). De voornaamste redenen voor niet-melding zijn “omdat het niets helpt” 
(38,56%), “omdat het voorval niet ernstig genoeg is” (22,59%) en “omdat de dader toch niet 
gepakt wordt” (11,93%).  
 
Van de bevraagde inwoners van de zone die aangifte hebben gedaan voor het laatste delict 
(behalve deze via de noodnummers), heeft 72,59% aangifte gedaan bij de lokale politie Brussel-
West. 54,34% van de personen die aangifte deden was tevreden tot zeer tevreden over dit 
contact. 74,6% was tevreden tot zeer tevreden over de telefonische bereikbaarheid, 69,52% over 
de bereikbaarheid op het politiecommissariaat. Over de snelheid van tussenkomst bleek dat 
25,99% tot zeer ontevreden was. 18,16% vond dat de politie onvoldoende tijd heeft besteed aan 
hun probleem, ten opzichte van 71,62% die dit wel was. Echter, minder dan de helft (45,01%) 
was achteraf tevreden over het resultaat van het politieoptreden en 30,87% was ronduit 
ontevreden. 
Meer dan 3 personen op 4 (76,38%) was tot zeer tevreden over de houding en het gedrag van de 
agenten. Deze cijfers liggen in de lijn van de resultaten van de vorige “veiligheidsmonitors”.  
 
In het algemeen was 72,71% tevreden over hun laatste contact met de politie. 72,97% was 
tevreden tot zeer tevreden over de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de politie, en 
74,05% was tevreden over de houding en het gedrag van de agenten. “Amper” 16,08% was 
ontevreden over het resultaat van het politieoptreden. 
 
De wijkagent is minder gekend dan in 2002 en 2004… 71,05% van de respondenten kent hun 
wijkagent niet. 12,27% van de respondenten kent hun wijkagent enkel van naam of gezicht. 
Amper 16,68% heeft al minstens één keer contact gehad met hun wijkagent. Het aantal inwoners 
dat graag meer contact zou hebben met hun wijkagent is sinds 2002 gedaald met 6%, nl. van 
60% in 2002 naar 54% in 2006. 
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UUiittggeelleeiiddee  
 
Laten we nog even terugblikken op het jaar 2006 …  
Onze politiezone streeft voortdurend naar de korpsbrede implementatie van community policing. 
In dit opzicht neemt onze zone deel aan het onderzoek “Multiple COP”. De cultuur van 
vernieuwing, innovatie en kwaliteitszorg vond vorig jaar ingang via de korpsdoelstellingen en de 
actieplannen. In 2006 ontving onze zone positieve commentaren van het Comité P in verband 
met ons kwaliteitsdenken en ons engagement om het korps voortdurend te verbeteren aan de 
hand van organisatieontwikkelingsmodellen. 
 
De politieraad toonde in 2006 het volste vertrouwen in onze korpschef, HCP Johan De Becker, 
door, met éénparigheid van stemmen, zijn mandaat te verlengen voor een volgende periode van 
5 jaar. Uiteraard was dit niet mogelijk geweest zonder de dagelijkse inspanningen en 
professionele medewerking van iedere medewerker… 
 
Het op papier zetten van onze korpsdoelstellingen was een belangrijke innovatie in 2006. De 
korpsdoelstellingen bieden iedereen een kader om hun steentje bij te dragen in het uitbouwen 
van ons korps tot een performante politiedienst. In het teken van de PDCA-cyclus was 2006 het 
scharnierjaar om de woorden om te zetten in daden. Veel doelstellingen werden al behaald; de 
overige zullen in 2007 moeten worden voltooid. De verbetering van de samenwerking, de 
communicatie en de kwaliteit van de dienstverlening lopen als een rode draad door de 
doelstellingen van bijna alle diensten en directies. 
 
Het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 blijft het voornaamste beleidsdocument. In 2006 was 
vooral de heroriëntatie van het actieplan “diefstallen in woningen” van belang. In het kader van 
het aandachtspunt “verkeer” ontving onze zone dankzij de verkeersveiligheidsovereenkomst een 
budget van 570.311,20euro om ons actieplan 2006 inzake verkeersveiligheid uit te voeren.  
 
In 2006 werd aan de hand van ons capaciteitsmeetinstrument gestuurd op capaciteit, 
bijvoorbeeld door de toekenning van budgettaire portefeuilles voor reguliere, weekend- en 
overuren. In de loop van 2006 heeft onze politiezone bijna 2% van haar nettocapaciteit aan de 
actieplannen in het kader van het zonaal veiligheidsplan, bijna 5% aan vorming van het personeel 
en 25,2% aan steun- en beheeractiviteiten besteed. Tussen 1 januari tot en met 31 december 
2006 heeft ons korps 12,7% van haar nettocapaciteit besteed aan “wijkwerking”, 14% aan 
“onthaal”, 7,3% aan”lokaal onderzoek en lokale opsporing”, 18,6% aan “interventie”, 0,2% aan 
“slachtofferbejegening” en 4,7% aan “openbare ordehandhaving”, … 
 
In 2006 werd afscheid genomen van mensen, maar werden ook nieuwe collega’s en stagiairs 
verwelkomd in ons midden. Ondanks de inspanningen van onze zone blijft ons kader deficitair. 
Op 31 december telde ons effectief kader 738 medewerkers, wat, rekening houdende met ons 
organiek kader van 820 medewerkers, overeenstemt met een bezettingsgraad van 90%. Dit zijn 
18 personen meer dan op 31 december 2005. Het reëel kader eind 2006, echter, telde maar 684 
medewerkers.  
Het onvolledig kader en de verhoogde werklast (zowel administratief als gerechtelijk) legden een 
druk op de schouders van al onze medewerkers. Bovendien leidde het grote (interne) 
personeelsverloop tot onrust…  



 

Jaarverslag 2006 – Politiezone 5340 Brussel-West  - 99 - 

De dienst HRM heeft zich ingespannen om alle personeelszaken vlot af te handelen. Ook heeft 
de zone er een punt van gemaakt om haar medewerkers tal van vormingen aan te bieden, 
bijvoorbeeld rond intrafamiliaal geweld, ordehandhaving, onthaal, …  
Ons korps draagt het welzijn van haar medewerkers hoog in het vaandel. Binnen onze zone zijn 
diverse diensten ingericht die dagelijks inspanningen leveren om het welzijn bevorderen, zoals de 
C.S.P.O. en de vertrouwenspersonen, het “Helpteam”, … Het aantal dossiers die ingediend 
werden bij onze psychologen en onze vertrouwenspersonen is gedaald. In 2006 stond het 
Helpteam 5 keer paraat om hun collega’s bij te staan na een “kritiek incident”. Daarenboven werd 
in 2006 een nieuwe interne preventieambtenaar aangesteld.  
Met de invoering van het nieuw evaluatiesysteem, gekoppeld aan onze VMW en onze 
korpsdoelstellingen, en de deontologische code wordt ons personeel nog beter omkaderd. Het 
personeel weet nu beter wat van hem of haar verwacht wordt en dankzij de 
functioneringsgesprekken bestaat nu de mogelijkheid om het personeel bij te sturen.  
Hoewel in 2006 minder klachten ten aanzien van ons personeel werden ingediend (-3,4%), 
werden 1 tuchtsanctie en 3 ordemaatregelen meer getroffen dan in 2005. Het totaal aantal 
maatregelen ten aanzien van ons personeel blijft echter laag, namelijk 6 tuchtsancties en 6 
ordemaatregelen.  
 
Onze begroting is in evenwicht. In 2006 zijn we er weer in geslaagd om een reëel budget op te 
stellen. Ten opzichte van 2005 werd het budget verhoogd met 2.605.812,23 euro (+5,9%). Dit 
gezond financieel beleid is enkel mogelijk dankzij de inspanningen van onze steundiensten, en 
de bijdrage door iedereen die efficiënt werkt en verstandig omspringt met onze middelen.  
 
Verder hebben onze steundiensten onze mensen op het terrein en op kantoor maximaal 
ondersteund op gebied van logistiek, infrastructuur en telematica. Zo werd bijvoorbeeld  onze 
“vloot” vernieuwd met 20 voertuigen (15%), werd ons computerpark grondig vernieuwd, werden 
talrijke infrastructuurwerken uitgevoerd, … Het politie-uniform blijft echter voor kopzorgen zorgen. 
Verder waren de onderhoudsmannen en -vrouwen iedere dag in de weer en stond de helpdesk 
altijd klaar om het personeel te helpen bij dringende telematicaproblemen.  
Na een uitgebreide doorlichting kreeg onze zone in 2006 een positief rapport van het 
Controleorgaan van het Politioneel Informatiebeheer voor de organisatie en het beheer van onze 
informatiestromen. 
 
Belangrijke evolutie in 2006 met betrekking tot onze dispatching was de omschakeling van het 
analoge netwerk naar het digitaal ASTRID-radionetwerk, d.i. het overkoepelend 
radiocommunicatienetwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten in België met als doel de 
onderlinge communicatie te verbeteren.  
 
In dit jaarverslag werden ook onze kerntaken overlopen. In het teken van de korpsdoelstellingen 
werden talrijke initiatieven opgestart om onze basisfunctionaliteiten op een projectmatige manier 
uit te bouwen en te optimaliseren, en dit in het licht van “community policing” en onze visie, 
missie en waarden.  
De wijkwerking werd verder uitgebouwd tot de hoeksteen van de nabijheidspolitie, in het 
bijzonder de aspecten externe communicatie en samenwerking, “meer blauw en beter blauw op 
straat” door de organisatie van proactieve patrouilles, … Opmerkelijk was de operationalisering  
van de fietsers medio 2006, die geïntegreerd werd in de wijkwerking.  
In 2006 werden in de commissariaten van Jette en Ganshoren de laatste werken uitgevoerd 
zodat het onthaal nu in al onze commissariaten de klok rond makkelijk toegankelijk werd.  
Ook onze interventiedienst kan mooie resultaten voorleggen. In 2006 werden maar liefst 1.442 
verdachten gerechtelijk aangehouden (+32,7% in vergelijking met 2005) en 489 verdachten 
bestuurlijk aangehouden (+83,1% vergeleken met 2005). 
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In het kader van lokale recherche en opsporing stippen we aan dat eind 2006 9 secties werden 
gecreëerd binnen de lokale recherchedienst, die zich ieder specialiseren binnen een bepaald 
domein. Onze jeugddienst springt in het oog door te zorgen voor ±10% van het totaal aantal 
processen-verbaal en de voorbereidingen in het kader van het veelbelovende project “Stop 
steaming!”. 
In het licht van slachtofferbejegening heeft onze dienst CPSB in de loop van 2006 bijna een kwart 
dossiers meer behandeld (+23,1%) en 7,8% minder dossiers doorgespeeld naar de 
gemeentelijke diensten voor slachtofferbejegening. 
De talloze festiviteiten, manifestaties, gebeurtenissen, …, in 2006 noopten tot de organisatie van 
evenveel ordediensten. De voetbalwedstrijden van FC Brussels en de verkeersveiligheid nemen 
in het kader van openbare ordehandhaving een belangrijke plaats in. In verband met verkeer is 
de oprichting van de dienst “K8”, voor het beheer van de transacties van de politierechtbank, 
zeker het vermelden waard. Op 11 maanden tijd heeft deze dienst 16.025 dossiers behandeld. 
Als pilootzone voor deze werkwijze werd bovendien van op Parketniveau de garantie geboden 
voor een vervolgingsgraad van 100%, behoudens enkele uitzonderingen. 
 
Preventie nam ook een belangrijke plaats in in 2006. Naast de preventiecampagnes in het kader 
van de verkeersveiligheidsovereenkomst, werden de projecten “Stop steaming!”, in het kader van 
het luik “steaming” van het actieplan “jeugddelinquentie”, en “Pat Rouille”, onze eigen tweetalige 
variant van het Nederlandstalige schooladoptieplan “Doe eens normaal”, ontwikkeld. 
 
In juni 2006 werd de nieuwe wapenwet van kracht. In totaal werden 435 vuurwapens en circa 
25.000 patronen ingeleverd bij onze diensten. Daarenboven werden 389 vuurwapens opnieuw 
ingeschreven. 
 
In totaal werden tussen 1 januari en 31 december 2006 20.329 strafbare feiten (exclusief de 
verkeersovertredingen) vastgesteld door onze diensten. Ten opzichte van 2005 betekent dit een 
stijging van 7,45%; in vergelijking met 2002 zelfs met 16,55%. Voor de feiten die zich op het 
grondgebied van onze zone hebben voorgedaan werden in totaal enerzijds 26.713 aanvankelijke 
(13.074 “klassieke” en 13.639 vereenvoudigde) en anderzijds 11.939 navolgende (11.166 
“klassieke” en 773 vereenvoudigde) processen-verbaal opgesteld. Diefstal in voertuigen spant de 
kroon met 3.340 feiten in 2006. 
We benadrukken nog eens dat de interpretatie van de cijfers nog belangrijker is dan de brute 
cijfers zelf: de cijfers zeggen vaak meer over de lokale politiepolitiek en de beïnvloedende 
omgevingsfactoren, dan over de criminaliteitsfenomenen in kwestie zelf. In ieder geval steeg de 
werklast! 
 
De procedures APO (406 processen-verbaal), VPV (14.997 in totaal, waarvan 585 voor feiten 
gepleegd buiten onze zone) en de processen-verbaal in het kader van het Algemeen 
politieregelement (415 PV APR) zijn stilaan goed ingeburgerd in ons korps. 
 
Het aantal terbeschikkingstellingen van het Brusselse Parket is fors gestegen: 957 verdachten 
(721 meerderjarigen en 236 minderjarigen) ten opzichte van 750 verdachten in 2005 (+27,6%). 
Met dit cijfer bekleedt onze zone de tweede positie, met een aandeel van 11,9% in het totale 
aantal terbeschikkingstellingen van het Brusselse parket. 
 
Ons zonaal veiligheidsplan is in 2006 geen dode letter gebleven… De actieplannen hebben 
duidelijk hun vruchten afgeworpen, onder meer, dankzij de projectmatige aanpak.  
Zo is het aantal geregistreerde “sac-jackings” is in 2006 (442) wel licht gestegen met 2,6% ten 
opzichte van 2005 (431), maar is gedaald met 50,9% vergeleken met 2002. Het aantal 
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grijpdiefstallen van een handtas in 2006 (293) is gedaald in vergelijking met 2005 en 2002 met 
respectievelijk 23,1% en 35,5%.  
Verder werden in het kader van het actieplan rond drugs(handel) goede resultaten geboekt. 10 
dekmantels (VZW’s) werden verzegeld en gesloten, en 75 dealers werden ter beschikking 
gesteld van het parket. Het aantal vastgestelde drugsfeiten steeg met 42,1% ten overstaan van 
2005 en met maar liefst 89,1% vergeleken met 2002.  
Het aantal woninginbraken is spectaculair gestegen: +33,7% vergeleken met 2005 en maar liefst 
+66,1% in vergelijking met 2002. Die stijging ligt in de lijn van de algemene tendens in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rand rond Brussel. Na de heroriëntatie van het actieplan 
“diefstal in woningen” bleek het aantal woninginbraken echter minder sterk gestegen dan eerst 
voorspeld.  
Ook het actieplan 2006 inzake verkeersveiligheid bracht mooie resultaten voort. Zo hebben de 
bemande en onbemande camera’s in totaal 10.804.981 voertuigen gecontroleerd. 4.657 
processen-verbaal en 34.275 onmiddellijke inningen werden uitgeschreven tegen “laagvliegers”. 
Het aantal verkeersongevallen blijft echter voor het derde jaar op rij lichtjes stijgen: +1,1% t.o.v. 
2005 en +1,3% t.o.v. 2004. 
 
Onze zone scoort goed in de veiligheidsmonitor 2006. Meer dan 81% van de ondervraagde 
inwoners van onze zone blijkt tevreden over het werk van ons politiekorps. Dit 
tevredenheidsniveau werd nooit te voren gehaald. 70,9% van de respondenten is tevreden over 
de houding en het gedrag van onze politie mensen. In het kader van het laatste contact met onze 
politiediensten was 72,97% tevreden tot zeer tevreden over de beschikbaarheid en de 
bereikbaarheid van onze diensten.  
De veiligheidsmonitor 2006 toont ook een aantal verbeterpunten aan. Zo kent, bijvoorbeeld, 
71,05% van de respondenten hun wijkagent niet en kan de aanwezigheid in het straatbeeld 
volgens 37,5% beter.  
 
Tussen de lijnen door lezen we in het jaarverslag het slagen in onze opdrachtverklaring…  
 
Uitdagingen voor de toekomst … 
Echter, we kunnen nog niet op onze lauweren rusten. Integendeel, er is nog werk aan de winkel! 
 
Het nieuwe mandaat van onze korpschef zal, normaliter, in 2007 worden bekrachtigd. De 
krijtlijnen van zijn nieuw mandaat zullen worden gebundeld in een opdrachtbrief die in 2007 zal 
worden voorgesteld aan de politieraad. Zo zal ons beleid gericht zijn op de interpretatie van de 
concepten “community policing”, “information led policing”, integrale veiligheidszorg, kwaliteit, … . 
Dit zal zich onder meer vertalen in de versterking van de wijkwerking, met de nadruk op de 
gebiedsgebonden politiezorg, meer proactiviteit, de rol van de sectorverantwoordelijken, …, een 
nog intensere kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling met de zonale veiligheidsplannen als 
hefboom, …, de integratie van de nieuwe operaties LIPA in het nieuwe project “Themis”, … 
Kritieke succesfactoren zullen, onder meer, een doordacht personeelsbeleid 
(calogiseringsoperatie, aanwerven van nieuwe rekruten, …) en een gezond financieel beleid 
worden.  
 
Op termijn wil ons korps evolueren tot een “procesgeoriënteerde organisatie”. Een belangrijk 
aspect is het procesgericht werken. In de toekomst zal onze zone zich beraden over het 
uitschrijven van haar processen op basis van een procesarchitectuur, om uiteindelijk 
verbeteringen te kunnen aanbrengen op basis van procesanalyses.  
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De prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 blijven ons ook voor uitdagingen stellen. 
In 2007 zullen vooral de woninginbraken en de jeugddelinquentie onze aandacht vragen… 
Binnenkort zal overigens gestart worden met de voorbereidingen voor het 3de zonaal 
veiligheidsplan in het bestaan van de politiezone.  
 
In de nabije toekomst zullen de veelbelovende preventieprojecten “Stop steaming!” en “Pat 
Rouille”, en het E-loket in plaats worden gesteld.  
 
Onze grootste uitdaging is echter het verbeteren van onze leefkwaliteit en onze veiligheid, in 
permanent overleg met alle partners in de veiligheidsketen, met andere woorden: samen met u!  
Wij zijn alvast overtuigd: als we allemaal de handen in elkaar slaan, dan ligt een veilige en 
leefbare samenleving binnen handbereik. 
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BBiijjllaaggeenn  
 
Bijlage 1 : Organogram van ons politiekorps 
 
Bijlage 2 : Overzicht van onze openbare opdrachten 2006 
 
Bijlage 3 : Overzicht van onze capaciteitsaanwending van 1 januari 2006 tot en met 31 

december 2006 
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BBiijjllaaggee  22  

OOvveerrzziicchhtt  vvaann  oonnzzee  ooppeennbbaarree  ooppddrraacchhtteenn  22000066  
 

VVOOOORRWWEERRPP  VVAANN  DDEE  OOPPDDRRAACCHHTT  
((EEVVEENNTTUUEEEELL  OOPPDDRRAACCHHTT  IINN  PPEERRCCEELLEENN--RRAAMMIINNGG  VVAANN  DDEE  UUIITTGGAAVVEENN))  RREEFF  TTOOEEKKEENNNNIINNGG  FFIIRRMMAA  TTOOEEKKEENNNNIINNGG  BBEEDDRRAAGG  

Diensten   
Gewone begroting:   
Verzekeringen :   
• ALGEMENE DIRECTIE – OPENBARE OPDRACHT VAN DIENSTEN 

BETREFFENDE DE ONDERSTEUNING DOOR EEN DERDE GESPECIALISEERD 
IN VERZEKERINGEN VOOR HET GUNNEN EN OPVOLGEN VAN EEN 
OPENBARE OPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT HET 
AFSLUITEN VAN VERZEKERINGSCONTRACTEN – HERNIEUWING VAN DE 
OPDRACHT VOOR HET DIENSTJAAR 2006 

  

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN DIENSTEN 
VERZEKERINGEN VAN DE POLITIEZONE 5340 – opdracht in percelen : 4 
percelen :  perceel 1 : aan 6.050,00 € + 4.035,00 € ; perceel 2 : 13.290,00 € + 
397,00 €; perceel 3 : 32.770,00 € + 252,00 € ; perceel 4 : 277.260,00 € 

• Perceel 1: Brandverzekering eenvoudige risico’s en alle risico’s radars en antennes 
• Perceel 2: Verzekeringen materiele schade opgelopen door politieambtenaren en 

politiehonden 
• Perceel 3: Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid - objectieve 

aansprakelijkheid brand en ontploffingen 
• Perceel 4: Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 

perceel 1 : Winterthur 
perceel 2 : Ethias 
perceel 3 : Ethias 
perceel 4 : Assubel-
Apra: 
 

18.168,90 € 
28.504,31 € 
57.872,30 € 
340.083,27 € 
 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – DIENST VERZEKERINGEN VAN DE 
POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340 – VOERTUIGEN VAN DE ZONE Ethias verzekeringen 194.070,30 € 

(bijdragepremies incluis) 
• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN DIENSTEN 

BETREFFENDE HET NAZICHT EN HET ONDERHOUD VAN HIJSTOESTELLEN IN 
DE VERSCHILLENDE GEBOUWEN VAN DE ZONE 5340 BRUSSEL-WEST. 

NV OTIS BELGIUM  
Schepen A. Gossetlaan 
17 te 1702 Dilbeek 

14.523,90 € btwi 

• DIRECTIE LOGISTIEK – OPENBARE OPDRACHT VOOR HET ONDERHOUD EN 
HET HERSTELLEN VAN DE VOERTUIGEN VAN DE POLITIEZONE 5340 – 
Perceel 1: 12 000,00 € BTWI, perceel 2 : 12.000,00 € BTWI 

Opel Mabille – Sint-
Jans-Molenbeek en 
Renault Anderlecht 

24.000 € btwi 

• DIRECTIE LOGISTIEK –  EEN, AAN 100% GESUBSIDIEERDE, IJKING, IN HET 
RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 2006, VAN 
2 CAMERAS RADAR GATSO 24C TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 5340 

Polis Service 2.718,00 € btwi 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AFSLUITEN VAN EEN, AAN 100% GESUBSIDIEERD, 
CONTRACT, IN HET RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE 
VERKEERSVEILIGHEID 2006, VOOR HET ONDERHOUD EN HET HERSTELLEN 
VAN EEN MINILABO FUJI VAN DE POLITIEZONE 5340. 

PHOTO GUY, 
Vlaamsesteenweg 43 
te 1000 Brussel 

1.815,00 € btwi 

• FINANCIELE DIENST – OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR HET AFSLUITEN VAN 
LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE UITGAVEN VAN DE 
POLITIE , MET BETREKKING OP HET DIENSTJAAR 2006 

Fortis Bank 1.637.187,75 € 

Aankoop van divers materiaal :   
Gewone begroting :   
• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN MATERIAAL VOOR 

SCHRIJNWERKERIJ BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE 
VERSCHILLENDE GEBOUWEN VAN DE ZONE BRUSSEL-WEST IN DE LOOP 
VAN 2006. 

NV SCHMIDT & C°, 
Pannenhuisstraat, 215-
219, 1090 Brussel 

2.200,00 € (btwi) 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN BOUWMATERIAAL BESTEMD 
VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN VAN DE POLITIEZONE 
BRUSSEL-WEST IN DE LOOP VAN 2006 

De firma BATI-MAT, 
Wijnheuvelenstraat, 
150, 1030 Brussel 

2.200,00 € (btwi) 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN MATERIAAL VOOR 
ELEKTRICITEITSWERKEN BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE 
GEBOUWEN VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST IN DE LOOP VAN 2006 

NV ELECTRIC, 
Poincarélaan, 61, 1070 
Brussel 

2.200,00 € (Btwi) 
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• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN SCHILDERMATERIAAL EN 
TOEBEHOREN BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN VAN 
DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST IN DE LOOP VAN 2006 

NV SIGMA 
COATINGS, Keizer 
Karellaan 281, 1083 
Brussel 

2.200,00 € (Btwi) 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN SANITAIR MATERIAAL 
BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN VAN DE 
POLITIEZONE BRUSSEL-WEST IN DE LOOP VAN 2006 

De firma SANISTOCK, 
Van Schoorstraat, 86-
90, 1030 Brussel 

2.200,00 € (Btwi) 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN SLEUTELS VOOR DE 
VERSCHILLENDE GEBOUWEN VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 

De firma 
VERSCHELDE & Zoon, 
Koning Albertlaan 31, 
1082  Brussel 

2.200,00 € (Btwi) 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN DRUKWERKEN TEN BEHOEVE VAN DE 
POLITIE ZONE 5340  

VANDE VELDE NV –
Jennartstraat , 44 te 
1080 Sint-Jans-
Molenbeek 

27.000,00 € (BTWI) 

DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN SCHOENEN TEN BEHOEVE VAN HET 
POLITIEPERSONEEL VAN DE POLITIEZONE 5340  

Bollé – Bigard Schoe 
Brusselstraat 207 te 
1702 Groot-Bijgaarden, 

58.275,00 BTWI. 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN FUNCTIEKLEDIJ TEN BEHOEVE VAN 
HET POLITIEPERSONEEL VAN DE POLITIEZONE 5340 (De opdracht is in 
percelen verdeeld. Raming van de percelen): 
- 1) 15.000 €, 2) 1.320 €, 3) 7.500 €, 4) 7.890 €, 5) 10.000 €, 6) 4.285 €, 7) 

19.200 €, 8) 1.400 €, 9) 420 €, 10) 3.000 € 11) 6.375 € 12) 150 €  13) 1.960 € 
14) 2.500 €.) 

 

- maatschappij, PRO 
SAFE, Rue de la 
Margelle te Céroux-
Mousty, 
percelen 1,2,3,4 en 5 
- maatschappij OTTO 
MICHEL  – Square Des 
Grées du Loû 5 – 1190 
Brussel, perceel 6, 
- maatschappij MDS , 
Bergensesteenweg 
460, 1070 Anderlecht, 
perceel 7 
- maatschappij, PRO 
SAFE  , Rue de la 
Margelle te Céroux-
Mousty - percelen 
8,9,10,11 en 12 
- maatschappij ALEX  
Kroonlaan 480 te 1050 
Elsene, percelen 13 en 
14 

47.338,00 € BTWI, 
 
 
 
 
2800,00 € BTWI 
 
 
 
11.000,00 € BTWI 
 
 
 
14.004,00  € BTWI 
 
 
 
 
5.460,00  € BTWI 
 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN DIVERS MATERIAAL TEN BEHOEVE 
VAN DE SCHIETSTAND VAN DE POLITIEZONE 5340 – 3 percelen : 1) 6.499,40 € , 
2) 7.000 € , 3) 3.305 € ; ) 

Perceel 2 : FALCON 
BVBA – Industriepark 
Noord 18 te 8370 
Beernem 
Percelen 1 en 3  niet 
toegewezen 

6.655,00 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN VERBRUIKSGOEDEREN VOOR 
INFORMATICA VOOR DE POLITIEZONE 5340  

AB Supplies – Gen. 
Gratrystraat, 19 te 1030 
Brussel 

68.000,00 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – EEN, AAN 100% GESUBSIDIEERDE, AANKOOP,IN HET 
RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 2006, VAN 
FILMS VOOR KLEURENFOTO’S EN TOEBEHOREN TEN BEHOEVE VAN DE 
POLITIEZONE 5340 

maatschappij Laugoo, 
Cabergstraat 5, 3740 
Mopertingen 

30.454,05 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK –  EEN, AAN 100% GESUBSIDIEERDE, AANKOOP, IN 
HET RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE DE VERKEERSVEILIGHEID 
2006, VAN TOEBEHOREN EN CHEMISCHE PRODUKTEN VOOR DE 
UITBREIDING VAN HET MINILABO FUJI FP232B TEN BEHOEVE VAN DE 
POLITIEZONE 5340  

PHOTO GUY, 
Vlaamsesteenweg 43 
te 1000 Brussel 

€ 9.945,23 BTWI 
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Buitengewone begroting :   
Leveringen   

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN 6 BOOSTERS TEN BEHOEVE VAN DE 
POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340 

D’Ieteren Sport – Parc 
Industriel de la Vallée 
du Hain, 37 te 1440 
Wauthier-Braine 

14.011,80 EUR BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN  GEBRUIKSMATERIAAL TEN BEHOEVE 
VAN DE  SCHIETSTAND VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340 

ALEX – Kroonlaan 480 
– 1050 Brussel 17.817,00 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN INDIVIDUELE WAPENS TEN BEHOEVE 
DE POLITIEAMBTENAREN VAN DE POLITIEZONE 5340 

Alex NV, Kroonlaan 
480B te 1050 Brussel , 79.280,00 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN SIGNALISATIEMATERIAAL TEN 
BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340 

Perceel : NIEZEN 
TRAFFIC, Visélaan 
109, 1170 Brussel, 3 
Percelen 2 en 3 : 
ALUSIGN NV, Parc 
Industriel 34 te 5580 
Rochefort. 

Perceel 1 : 3.158,10 € BTWI; 
Percelen 2 et 3 : 9.451,13 € 
BTWI. 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN MATERIAAL VAN MINDER DAN 
5.500,00 € BTW EXCLUSIEF VOOR DE POLITIEZONE 5340 - 
ONDERVERDELING IN 30 PERCELEN 

 

Percelen 1,2,4,5,7,8,9, 
10 en 21: maatschappij 
Lyreco, rue de Chênée 
53 te 4031 Angleur 
percelen 3,11,19, 26 en 
27 : maatschappij 
Overtoom NV, 
Industrielaan 30 te 
1740 Ternat 
percelen 15,17,23, 24 
en 28 : maatschappij 
Manutan NV, 
Doverstraat 19 te 1070 
Brussel 
percelen 16 en 18 : 
maatschappij A.L.E.X. 
NV, Havenlaan 104 te 
1000 Brussel; 
percelen 12,13 en 14 : 
maatschappij ELDI, 
Leuzesesteenweg 169 
te 9600 Ronse 
perceel 20 : 
maatschappij DATACO 
BVBA, quai des 
Ardennes, 9 te 4020 
Liège 
perceel 22 : 
maatschappij COMAR 
SPORT, Hoek Van 
Hoorick – Koolstraat te 
9300 Aalst; 
perceel 30 : 
maatschappij PIERRE 
LEBURTON BVBA, 
Haachtsesteenweg, 
879 te 1140 Brussel, 
geen toewijzing van de 
percelen 6 en 25 ; 
Perceel  29 : 
Ambassador Arms 
bvba , Regentiestraat 
73 te 9100 Sint-Niklaas 

- percelen 1,2,4,5,7,8,9,10 en 
21 : 2.341,54 € BTWI 
comprise 
 
- percelen 3,11,19, 26 en 27 : 
2.278,79 € BTWI 
 
 
 
- percelen 15,17, 23, 24 en 
28 :  3.610,05 € BTWI 

 
 
 
- percelen 16 en 18 : 847,99 
€ BTWI 
 
 
- percelen 12,13 en 14 : 
2.151,84 € TVA BTWI; 
 
 
- perceel 20 : 822,80 € BTWI; 
 
 
 
 
- perceel 22 : 72,60 € BTWI 
 
 
 
- perceel 30 : 6.000,00 € 
BTWI 
 
 
 
 
 
 
- perceel 29: 2.420,00 € 
BTWI 
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• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN 1 FOTOKOPIEERAPPARAAT TEN 
BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 5340 

RICOH Belgium, 510 
Leuvensesteenweg te 
1930 Zaventem 

12.841,54 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN 1 VOERTUIG BESTEMD VOOR HET 
TRANSPORT VAN GEDETINEERDEN VOOR DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 
5340  

NV CEGEAC, J. 
Georginlaan 11/13 te 
1030 Brussel 

€ 84.893,11 BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – EEN, AAN 100% GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET 
RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 2006, VAN 
MATERIAAL VAN MINDER DAN € 5.500 BTW EXCL.  TEN BEHOEVE VAN DE 
VERKEERSDIENST VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340 – 10 
PERCELEN 

 

Perceel 2: FUN BIKE, 
Soldatenstraat 100 te 
1082 Brussel; 
perceel 3 :  
PERFORMATIC / 
BEST-MATIC bvba, 
Antwerpsesteenweg 
279 te 2800 Mechelen; 
Perceel  4 : NEOPOST, 
Ikaroslaan 37 1930 
Zaventem ; 
Percelen 5 en 6 : 
ARENA-IT 
SOLUTIONS, 
Karenberg 2 te 1932 
Sint-Stevens-Woluwe; 
perceel 7 : BRICO 
CENTER, 
Ninoofsesteenweg 260 
te 1080 Brussel ; 
Percelen 8 en 10:  
OVERTOOM, 
Industrielaan 30 te 
1740 Ternat; 
Perceel  9 : UNIBIND / 
PELEMAN 
INDUSTRIES N.V., 
Rijksweg 7 te 2870 
Puurs -. 
Perceel 1 niet 
toegewezen 

Perceel 2 : € 3.484,00 BTWI 
 
 
Perceel 3 : te € 998,98 BTWI 
 
 
 
 
Perceel 4 : € 2.552,00 BTWI 
 
 
Percelen 5 en 6 : € 3.286,36 
BTWI 
 
 
 
Perceel 7 : € 6.000,00 BTWI 
 
 
 
Percelen 8 en 10 : € 519,70 
BTWI 
 
 
Perceel 9 : € 2.508,33 BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – EEN ,AAN 100% GESUBSIDIEERDE, AANKOOP,IN HET 
RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 2006, VAN 
EXPLOITATIEMATERIAAL TEN BEHOEVE VAN DE VERKEERSDIENST VAN DE 
POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 

Percelen 1 en 3 : 
Alusign NV, Parc 
d’activités 
Economiques 34 te 
5580 Rochefort  ; 
Perceel  2 : Vandeputte 
Medical & Security, 
Binnensteenweg 182 te 
2530 

Percelen 1 en 3 : 
€ 19.597,09 BTWI 
 
 
 
Perceel  2 :  € 2.359,50  
BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – EEN, AAN 100% GESUBSIDIEERDE AANKOOP IN HET 
RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 2006, VAN 
EEN VOEDING OP ZONNE-ENERGIE EN EEN BEVESTIGINGSKIT VOOR HET 
BEVESTIGEN OP EEN PAAL VAN HET PREVENTIEVE CONTROLSYSTEEM TEN 
BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 5340 

ALUSIGN NV, Parc 
d'activités 
Economiques 34 te 
5580 Rochefort 

9.232,30 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – AANKOOP VAN EEN UITBREIDING EN TOEBEHOREN 
VOOR DE LASER SHOT « LE-PRO » (VIRTUELE SCHIETSCHIJF) TEN BEHOEVE 
VAN DE POLITIEZONE 5340  

firma FALCON BVBA, 
Industriepark Noord 18, 
8730 Beernem 

27.182,07 € BTWI 

• DIRECTIE LOGISTIEK – EEN, AAN 100% GESUBSIDIEERDE, AANKOOP, IN HET 
RAAM VAN HET ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 2006, VAN 
EEN OMSLAGVULMACHINE TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 5340 

NEOPOST bvba – 
Ikaroslaan, 37 te 1930 
Zaventem 

6.965,00 € BTWI 

• DIRECTIE TELEMATICA – AANKOOP VAN FAXTOESTELLEN TEN BEHOEVE 
VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 

Ricoh Belgium NV, 
Leuvensesteenweg 510 
te 1930 Zaventem 

6.285,55 € BTWI 

• DIRECTIE TELEMATICA – AANKOOP VAN DIGITALE FOTOTOESTELLEN TEN 
BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340  

Studio De Neve, Dr. 
Schweitzerplein 38 te 
1082 Brussel 

827,64 € BTWI 
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• DIRECTIE TELEMATICA – VERVANGING EN INSTALLATIE VAN EEN 
CAMERABEWAKINGSSYSTEEM VOOR DE CELLEN VAN HET COMMISSARIAAT 
VAN SINT-JANS-MOLENBEEK, BRIEFDRAGERSTRAAT 

TYCO, W.A.Mozartlaan 
2 te 1620 Drogenbos 22.693,05 € BTWI 

• DIRECTIE TELEMATICA – ONTWIKKELING, LEVERING, OPLEIDING EN 
ONDERSTEUNING VAN EEN GEAUTOMATISEERDE GIS APPLICATIE VOOR DE 
VISUALISATIE OP KAART EN DE ANALYSE VAN GEGEVENS BETREFFENDE 
DE VERKEERSVEILIGHEID, TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL 
WEST 5340  

GIM-Geographic, 
Researchpark 
Haasrode, 
Interleuvenlaan 5 te 
3001 Heverlee, 

35.789,38 € BTWI 

• DIRECTIE TELEMATICA  – AANKOOP VAN EEN 
INTERNETTOEGANGSCONTROLESYSTEEM  TEN BEHOEVE VAN DE 
POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340  

Telindus NV, 
Geldenaaksebaan 335 
te 3001 Heverlee, 

35.351,77 € BTWI 

• DIRECTIE TELEMATICA  –  LEVERING, INSTALLATIE EN IN BEDRIJF STELLEN 
VAN EEN CAMERABEWAKINGSSYSTEEM DAT COMPATIBEL IS MET HET 
SYSTEEM VAN DE ZONALE DISPATCHING, VOOR DE POLITIEANTENNES VAN 
SINT-JANS-MOLENBEEK 

TYCO FIRE & 
INTEGRATED 
SOLUTIONS, Roekhout 
45 te 1702 Groot-
Bijgaarden 

69.816,46 € BTWI 

• DIRECTIE TELEMATICA – AANKOOP EN UPGRADE VAN DE 
MICROSOFTLICENTIES VOOR DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 

Telindus NV, 
Geldenaaksebaan 335, 
3001 Heverlee. 

50.000 € BTW 

• DIRECTIE TELEMATICA – AANKOOP, INSTALLATIE EN IN WERKINGSTELLING 
VAN EEN DVD VIDEO OPNAMESYSTEEM VOOR DE JEUGDDIENST VAN DE 
ZONE BRUSSEL WEST 5340 

SONY Belgium, Da 
Vincilaan 7 D1, 1930 
Zaventem 

2.424,27  € BTWI 

• DIRECTIE TELEMATICA  – AANKOOP, INSTALLATIE EN IN WERKING STELLING 
VAN EEN BEHEERSYSTEEM VOOR DE BEELDEN TEN BEHOEVE VAN HET 
CRISISCENTRUM VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340  

TYCO, Roekhout 45 te 
1702 Groot-
Bijgaarden ; 

15.000 € BTWI 

Werken   
• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN WERKEN MET 

BETREKKING TOT HET VERNIEUWEN VAN DE CIRCULATOR VAN HET 
VERWARMINGSSYSTEEM VERDIEPINGEN 2, 3 EN 4 VOORAAN VAN HET 
COMMISSARIAAT VAN DE AFDELING GANSHOREN, VAN OVERBEKELAAN 
163, 1083 BRUSSEL 

Firma BAZAN, Dries 
22, 1170 Brussel 
 
 

1.452,00 € (btwi) 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN WERKEN 
BETREFFENDE LEVERING EN PLAATSING VAN EEN 
AIRCONDITIONINGSSYSTEEM VOOR HET SERVERLOKAAL IN HET GEBOUW 
GELEGEN BRIEFDRAGERSTRAAT 2 TE 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK 

Elko Debilde BVBA, V. 
Demesmaekerstraat 86 
te 1500 Halle ; 

2.364,34 € BTWI 
 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN WERKEN 
BETREFFENDE LEVERING EN PLAATSING VAN EEN NIEUWE SECTIONALE 
POORT VOOR DE HOOFDTOEGANG VAN HET GEBOUW GELEGEN 
KOOLMIJNENKAAI 30A TE SINT-JANS-MOLENBEEK 

NV Crawford,  
Hundelgemsesteenweg 
442-444, te 9820 
Merelbeke 

4.997,30 € (BTWI); 
 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN WERKEN 
BETREFFENDE LEVERING EN PLAATSING VAN EEN NIEUWE 
BRANDDETECTIECENTRALE VOOR HET GEBOUW  GELEGEN 
KOOLMIJNENKAAI 30A TE SINT-JANS-MOLENBEEK 

NV Relaitron, 
Birminghamstraat 110, 
te 1070 Brussel 
 

28.553, 58 € (BTWI) . 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN WERKEN 
BETREFFENDE DE LEVERING EN PLAATSING VAN EEN NIEUWE SECTIONALE 
POORT VOOR DE HOOFDTOEGANG VAN HET COMMISSARIAAT VAN DE 
AFDELINGE GANSHOREN GELEGEN VAN OVERBEKELAAN 163 TE 1083 
BRUSSEL 

NV Crawford,  
Hundelgemsesteenweg 
442-444, te 9820 
Merelbeke 
 

5.021,50 € (BTWI). 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – OPENBARE OPDRACHT VAN WERKEN 
BETREFFENDE LEVERING EN PLAATSING VAN VUILWATERPOMPEN VOOR 
HET GEBOUW  GELEGEN IN DE BRIEFDRAGERSTRAAT 2 TE 1080 SINT-JANS-
MOLENBEEK 

Johnson Pump NV, 
Poverstraat 82 te 1731 
Relegem 

7.042,20 € BTWI 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – AANKOOP VAN BIJKOMENDE 
STELLINGELEMENTEN 

R&A Roels, 
Gallaitstraat 52/56 te 
1030 Brussel 

1.690,37 € btwi 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN SANITAIR MATERIAAL 
BESTEMD VOOR DE GEBOUWEN VAN DE ZONE BRUSSEL-WEST 

BVBA SANISTOCK  
Van Schoorstraat 86 / 
90 te 1030 Brussel 

15.000,00 € BTWI 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN ELEKTRISCH MATERIAAL 
BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN VAN DE ZONE 
BRUSSEL-WEST 

 

maatschappij 
ELECTRIC NV 
Poincarélaan 61 te 
1070 Brussel 

16.000,00 € btwi; 
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• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN MATERIAAL VOOR 
SCHRIJNWERKERIJ BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN 
VAN DE ZONE BRUSSEL-WEST 

NV SCHMIDT  
Pannenhuisstraat 215-
219 
1090 Jette  

16.000,00 € BTWI; 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN BOUWBESLAG BESTEMD 
VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN VAN DE ZONE BRUSSEL-WEST

BVBA DE PRIJCK  
Louis De 
Brouckèrelaan 57 te 
1083 Brussel; 

6.000,00 € btwi 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN SLOTEN EN TOEBEHOREN 
BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN VAN DE 
POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 

maatschappij 
VERSCHELDE & Zoon, 
Koning Albertlaan 31 te 
1082 Brussel 

4.000,00 € btwi 

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – LEVERING VAN SCHILDERMATERIAAL 
BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN VAN DE 
POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 

NV SIGMA-KALON, 
Keizer Karellaan 281 te 
1082 Brussel 

3.000,00 € btwi; 

Verkoop   

• DIRECTIE INFRASTRUCTUUR – VERKOOP VAN APPARTEMENTEN GELEGEN 
IN DE E. FAESSTRAAT 119-127, 1090 JETTE – ONDERHANDSE VERKOOP 

Mevr. Maes Myriam, 
gedomicilieerd 
Vanderborghtstraat 78 
te 1090 Brussel 
Mevr. Karali Nurten 
Huart Hamoirlaan 12 
B – 1030 Brussel 

262.500,- € 
 
 
 
145.000, 00 € 

• DIRECTIE LOGISTIEK – VERKOOP VAN GEDEKLASSEERDE 
POLITIEVOERTUIGEN VAN DE POLITIEZONE 5340 – 2 percelen 

NAUWELAERS A&F 
NV, Bergensesteenweg 
28 te 1651 Beersel 

Perceel 1 : € 12.500,00 
Perceel 2 : € 1.000,00 
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BBiijjllaaggee  33  
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