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VVoooorrwwoooorrdd  ddoooorr  ddee  BBuurrggeemmeeeesstteerr--VVoooorrwwoooorrdd  ddoooorr  ddee  BBuurrggeemmeeeesstteerr--
VVoooorrzziitttteerr  

 
Ook al worden er in dit rapport enkele heikele situaties besproken waarop 
ik zeker zal terugkomen, toch geeft dit jaarverslag 2009 een positief beeld 
van de resultaten die werden gerealiseerd door onze politiezone in de strijd 
tegen de delinquentie en de criminaliteit en op het gebied van openbare 
ordehandhaving. 
 
Ondanks de budgettaire beperkingen waarmee we in 2009 – en ook nog in 
2010 – rekening dienden te houden, slaagden we erin om de 
criminaliteitsgraad voor de vijf gemeenten samen met om en bij de 10% te 
laten dalen en dat terwijl toch een omvangrijke bevolkingstoename werd 
geregistreerd. 
 

Dit is ontegensprekelijk een resultaat waarop we fier mogen zijn, des te meer omdat ons 
organiek kader nog steeds een tekort van 8% vertoont: 68 vacatures, voor politieambtenaren 
en CALog-medewerkers samen, staan nog steeds open. En toch kunnen we duidelijk stellen 
dat de dienstverlening aan de bevolking hier niet onder geleden heeft. 
 
Bij de leden van het Politiecollege bestaat de wil om er alles aan te doen zodat de lege 
plaatsen zo snel mogelijk ingevuld geraken en er vooral eindelijk werk gemaakt kan worden 
van die efficiënte wijkpolitie waarover al zolang gesproken wordt. 
 
Mijn collega-burgemeesters en ikzelf, de korpschef en de directie van onze politiediensten 
verstaan onder ‘wijkpolitie’ agenten en inspecteurs die de wijken en vooral hun bewoners echt 
kennen en die, misschien niet dagelijks maar dan toch zeer regelmatig, contact met hen 
hebben. Om dat te bewerkstellingen zouden we idealiter kandidaten moeten aantrekken uit die 
wijken of mensen die al enige terreinkennis bezitten. 
 
Het blijft koffiedik kijken, maar ik hoop van harte dat de budgettaire problemen waar we 
momenteel mee te maken hebben – en die voor niemand aangenaam zijn – verholpen worden, 
misschien wel vanaf 2011. 
 
In afwachting wens ik iedereen te feliciteren en te bedanken voor het kwalitatief hoogstaande 
werk en het engagement dat aan de dag wordt gelegd ten dienste van onze medeburgers. 
 

Philippe MOUREAUX 
Burgemeester-Voorzitter 

College politiezone Brussel-West
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IInnlleeiiddiinngg  ddoooorr  ddee  KKoorrppsscchheeff  IInnlleeiiddiinngg  ddoooorr  ddee  KKoorrppsscchheeff  
 
Beste Lezer, 
 
U hebt, naar goede jaarlijkse gewoonte, het jaarverslag 2009 van 
de politiezone Brussel-West in handen. In de volgende bladzijden 
zullen we een staat opmaken van de activiteiten en werking van 
onze politieorganisatie met de ups en de downs. 
 
En in het afgelopen jaar hebben we wel een paar downs gehad: de 
politiezone werd gevraagd te bezuinigen en relschoppers brachten 
tot twee maal toe onze politiezone op negatieve wijze in het 
nieuws. 
 
Maar er waren ook heel wat ups! 
 

En daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers 
te danken voor de enorme inzet in de vaak moeilijke werkomstandigheden! 
 
Laten we even kijken wat dit rapport te bieden heeft… 
 
Sinds 2009 beschikt de politiezone over een volledig uitgerust fietsteam: de bikers. De eerste 
resultaten van onze sportieve collega’s zijn alvast mooi. Daarnaast zetten we de 
hondenbrigade in de bloemetjes, zij kaapte namelijk een paar mooie prijzen weg bij 
(inter)nationale wedstrijden, wat blijk geeft van de grote kwaliteit van het team. 
 
Ondanks de hoge werkdruk trachtten alle medewerkers van de politiezone hun steentje bij te 
dragen tot de zeven kerntaken van de politie. Inderdaad zeven kerntaken, want in het 
afgelopen jaar werd de politiezones gevraagd om ‘verkeer’ – een reeds prioritair thema in de 
politiezone Brussel-West – toe te voegen als extra basisfunctionaliteit aan het lijstje van 
wijkwerking, onthaal, interventie, recherche, slachtofferbejegening en openbare 
ordehandhaving. 
 
Natuurlijk zullen we het ook hebben over de daling van de geregistreerde criminaliteit in de 
politiezone. De statistieken vertonen een algemene daling met 10%! Ondanks de budgettaire 
beperkingen, het tekort van 68 personeelsleden en een bevolkingstoename van 2% in het 
afgelopen jaar, konden toch opnieuw mooie resultaten neergezet worden. 
 
In 2009 werd ook gestart met het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Om de 
vastgestelde prioritaire feiten aan te pakken werden actieplannen uitgewerkt per fenomeen. 
We trachten u in dit verslag een overzicht te geven van de resultaten. Vooral in het 
oogspringend is de gloednieuwe prioriteit overlast waarvoor per gemeente een actieplan 
opgemaakt werd om ten strijde te trekken tegen de “kleine feiten met een groot storend 
karakter”. 
 
Voor het overige staan we stil bij het personeelsbeleid en de ondersteuning van de 
medewerkers. En we kijken ook even naar de infrastructuurwerken van de politiezone. 
 
Wij hopen u, zoals elk jaar, een objectief en leerrijk naslagwerk afgeleverd te hebben. 
Natuurlijk is elk werk voor verbetering vatbaar en we staan open voor al uw vragen, 
opmerkingen en suggesties. We nodigen u ook uit om ons het bijgevoegde evaluatieformulier 
ingevuld terug te bezorgen. 
 
Alvast bedankt voor uw interesse en veel leesplezier! 
 

Johan DE BECKER 
Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef politiezone Brussel-West 
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Hoofdstuk  I.  Hoofdstuk I. De  politiezone  Brussel-West  
in  een  notendop  

De politiezone Brussel-West
in een notendop

 
De meergemeentezone Brussel-West, gelegen in het noordwestelijke deel van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, bestaat uit de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, 
Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. 
 
Op 1 januari 2009 telde onze politiezone in totaal 196.708 officiële inwoners1. Dit betekent dat 
ongeveer 18% van de Brusselse bevolking woont op onze zone, die met een oppervlakte van 
17,5 km² ongeveer 11% van de totale oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
beslaat. 
 
De bevolking is een kleurrijke mengelmoes van tal van nationaliteiten. Bijna een op drie 
inwoners is jonger dan 25 jaar2. 
 
Net als voorgaande jaren nam de bevolking in 2009 opnieuw toe: +2,1%. De 
bevolkingsdichtheid nam hierdoor ook toe tot 11.234 inwoners per km². Sint-Jans-Molenbeek 
en, vooral, Koekelberg zijn de dichtst bevolkte gebieden. 
 

Demografische gegevens politiezone Brussel-West - 2009 
 SJM Jette Ganshoren SAB Koekelberg Totaal 

01/01/2008 85.360 45.027 21.864 21.074 19.326 192.651 
01/01/2009 87.255 45.921 22.270 21.760 19.502 196.708 
Oppervlakte 5,89 km² 5,04 km² 2,46 km² 2,95 km² 1,17 km² 17,51 km² 

Bevolkingsdichtheid 14.492 9.111 9.053 7.376 16.668 11.234 
Figuur 1: Demografie politiezone Brussel-West in 2009 

 
Verder wordt de politiezone gekenmerkt door een wijd vertakt onderwijsnetwerk (met onder 
meer de Hogeschool Universiteit Brussel), bloeiende handels- en industriezones, alsook een 
boeiend verenigings- en sportleven, met als blikvanger de voetbalclub FC Brussels. 
 
Ook op vlak van mobiliteit scoort de zone goed met een uitgebreid openbaar vervoersnet en 
een goed wegennet met tal van drukke verkeersaders, waar dagelijks duizenden pendelaars 
gebruik van maken. 
 
Als Brusselse politiezone heeft onze zone echter te kampen met de traditionele grootstedelijke 
samenlevings- en veiligheidsproblematieken. 

                                                      
1 De bevolkingscijfers zijn afkomstig van www.brussel.irisnet.be en omvatten eveneens de personen wier dossier tot inschrijving in 
behandeling is, d.d. 23 november 2009. 
2 D.d. 1/01/2008 volgens: www.brussel.irisnet.be. 

http://www.brussel.irisnet.be/
http://www.brussel.irisnet.be/
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Hoofdstuk  II.  Hoofdstuk II. Strategie  en  beleid  Strategie en beleid
 

1.1.  Beleidsmakers  Beleidsmakers
 
Het Politiecollege, bestaande uit de Burgemeesters van de vijf gemeenten, de Korpschef en 
de secretaris, werd in 2009 32 keer samengeroepen. De Politieraad, samengesteld uit de 
Burgemeesters en 26 raadsleden (23 Franstalige en 3 Nederlandstalige), de Korpschef en de 
secretaris, hield het voorbije jaar 9 zittingen. 
 
De zonale veiligheidsraad (ZVR) van de politiezone Brussel-West kwam in 2009 2 keer 
samen (op 29 april en op 16 december). Aan de vergaderingen namen telkens de 
Burgemeesters, het Parket van de procureur des Konings, de directeur-coördinator en de 
gerechtelijke directeur van de Brusselse federale politie, alsook de Korpschef deel. Diverse 
deskundigen werden uitgenodigd om dossiers toe te lichten. 
 
Op de agenda stonden, onder meer, de criminaliteitsstatistieken, de actieplannen van het 
zonaal veiligheidsplan (ZVP), de te behalen minimumnormen van de nieuwe basisfunctionaliteit 
verkeer, de veiligheid in de in 2009 geopende treinstations Simonis en West,… en veel meer. 
 
Een gesmaakt initiatief was de voorstelling van de actieplannen 2009 door de projectchefs op 
29 april 2009. Op 16 december 2009 werden voor het eerst sinds lange tijd ook de 
gemeentelijke preventieambtenaren uitgenodigd. 
 
Aan het einde van 2009 is hoofdcommissaris Johan De Becker halfweg zijn 2de mandaat als 
Korpschef. Onder het toeziende oog van het Politiecollege nam hij de dagdagelijkse leiding 
van het politiekorps op zich. Samen met het directiecomité, dat in het afgelopen jaar 22 keer 
samen kwam, loodste hij zijn medewerkers veilig doorheen 2009. De opdrachtbrief 2007-2012 
van de Korpschef was hierbij de leidraad. 
 
Natuurlijk wordt de Korpschef in zijn taak ook bijgestaan door heel wat diensten met een 
beleidsondersteunende rol, elk binnen het eigen vakdomein (o.a. kwaliteitszorg, juridische 
vragen, personeelszaken, begrotingskwesties,…). 

 
 

2.2.    Zonaal  veiligheidsplan  2009-2012  Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
 
Op 1 januari 2009 trad het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 (ZVP) in werking. Door middel 
van dit plan wil de politiezone in het bijzonder de volgende problemen beter aanpakken: 
 diefstal van en in voertuig; 
 sac-jacking en grijpdiefstal; 
 diefstal in woning (in de strikte zin); 
 handel in verdovende middelen; 
 jeugddelinquentie en delinquentie waarvan jongeren het slachtoffer zijn, in het bijzonder 

steaming; 
 verkeersonveiligheid; 
 overlast; 
 stadsbendes; 
 geweld in het openbaar vervoer. 
 
Voor de dienstverlening werd de verbetering van de interne en externe communicatie hoog op 
de agenda geplaatst. 
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De prioritaire aanpak van deze fenomenen werd uitgeschreven in diverse actieplannen, met 
uitzondering van het geweld in het openbaar vervoer. Voor de overlastproblematiek werd een 
afzonderlijk actieplan per gemeente opgemaakt. 
 
De projectchefs, in samenwerking met de dienst organisatieontwikkeling, werkten hun aanpak 
uit in een gedetailleerd stappenplan waarin de rollen en de verantwoordelijkheden duidelijk 
werden verdeeld. De actieplannen werden in april goedgekeurd en in een beleidsnota 
voorgesteld aan de Politieraadsleden. 
 
Het vorige zonaal veiligheidsplan 2005-2008 werd intern door de korpsleiding geëvalueerd. 
De voornaamste bevinding was echter het gebrek aan een goede evaluatietool. Het beoordelen 
van de effectiviteit en de efficiëntie van het lokale politiebeleid is moeilijk zonder 
resultaatgerichte doelstellingen en een passende meetset met relevante indicatoren en 
normen. 
 
De evaluatie biedt een uitgebreid overzicht van alle acties en maatregelen die in de loop der 
jaren werden ondernomen. Vooral het gebrek aan een preventiebeleid en aan 
samenwerking met meerwaardebiedende partners buiten de politie was opvallend. Ook de 
opvolging van de resultaten op alle niveaus en de feedback ervan naar de medewerkers 
scoorde ondermaats. Een enquête3, waaraan 154 inspecteurs deelnamen, toonde aan dat de 
kennis van het zonaal veiligheidsplan en, voornamelijk, de geboekte resultaten, beneden peil 
was. 
 
De statistieken tonen aan dat, in de loop van het ZVP 2005-2008, geen afdoende antwoorden 
werden gevonden op een aantal hardnekkige en complexe fenomenen (zoals drughandel, 
woninginbraak en diefstal in voertuig), behoudens enkele uitzonderingen. Zo werden voor een 
aantal fenomenen, voornamelijk sac-jackings, grijpdiefstallen en voertuigdiefstallen, goede 
resultaten geboekt. Hierdoor kon de evaluatie alsnog met een positieve noot afgesloten 
worden. 

 
 

3.3.  Voor  een  kwaliteitsvol  beleid  Voor een kwaliteitsvol beleid
 

3.1.3.1.  Quick  ScanQuick Scan  
 
In september 2008 werden 52 officieren en CALog-medewerkers niveau A tijdens een 
teambuilding-activiteit geïntroduceerd in de principes van de kwaliteitsmodellen EFQM en INK. 
Als oefening werd gestart met een Quick Scan4, namelijk een onderzoek op basis van een 
vragenlijst die geïnspireerd is op het EFQM politiemodel in België (CP2). 
 
Begin 2009 werden de resultaten geanalyseerd door de dienst organisatieontwikkeling en op 
13 februari 2009 werd een terugkomdag georganiseerd in Jette om de resultaten van deze 
Quick Scan voor te stellen in een SWOT5-analyse. De belangrijkste conclusie was dat de 
politiezone Brussel-West, met een gemiddelde score, een goede leerling is met betrekking tot 
kwaliteitszorg en excellente politiezorg, maar dat er nog veel werk aan de winkel is… De Quick 
Scan bracht veel positieve zaken, maar ook veel verbeterpunten aan het licht. In een aantal 
tafelgesprekken werden sommige resultaten verder uitgediept. Ook werd deze kans 
aangegrepen om de leidinggevenden te informeren over, onder meer, de begroting 2009 en het 
zonaal veiligheidsplan 2009-2012. 

                                                      
3 De enquête, getiteld “Het zonaal veiligheidsplan 2005-2009 van de politiezone Brussel-West: Een verkennend onderzoek naar de 
kennis van de leden van het basiskader.” werd uitgevoerd door inspecteur K. Derkoningen als stagevervangende opdracht in het 
kader van haar studies criminologie aan de VUB. 
4 Korte doorlichting van een organisatie. 
5 Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threaths: sterkte-zwakte analyse van een organisatie. 
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3.2.3.2.  Intern  toezichtIntern toezicht  
 
De controle op het correct functioneren van de politiemedewerkers gebeurt door de Korpschef 
die daarin bijgestaan wordt door verscheidene diensten. Zo voert de dienst intern toezicht 
(DIT) de onderzoeken uit naar klachten tegen politiemensen. De juridische dienst volgt de 
eventuele tuchtprocedures op die volgen uit de onderzoeken en de beslissing van de 
Korpschef. De dienst HRM staat in voor de praktische opvolging van eventuele schorsingen en 
financiële maatregelen,… 
 
In het afgelopen jaar werden 7 tuchtdossiers behandeld. Daarnaast ging de Korpschef over tot 
29 terorderoepingen, 9 berispingen en 10 aanmaningen. De overige dossiers werden afgerond 
met een functioneringsgesprek of werden zonder gevolg geklasseerd omdat er geen inbreuk 
vastgesteld werd. 
 
De klachten worden aangeleverd vanuit verschillende hoeken, zoals ook blijkt uit onderstaande 
tabel. 
 

Dossiers dienst intern toezicht in 2009 
Dossiers via Comité P 62 

Dossiers via Burgemeester 20 
Dossiers via Korpschef 161 

Dossiers via Algemene Inspectie 3 
Opgestarte dossiers 

TOTAAL 246 
Gerechtelijke dossiers 81 

Administratieve dossiers 239 
Tuchtdossiers 7 

Afgehandelde dossiers 

TOTAAL 327 

Schietincident 3 

Gebruik van peperspray 20 

Intrekking wapen 2 

Administratieve dossiers 
geopend conform de 
voorschriften inzake 
verplicht melding van 

schietincidenten, diefstal van 
wapens en munitie TOTAAL 25 

Figuur 2: Dossiers dienst intern toezicht in 2009 

 
 

4.4.  Partnerships  Partnerships
 
Om haar activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren en een geïntegreerd politiebeleid te voeren 
heeft de politiezone Brussel-West een aantal overeenkomsten gesloten met externe partijen. 
Enkele van de betrokken partners zijn, vanzelfsprekend, de administratieve en/of 
gerechtelijke overheden, de federale politie, gemeentediensten, overige politiezones… 
 
Bovendien maakt de politiezone deel uit van heel wat overlegplatformen: 
 Cel analyse en advies: strategisch analyseplatform van de Dirco en het netwerk van 

Brusselse, Vlaamse en Waalse analisten; 
 Het arrondissementeel rechercheoverleg; 
 De dienst bijzondere wetten coördineert het Onderzoeksplatform voor Milieu-inbreuken 

van de procureur des Konings te Brussel; 
 Het netwerk openbaar vervoer; 
 De conferentie van de Korpschefs; 
 Het Rechercheplatform van de Vlaamse Rand rond Brussel. 
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Hoofdstuk  III.  Hoofdstuk III. Communicatie  Communicatie
 
Het is alom bekend dat communicatie essentieel is voor de goede werking van een organisatie. 
Uit een reeks enquêtes, in 2008, van de sleutelfiguren in de politiezone, bleek dat er nood is 
aan een verbetering van de interne en externe communicatie. Dit onderwerp werd dan ook 
opgenomen in het ZVP 2009-2012. Bovendien werd de verbetering van de communicatie 
opgenomen in de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef. 

 
 

1.1.  Communicatie  met  de  burger  Communicatie met de burger
 
De politiezone Brussel-West draagt externe communicatie hoog in het vaandel. De goede 
samenwerking met de pers en de steeds groeiende website zijn hier, onder andere, het bewijs 
van. 
 

1.1.1.1.  Brussel-West  in  cyberspace!Brussel-West in cyberspace!  
 
Naast het persoonlijke contact van de bevolking met de politieambtenaren, trachten de 
medewerkers van de dienst organisatieontwikkeling de website van de politiezone 
(www.lokalepolitie.be/5340) constant up-to-date te houden met allerhande informatie en 
contactgegevens die nuttig kunnen zijn voor de burger. 
 
Vorig jaar onderging onze website een grondige make-over, dankzij een technische 
ondersteuning van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Diverse rubrieken werden 
toegevoegd, andere werden vereenvoudigd en overzichtelijker gemaakt. In het oog springt 
vooral de mogelijkheid om gemakkelijk de contactgegevens van de wijkinspecteur op te vragen 
door een opzoeking op gemeente en straat. 
 
De belangrijkste verandering was echter de ontdubbeling van de website waardoor de 
bezoeker de keuze heeft om de informatie in het Nederlands of in het Frans te raadplegen. In 
december werd de vernieuwde website online geplaatst. 
 
In totaal werden een 70-tal e-mails van burgers ontvangen via info@zpz5340.be. Die mails 
werden beantwoord door de politiewoordvoerder of doorverwezen naar andere diensten. 
 

1.2.1.2.  PersdienstPersdienst  
 
Zoals al aangehaald verzorgt de politiezone ook uitgebreid de contacten met de lokale en 
nationale pers: via de persmagistraat van het Brusselse Parket wordt dagelijks een dagverslag 
overgemaakt. Daarnaast publiceerde de politiezone zelf 43 persberichten. De 
perswoordvoerder (of zijn vervanger), staan ook dagelijks ter beschikking van de journalisten 
voor meer details. 
 
Naast deze dagelijkse contacten organiseerde de politiezone in het afgelopen jaar ook een 
persmoment op 15 juli 2009 om haar hondenbrigade, die uitmuntende prestaties neerzette 
tijdens een aantal (inter)nationale wedstrijden, in de bloemetjes te zetten. 
 
Daarnaast werden 208 persoverzichten, met relevante artikels, aangemaakt en binnen de 
politiezone verspreid om de medewerkers te informeren over de laatste ontwikkelingen in de 
politiezone en in het politielandschap. 
 

http://www.lokalepolitie.be/5340
mailto:info@zpz5340.be


 

Jaarverslag 2009 politiezone Brussel-West 
 14

1.3.1.3.  Public  relationsPublic relations  
 
Op 2 december 2009 bezocht een delegatie uit Albanië, met onder meer vertegenwoordigers 
van de politie en het parket-generaal, de politiezone Brussel-West. Via hun bezoek wensten de 
Albanese collega’s te ontdekken hoe de politiezone communiceert en vooral te leren uit de 
ervaringen en de goede praktijken. De delegatie werd hartelijk ontvangen en de 
politiewoordvoerder stond hen graag te woord. 

 
 

2.2.  Communicatie  met  de  medewerkers  Communicatie met de medewerkers
 
Om goed met de buitenwereld te kunnen communiceren is het van essentieel belang dat de 
interne communicatie goed verloopt. In het kader hiervan werd in 2008 een werkgroep 
communicatie opgericht die zich in eerste instantie toelegt op de interne informatiekanalen. 
De groep is samengesteld uit CALog- en operationele medewerkers van verschillende 
diensten/afdelingen, zonder onderscheid in rang en graad. 
 
De groep stelde drie objectieven voorop in zijn actieplan: 
 Het identificeren van alle interne communicatiekanalen en de daarbij betrokken partijen; 
 De ontwikkeling van een draaiboek voor elke prioritair fenomeen uit het ZVP 2009-2012; 
 Het helder voorstellen van elke dienst van de politiezone aan het voltallige personeel. 
 
In 2009 kwamen de leden 8 keer samen. 
 
Aangezien de doelstellingen vrij ambitieus zijn en tijd vergen, zullen ze over meerdere jaren 
lopen, er wordt echter volop op de drie terreinen gewerkt en de werkgroep hoopt in de loop van 
2010 naar buiten te komen met de eerste resultaten. 
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Hoofdstuk  IV.  Hoofdstuk IV. Personeelszaken  Personeelszaken
 

1.1.  Organogram  Organogram
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Organogram politiezone Brussel-West 

 
 

2.2.  Personeelskader  Personeelskader
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Figuur 4: De kaders van de politiezone Brussel-West in 2009 

 
 

Dienst intern toezicht 
Secretariaat Politieraad en Politiecollege 
Bijzondere rekenplichtige 

Interne dienst bescherming en preventie op het werk 

Algemene directie 

Directie steun 

Directie operaties 

Afdeling Sint-Jans-Molenbeek 

Afdeling Jette 

Afdeling Ganshoren 

Afdeling Sint-Agatha-Berchem 

Afdeling Koekelberg 

Korpschef 
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Effectief kader7 Reëel kader8 

Kader Graad - Niveau 
Organiek 

kader6 
Effectief kader 
per 31.12.2008 

Effectief kader 
per 31.12.2009 

Reëel kader per 
31.12.2008 

Reëel kader per 
31.12.2009 

HCP 7 4 4 3 3 

CP 33 52 58 46 51 

HINP 121 101 112 79 95 

INP 436 378 377 362 361 

AP 95 99 89 89 84 

OPS kader Subtotaal 692 634 640 579 594 

Niveau A 22 20 22 17 19 

Niveau B 29 20 18 19 17 

Niveau C 47 36 38 36 37 

Niveau D 61 64 65 62 63 CALog-
kader Subtotaal 159 140 143 134 136 

TOTAAL 851 774 783 713 730 

% 100% 91% 92% 84% 86% 
Figuur 5: Het effectieve en reële kader van de politiezone Brussel-West in 2009 

 

2.1.2.1.  PersoneelsverloopPersoneelsverloop  
 
De politiezone Brussel-West kent al een tijdje een aanzienlijk personeelsverloop en 
daarenboven kampt zij met een personeelstekort. 
 
In het afgelopen jaar vervoegden 66 personeelsleden de politiezone, daar tegenover staan 59 
vertrekkers. Het personeelstekort wordt gedeeltelijk opgevangen door detachering vanuit de 
federale politie. In totaal vervoegden 77 gedetacheerden de politiezone, velen van hen blijven 
echter slechts enkele maanden in dienst. Over het ganse jaar beschouwd kunnen we stellen 
dat de politiezone Brussel-West over 29,34 FTE9 beschikte, aangeleverd door de federale 
politie. 
 
Op het einde van 2009 miste de politiezone nog 68 medewerkers om haar organiek 
(theoretisch) kader te kunnen vervolledigen. 
 
Uit figuur 6 kunnen we afleiden dat het effectieve kader met 1% aangroeide, en het reële kader 
met 2%. Wanneer we het effectieve kader vergelijken met het organieke kader, stellen we een 
aantal zaken vast: 
 Het grootste tekort aan personeel, in 2009, situeerde zich in het kader van de inspecteurs. 

Daar telde de politiezone een tekort van 59 personeelsleden. 
 Anderzijds toont het overzicht aan dat er in de politiezone, in vergelijking tot het organieke 

kader, een ‘overschot’ is aan commissarissen van politie (33 organiek en 58 effectief). Dit 
is voornamelijk te wijten aan de ‘rode loper’-procedure10. In 2009 werden 6 
commissarissen via deze procedure benoemd. In totaal telt onze politiezone 29 
commissarissen ‘rode loper’. 

 
Onderstaande grafiek stelt de evolutie van het effectieve kader grafisch voor. We zien in 2009 
een stijging van het aantal hoofdinspecteurs ten opzichte van 2008. Ook het aantal CALog-
medewerkers niveau D nam toe. Het grootste verlies aan personeel is zichtbaar in het kader 
van de agenten van politie. 

                                                      
6 Organiek kader: het door de Politieraad goedgekeurde, theoretische kader. 
7 Effectief kader: het personeelsaantal inclusief de zieken, de non-actieven en de gedetacheerden. 
8 Reëel kader: het effectieve kader zonder de langdurig zieken (ten minste 6 maanden), de non-actieven en de gedetacheerden. 
9 Fulltime Equivalent. 
10 Rode loper: De hoofdinspecteurs 1ste klasse van de gemeentepolitie, de adjudanten en adjudanten-chef bij de rijkswacht werden 
benoemd in de graad van hoofdinspecteur van politie in het nieuwe statuut en nadien in de graad van commissaris van politie door 
middel van de overgangsmaatregel ‘rode loper’. De datum van deze benoeming hangt af van de graadanciënniteit. 
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Evolutie effectief kader politiezone Brussel-West 
2008-2009

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

H
C

P

C
P

H
IN

P

IN
P

 A
P

N
iv

ea
u

A

N
iv

ea
u

B

N
iv

ea
u

C

N
iv

ea
u

D

OPS kader Calog-kader

Graad - Niveau

A
an

ta
l

31.12.2008

31.12.2009

organiek kader

 
Figuur 6: Evolutie effectief kader politiezone Brussel-West 

 

2.2.2.2.  RekruteringRekrutering  
 
In het afgelopen jaar verwelkomde de politiezone Brussel-West 66 nieuwe medewerkers. De 
nieuwkomers worden onthaald met een ontbijt en een presentatie over de politiezone. 
Daarnaast worden een aantal diensten voorgesteld die ten dienste staan van de medewerkers. 
In 2009 vonden 8 onthaaldagen plaats. 
 
Om potentiële kandidaten te motiveren om voor de politiezone te kiezen, werd in 2008 het 
Recruteam opgericht. Dit team van medewerkers uit allerhande operationele en 
administratieve diensten, vertegenwoordigt de politiezone op studie- en jobbeurzen en andere 
evenementen. In het afgelopen jaar nam het Recruteam deel aan 11 evenementen (o.a. GIP, 
jaarmarkten van Jette en Ganshoren). 
 

2.3.2.3.  KaderwijzigingenKaderwijzigingen  
 
In maart 2009 heeft de Politieraad twee kaderwijzigingen goedgekeurd. Enerzijds werden de 
klassen van de CALog-medewerkers van niveau A in het kader opgenomen. Als gevolg van de 
functieweging werden zes functies de klasse A2 toebedeeld, namelijk de bijzonder 
rekenplichtige, de preventieadviseur en de dienstchefs infrastructuur, logistiek, telematica en 
financiën. De overige functies verkregen klasse A1. 
 
Tegelijk werden ook de 11 hoofdinspecteurs met specialiteit ‘politieassistent’ in het kader 
opgenomen.  
 

2.4.2.4.  CALogiseringCALogisering  
 
Volgens de omzendbrief CP2 (3 november 2004) dient het contingent administratief en 
logistiek personeel ten minste 16% te bedragen. De politiezone Brussel-West telde in totaal 
143 CALog-medewerkers, onder wie ook 2 militairen en 25 contractuele krachten. Op 31 
december 2009 vertegenwoordigden zij 18,3% van het totale kader. Dankzij dit positieve cijfer 
evolueert de politiezone steeds meer naar de 19% CALog-medewerkers die voorzien zijn in het 
organieke kader vooropgesteld in de Opdrachtbrief 2007-2012 van de Korpschef. 
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3.3.  Ons  personeel  onder  de  loep  Ons personeel onder de loep
 

3.1.3.1.  Graden  en  niveausGraden en niveaus  
 

Verdeling per graad in OPS kader per 31.12.2009
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Figuur 7: Verdeling per graad 

 

3.2.3.2.  LeeftijdLeeftijd  
 

Verdeling per leeftijdsgroep per 31.12.2009
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Figuur 8: Verdeling per leeftijdsgroep 
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Wanneer we deze cijfers vergelijken met die van 2008 zien we dat de gemiddelde leeftijd van 
de medewerkers gestegen is: 
 

Verdeling per leeftijdsgroep per 
31.12.2008 

< 31 jaar 31/40 jaar 41/50 jaar 51/55 jaar > 55 jaar TOTAAL 

Operationeel kader 200 194 151 44 45 634 

CALog-kader 20 52 42 20 6 140 

TOTAAL 220 246 193 64 51 774 

Verdeling per leeftijdsgroep per 
31.12.2009 

< 31 jaar 31/40 jaar 41/50 jaar 51/55 jaar > 55 jaar TOTAAL 

Operationeel kader 179 210 152 43 56 640 

CALog-kader 21 52 43 17 10 143 

TOTAAL 200 262 195 60 66 783 

Figuur 9: Vergelijking verdeling per leeftijdsgroep 

 

3.3.3.3.  TaalrolTaalrol  
 

Verdeling naar taalrol per 31.12.2009
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Figuur 10: Verdeling naar taalrol 

 

3.4.3.4.  GenderGender  
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Figuur 11: Verdeling naar geslacht 
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4.4.  Capaciteitsoverzicht  Capaciteitsoverzicht
 
Door de koppeling van de gepresteerde uren aan een reeks van activiteiten is het mogelijk om 
een beeld te schetsen van de capaciteitsbesteding van het politiekorps. Omwille van de 
zelfrapportering door het personeel moet deze statistiek met enige voorzichtigheid worden 
gelezen. Een gedetailleerd overzicht wordt in bijlage toegevoegd. 
 
Amper 2% van onze tijd ging uit naar de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Binnen de 
hoofdactiviteiten (98%) ging 67% naar basispolitiezorg in al haar aspecten, namelijk: 
wijkwerking, onthaal, interventie, lokale opsporing en onderzoek, ordehandhaving, verkeer, 
slachtofferbejegening, alsook dispatching en pro-actieve patrouilles. De overige 33% werd 
besteed aan diverse steun- en beheersactiviteiten, zoals: vergaderingen, managementtaken, 
secretariaatswerk en administratie, functioneel beheer, kwaliteitscontrole van processen-
verbaal… 
 

Manuren 
01/01/2009-31/12/2009 

Directie Hoofdactiviteiten % ZVP 2009-2012 % Totaal Totaal % 

Algemene directie 44.470 93% 3.320 7% 47.790 4,6% 

Directie steun 101.870 100% 3 0% 101.873 9,7% 

Directie operaties 549.017 97% 15.461 3% 564.478 53,9% 

Afdeling Sint-Jans-Molenbeek 133.212 99,5% 679 0,5% 133.891 12,8% 

Afdeling Jette 82.414 99% 499 1% 82.913 7,9% 

Afdeling Ganshoren 37.064 99,5% 182 0,5% 37.246 3,6% 

Afdeling Sint-Agatha-Berchem 37.423 96% 1.559 4% 38.982 3,7% 

Afdeling Koekelberg 37.941 96% 1.499 4% 39.440 3,8% 

Totaal 1.023.412 98% 23.201 2% 1.046.613 100% 

Figuur 12: Capaciteitsmeting 2009 

 
In 2009 werden door het politiekorps ongeveer 3.037 manuren minder gepresteerd dan in 
2008. Opvallend is dat het aantal uren voor de hoofdactiviteiten gestegen is met 2.664,5 uren 
(of +0,3%), terwijl het aantal uren in het kader van het zonaal veiligheidsplan met 5.701 
eenheden (of -20%) daalde. Dit is voornamelijk te wijten aan de budgettaire maatregelen die in 
het tweede semester van 2009 werden genomen. Zo werden in de eerste 6 maanden van 2009 
al 15.400 uren gepresteerd in het kader van het zonaal veiligheidsplan (of 66%). 

 
 

5.5.  Welzijn  op  het  werk  Welzijn op het werk
 

5.1.5.1.  Psychologisch  welzijnPsychologisch welzijn  
 
De psychologische ondersteuningscel (CSPO) heeft als doel het welzijn van de 
personeelsleden op het werk te bevorderen. 
 
De opdrachten van de dienst zijn: 
- psychologische begeleiding van het personeel; 
- ondersteuning en supervisie van het Helpteam; 
- interventie als vertrouwenspersoon in het kader van de bescherming tegen geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op werk (K.B. van 17 mei 2007); 
- sensibilisering, vorming en preventie in het kader van het welzijn op het werk; 
- terbeschikkingstelling van informatie in het psychologische domein. 



 

Analyse van de behandelde dossiers door de CSPO in 2009 
Aard aanmeldingsprobleem Aantal 

Professioneel probleem (stress, burn-out, conflict, mutatie, coaching, enz.)   41 
Kritiek incident  35 

Privé-probleem (familiaal probleem, gezondheidsprobleem, rouw, enz.) 10 
Langdurige afwezigheid (ziekte of arbeidsongeval) 18 

Informatieverstrekking 7 
Intrekking van het dienstwapen 2 

Combinatie van professionele en privé-problemen 3 
Supervisie 3 

Oorsprong van de vraag Aantal 
Korpschef 7 

Hiërarchische lijn 19 
Spontaan 35 

CSPO 26 
Helpteam 25 

Andere (interne controle, collega, arbeidsgeneesheer, vakbond, CSB, enz.) 7 
TOTAAL 119 

Figuur 13: Cel psychologische ondersteuning in 2009 
 
De cel werkte ook mee aan een aantal preventie-initiatieven. Zo nam zij deel aan een 
risicoanalyse van de psychosociale belasting bij de medewerkers van de dispatching (DPZ). 
Daarnaast werkten de psychologen mee aan het onthaal van de nieuwkomers en bereidden ze 
een preventiecampagne rond zelfdoding voor. Bovendien nemen ze deel aan de officiële 
bezoeken van de gebouwen binnen de politiezone en aan verscheidene comités voor preventie 
en bescherming op het werk (CPBW). 
 
Daarnaast zijn de psychologen door de politiezone eveneens aangesteld als 
vertrouwenspersonen, in overeenstemming met het K.B. van 17 mei 2007. Een personeelslid 
dat verklaart het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 
het werk, kan de vertrouwenspersonen contacteren. Die bieden de persoon opvang en geven 
hem/haar raad om op informele wijze deel te nemen aan het zoeken naar een oplossing. Indien 
nodig wordt de persoon doorverwezen naar de bevoegde diensten (psychosociaal departement 
van Mensura,…). 
 
In 2009, behandelden de vertrouwenspersonen 16 dossiers. Ze hebben eveneens de 
informatiesessies voltooid, voor de hiërarchische lijn, betreffende de bescherming tegen 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
 

Analyse van de behandelde dossiers door de vertrouwenspersonen in 2009  
Aard van het probleem Aantal 

Pesterijen  14 
Ongewenst seksueel gedrag (OSG) 1 

Geweld 0 
Pesterijen en OSG 1 

Kenmerken van het ongewenste gedrag Aantal  
Tussen collega’s 5 

Vanwege een leidinggevende 10 
Vanwege een onbekende 1 

Oorsprong van de vraag tot tussenkomst Aantal  
Korpschef 2 

Hiërarchische lijn 2 
Spontaan 9 

Andere (syndicaat, collega’s, Mensura…) 3 
TOTAAL 16 

Figuur 14: Vertrouwenspersonen in 2009 
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5.2.5.2.  Ondersteuning  bij  kritieke  incidentenOndersteuning bij kritieke incidenten  
 
Personeelsleden die in contact komen met een potentieel traumatiserend incident kunnen 
beroep doen op een netwerk van collega’s (operationeel en CALog): het Helpteam. 
 
De leden van het Helpteam worden omkaderd via opleidingen. Zij die eind 2008 het team 
vervoegden, kregen in april 2009 een basisopleiding door de psychologen van de CSPO. 
Omwille van budgettaire beperkingen kon de jaarlijkse ‘opfris’-opleiding niet doorgaan. 
 
Omdat de vrijwilligers vaak opgeroepen worden wanneer een politiemedewerker gewond raakt, 
kreeg het voltallige Helpteam in 2009 een uiteenzetting over de procedure bij 
arbeidsongevallen. 
 
Het Helpteam werd in totaal zeven keer opgeroepen in het voorbije jaar: 
 

Tussenkomsten van het Helpteam in 2009 
Datum Onderwerp 

26/01/2009 Inspecteurs zijn getuige van een zelfmoord 
03/03/2009 Politiemedewerkers betrokken bij een achtervolging en slagen en verwondingen 
08/03/2009 Voorkomen van de verdrinkingsdood van een jong kind 
01/06/2009 Ongeval waarbij een politievoertuig betrokken was 

15/06/2009 
Slagen en verwondingen ten opzichte van een politiemedewerker die in burger tussenbeide kwam bij 

een ruzie 
06/07/2009 Ongeval waarbij de politiemedewerker die onderweg was naar het werk gewond raakte 
06/08/2009  Begin van de rellen en slagen en verwondingen tegen politiemedewerkers 

Figuur 15: Helpteam in 2009 
 
Sinds de tweede helft van het jaar zijn de medewerkers van het Helpteam niet meer 
terugroepbaar en contacteerbaar buiten de normale kantooruren. Daarom werd het team niet 
meer opgeroepen bij eventuele incidenten. Slachtoffers werden wel bijgestaan, – zoals steeds 
– in de dagen volgend op het incident, door de cel psychologische ondersteuning. 
 

5.3.5.3.  VakbondsoverlegVakbondsoverleg  
 
In 2009 werd intensief vakbondsoverleg gehouden met de erkende en representatieve 
vakbonden ACOD, VSOA, NSPV en ACV. In totaal kwam het basisoverlegcomité (BOC) 8 maal 
samen. Een keer werd het BOC bij hoogdringendheid bijeen geroepen. 
 
Op de agenda stonden, onder meer, de aanpassing van diverse functieprofielen, de plaatsing 
van beveiligingscamera’s in de commissariaten, veranderingen in uurroosters, de werkdruk van 
het personeel,… 
 
Het overleg stond in 2009 echter vooral in het teken van de voorstellen van de werkgroep 
'begroting' van de politiezone. Als een gevolg van de financiële situatie en de aangekondigde 
begrotingsmaatregelen sloop in de zomermaanden immers sociale onrust in de politierangen. 
 
De debatten tussen de vakbonden, de Korpschef en de bestuurlijke overheden, op het 
basisoverleg en op hoger niveau, leidden uiteindelijk tot maatregelen voor het laatste kwartaal 
van 2009 en voor 2010; de vakbonden namen akte van die maatregelen. 
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6.6.  Opleiding  Opleiding
 
In het afgelopen jaar werd 60.000 euro uitgetrokken voor vorming van het personeel. In de 
loop van het jaar werd echter beslist om de betalende opleidingen stop te zetten, omwille van 
budgettaire beperkingen. 
 

6.1.6.1.  Interne  politionele  opleidingenInterne politionele opleidingen  
 
In het afgelopen jaar organiseerde de politiezone 203 interne opleidingsmomenten, namelijk: 
 79 theoretische opleidingen, waaronder: 

o voorstelling door Mobiris, de beheerder van de Brusselse tunnels, 
o opleiding over mobbing, 
o opleiding over de nieuwe takelingsprocedure. 

 
 124 praktijkopleidingen, waaronder: 

o Cadviewer, 
o Mobiele Data Terminal (MDT) voor ASTRID, 
o vreemdelingenwetgeving en vervalsing van documenten, 
o nieuwe wetgeving over verzekering en inschrijving van voertuigen. 

 
Het gamma aan interne opleidingen werd beperkt omdat in 2009 de nadruk lag op de 
toepassing van de GPI48, waarvoor de conformiseringsperiode gespreid wordt over 2009 en 
2010. Daarom kregen schietonderricht, zelfverdediging en gebruik van de telescopische 
wapenstok voorrang op andere opleidingen. In overeenstemming met de GPI48 werden de 
politiemedewerkers, in november en december, geëvalueerd op hun schietkwaliteiten. 
 
Bovendien dienden de operationele medewerkers opgeleid te worden in het gebruik van het 
nieuwe type dienstwapen, de Sig Sauer P226. In dat kader konden in het afgelopen jaar 65 
brevetten afgeleverd worden. 
 

6.2.6.2.  Federale  politionele  opleidingenFederale politionele opleidingen  
 
Naast de interne opleidingen kunnen medewerkers ook deelnemen aan opleidingen 
georganiseerd door de federale politie en de erkende politiescholen in België. 
 
Enerzijds zijn er de promotieopleidingen, die medewerkers in staat stellen een hogere graad 
te behalen. In 2009 namen 19 politiemensen deel aan een promotieopleiding: 2 tot inspecteur 
van politie en 17 tot hoofdinspecteur van politie. Daarnaast namen 6 agenten van politie deel 
aan de voorbereidende opleiding voor toetreding tot het basiskader. 
 
Ook het burgerpersoneel kan brevetten behalen via de gecertificeerde opleidingen: het 
voorbije jaar behaalden 8 CALog-medewerkers een brevet. 
 
Tenslotte kunnen medewerkers voortgezette baremische opleidingen (268 in 2009) en 
andere voortgezette opleidingen (103 in 2009) volgen en tal van functionele opleidingen 
(67 aanvragen in 2009). 
 
Het aantal baremische voortgezette opleidingen werd in 2009 beperkt: enerzijds werd elke 
aanvraag geëvalueerd door de (dienst)chef van de aanvrager en anderzijds geldt sinds vorig 
jaar een beperking van 2 baremische voortgezette opleidingen per jaar, per persoon. 
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6.3.6.3.  Niet-politionele  opleidingenNiet-politionele opleidingen  
 
In het afgelopen jaar namen 57 personen deel aan een niet-politionele, gratis opleiding. Ook al 
is er niet steeds een rechtstreekse link met het politiewerk, toch kunnen deze opleidingen zeer 
nuttig zijn voor de medewerkers, de geleverde diensten en bij partnerships in de 
veiligheidsketen (denken we o.a. aan het bezoek van het nieuwe metro-treinstation 
Weststation). Voor de veiligheid van het personeel worden bv. ook eerste hulpopleidingen 
gegeven aan een aantal vrijwilligers per gebouw. In 2009 volgden 30 personen de EHBO-
opleiding. 
 

6.4.6.4.  StagesStages  
 
Steeds meer stagiairs schijnen hun weg te vinden naar de politiezone Brussel-West in het 
kader van hun politieopleiding. 
 

Aantal stagiairs i.h.k. van een politieopleiding in 2009 
Graad Aantal 
AAP 6 
AINP 17 

AHINP 21 
ACP 0 

TOTAAL 44 
Figuur 16: Aantal stagiairs in 2009 

 
Om deze stagiairs adequaat te kunnen begeleiden, leidt de politiezone Brussel-West een 
aantal van haar medewerkers op tot mentor. In het afgelopen jaar namen 14 personen deel 
aan de opleiding, 13 onder hen slaagden effectief. 
 

Aantal mentoren i.h.k. van een politieopleiding in 2009 
Graad Aantal 

AP 0 
INP 11 

HINP 1 
CP 1 

TOTAAL 13 
Figuur 17: Mentoren in 2009 
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Hoofdstuk  V.  Hoofdstuk V. Ondersteunende  middelen  Ondersteunende middelen
 

1.1.  Financiën  Financiën
 

1.1.1.1.  FinanciënFinanciën  
 

Begrotingsoverzicht 200911 
Begroting 

Gewone begroting12 48.406.567,70 € Uitgaven 
Buitengewone begroting13 3.897.567,94 € 

Leningen en eigen middelen 
Leningen 2.693.351,00 € 

Eigen middelen 1.483.001,00 € 
Federale dotatie 

Federale dotatie 11.411.519,73 € 
Gemeentelijke dotaties 

Sint-Jans-Molenbeek 14.206.421,51 € 
Jette 7.686.577,75 € 

Ganshoren 4.003.960,25 € 
Sint-Agatha-Berchem 3.543.918,95 € 

Koekelberg 3.232.508,90 € 
Subsidies 

Inkomsten 

Subsidies 4.042.876,55 € 
Figuur 18: Begrotingsoverzicht 2009 

 
De economische en financiële crisis van 2009 heeft de politiezone Brussel-West niet gespaard. 
2009 was bijgevolg een bewogen jaar met financiële kopzorgen. 
 
Zo heeft de voogdijoverheid het voorstel tot begrotingswijziging van 2008 vernietigd en hielden 
de gemeentelijke dotaties geen gelijke voet met enkele zware verhogingen in personeelskosten 
voor de politiezone. 
 
Hierdoor werden een aantal maatregelen met betrekking tot de gewone dienst van de begroting 
onvermijdelijk. Deze uitgaven, vooral in personeelszaken, dienden op een doordachte manier 
beperkt te worden, zonder de werking van het korps en de dienstverlening naar de burger toe 
in het gedrang te brengen. Een werkgroep werd onder leiding van de Burgemeester van Sint-
Agatha-Berchem, opgericht om enkele ingrepen uit te werken. De voorstellen van de 
werkgroep werden nadien ook besproken op het basisoverlegcomité. Bovendien werd het 
personeel op tijd en stond, en in alle transparantie, op de hoogte gehouden van de geboekte 
vooruitgang.  
 

                                                      
11 Deze cijfers omvatten tevens de begrotingswijzigingen (ondermeer inzake toelagen Europese Toppen & verkeersveiligheid) die in 
de loop van 2009 goedgekeurd werden, dit zowel voor wat betreft de gewone als de buitengewone begroting. 
12 Gewone dienst van de begroting: alle ontvangsten en uitgaven die ten minste een 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). 
13 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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1.2.1.2.  Betwiste  zakenBetwiste zaken  
 
De dienst betwiste zaken staat in voor het beheer van schuldvorderingen, schadeclaims en 
gerechtskosten die betrekking hebben op de medewerkers en het politiewerk binnen de 
politiezone Brussel-West. 
 
In de loop van 2009 werden een groot aantal dossiers opgemaakt voor de inning van kosten 
van uiteenlopende aard: 
 85 dossiers voor tussenkomst van hulpdiensten (17.794 euro); 
 47 dossiers voor deuropeningen (+/- 8.000 euro); 
 45 dossiers voor het verwijderen van dode dieren (SAVU) (5.250 euro); 
 7 dossiers voor lijkenvervoer (1.197 euro); 
 13 dossiers voor tussenkomst van een dokter voor vaststelling van overlijden (875 euro); 
 11 dossiers voor reiniging van de openbare weg (1.580 euro). 
 
Daarnaast vordert de politiezone ook de wedden terug van haar gedetacheerd personeel: 
 personeel bij de GIP (5), 
 personeel bij de federale politie (8), 
 personeel bij de politiezone Condroz-Famenne (1), 
 militairen (2). 
 
De dienst betwiste zaken vordert nog steeds de teveel betaalde lonen, premies, 
vergoedingen, enz. terug bij het personeel en dit volgens minimumbetalingen per maand.  
 
Naast terugvordering verzorgt de dienst ook de dossiers van de gerechtskosten die door het 
ministerie van Justitie worden betaald, maar door de politiezone gerechtvaardigd en opgevolgd 
moeten worden: 
 21 dossiers voor de assistentie door een tolk; 
 2 dossiers voor het weghalen van een lijk; 
 5 dossiers voor medische vaststellingen in het kader van intrafamiliaal geweld (vanaf 

september 2009 worden deze kosten echter niet meer aanvaard); 
 286 dossiers voor gerechtelijke takeling en stallingkosten van gestolen voertuigen. 
 
Onze zone heeft ongeveer 20.000 euro aan dokterskosten betaald, voor medische 
onderzoeken voorafgaand aan de opsluiting van arrestanten. Dit is een relatief hoog bedrag, 
maar geeft zekerheid aan ons personeel over de gezondheidstoestand van de betrokkene. 
Daarnaast betaalde zij 3.000 euro aan slotenmakerkosten na oproep van o.a. ongeruste 
buren die het overlijden vermoedden van de respectievelijke bewoner. Vaak blijkt het om loos 
alarm te gaan maar de politie neemt hier het zekere voor het onzekere. 
 
Tegen de politiezone werden in 2009 ook een aantal nieuwe schadedossiers geopend: 
 zes dossiers voor nutteloze tussenkomst van takeldiensten (+/- 800 euro); 
 een dossier voor de schadeloosstelling door laattijdige tussenkomst van politie voor een 

parkeerverbod bij een verhuis (170 euro). 
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2.2.  Aankopen  Aankopen
 
De politiezone Brussel-West kocht in het afgelopen jaar 12 nieuwe voertuigen aan, waaronder 
9 patrouillevoertuigen. Het kostenplaatje hiervoor bedroeg 376.472,83 euro. Bovendien huurt 
de lokale politie op regelmatige tijdstippen ook voertuigen voor het uitvoeren van o.a. 
observaties en patrouilles, dit kostte de politiezone in 2009 27.500 euro. 
 
Ook het rijdend houden van de voertuigen is een aanzienlijke post: in het afgelopen jaar 
werd 229.500 euro uitgegeven aan brandstof, 9.000 euro aan banden en 29.418,08 euro aan 
reparatie- en onderhoudskosten. 
 
Een tweede belangrijke uitgavenpost is de aankoop van uniformkleding en functie-
uitrusting: 
 

Aankopen kledingfonds politiezone Brussel-West in 2009 
Procedure Onderwerp Budget 

functie-uitrusting en accessoires 73.160,43€ 
werkkledij 35.000,00€ 
schoenen 80.900,00€ 

ordehandhavingsuitrusting 39.469,00€ 
Protocolakkoord met de federale politie 

TOTAAL 228.529,43€ 
ordehandhavingsuitrusting 89.478,90€ Openbare opdrachten afgesloten via 

onderhandelingsprocedures TOTAAL 89.478,90€ 
Figuur 19: Kledingfonds in 2009 

 
Bovendien schafte de politiezone in het afgelopen jaar 35 nieuwe vuurwapens aan (goed voor 
een bedrag van 39.865 euro) en 250 telescopische wapenstokken (23.255 euro). 
 
In het afgelopen jaar werd ook heel wat materiaal aangeschaft voor de uitrusting van het 
nieuwe logistieke centrum in de E. Faesstraat te Jette: uitrusting fitnesszaal en dojo 
(75.256,70 euro) en meubilair (99.530,00 euro). 
 
Medewerkers van de politiezone Brussel-West kunnen via de dienst logistiek tijdschriften en 
boeken aanvragen die noodzakelijk zijn voor hun functie bij de lokale politie. Het voorbije jaar 
werd in totaal 11.920 euro besteed aan abonnementskosten (80% van het budget) en aanschaf 
van boeken (20%). 

 
 

3.3.  Technologie  Technologie
 

3.1.3.1.  InformaticaInformatica  
 
De dienst telematica staat in voor het beheer van het informaticapark van de politiezone 
Brussel-West. Om steeds een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren dient de 
politiezone Brussel-West haar technologische middelen te verbeteren. Daarom kan de 
politiezone beroep doen op de dienst  met een helpdesk die 7 dagen op 7, de klok rond, 
beschikbaar is. In 2009 kwam de helpdesk 1.633 keer ter hulp, hetzij van op afstand (695) 
hetzij ter plaatse (938). 
 
Naast deze adhoc interventies zorgt de dienst ook voor het onderhoud, de licenties en de 
nodige multimediamiddelen zodat de medewerkers van de politiezone beroep kunnen doen op 
een aangepaste informatica-infrastructuur. 
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3.2.3.2.  ASTRID  en  dispatchingASTRID en dispatching  
 
In het afgelopen jaar kocht de politiezone 100 nieuwe draagbare ASTRID radio’s (773 
euro/stuk) en Mobiele Data Terminals (14.047,86 euro/stuk) aan voor de uitbreiding van het 
communicatiesysteem binnen de politiezone. De operationele vatter van de politiezone liep in 
2009 76 dagen wacht voor het Cad Support Team (CST), bij het CIC Brussel. Dit team zorgde 
voor de dringende updates en technische oplossingen ingeval van technische incidenten met 
het ASTRID-systeem. 
 
De lokale dispatching ontving in het jaar 2009 69.556 meldingsfiches; 50.580 daarvan werden 
opgemaakt door het CIC Brussel en 18.976 door de politiezone zelf. Niet alle fiches leiden tot 
een politie-interventie omdat o.a. voor sommige feiten verschillende oproepen binnenlopen. In 
totaal vonden, op basis van de fiches, 59.874 interventies plaats. 
 

3.3.3.3.  CameranetwerkCameranetwerk  
 
De dienst operationele coördinatie en planning beheert het cameranetwerk van de politiezone. 
Dat netwerk is ondertussen volledig operationeel. In 2009 werd de laatste hand gelegd aan het 
opnamesysteem. Bovendien kunnen de beelden van het gemeentelijk cameranet van de 
gemeente Koekelberg nu geconsulteerd worden vanuit de dispatching van de politiezone. 
Tenslotte werden ook de nodige pictogrammen geplaatst om te voldoen aan de wetgeving 
betreffende de camerabewaking. 
 
In 2010 beschikt de lokale politie ook over de beelden van de luchtsteun (RAGO) van de 
federale politie, hierover gebeurde in het afgelopen jaar een studie. Ook in haar gebouwen 
verhoogde de politiezone het toezicht door het plaatsen van bijkomende bewakingscamera’s. 
 
In 2009 ontving de politiezone 228 aanvragen voor de bewaring van videobeelden, in het 
kader van gerechtelijke onderzoeken. De beelden werden neergelegd ter griffie als 
bewijsmateriaal. 
 
In februari bezocht een senaatscommissie onze politiezone in het kader van de aanpassing 
van de camerawetgeving. Door hun terreinbezoek en de praktijkervaring van de lokale politie 
Brussel-West verwierven zij meer inzicht in de toepassingen, mogelijkheden en beperkingen 
van camerabewaking.  

 

3.4.3.4.  Nieuwste  snufjesNieuwste snufjes  
 
In het voorbije jaar breidde de politiezone haar middelen uit met: 
 een nummerplaatscanner (ANPR14) voor drie voertuigen (33.095,06 euro), 
 een forensisch gsm analysesysteem (6.534 euro), 
 een hoogdebiet scanner voor het beheer van processen-verbaal en uitwerking van de 

archivering (5.000 euro), 
 een livescan-apparaat (57.777,14 euro) voor het nemen van vingerafdrukken. 

 
 

                                                      
14 Automatic Number Plate Recognition. 
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4.4.  Infrastructuur  Infrastructuur
 
In het afgelopen jaar werd de renovatie afgerond van de antenne jeugd en gezin in de De 
Rooverelaan te Sint-Jans-Molenbeek. De lokalen van het commissariaat werden uitgebreid met 
de rechtervleugel waar eerder de conciërgewoning gevestigd was, de verwarmingsketel en de 
vensters werden vervangen, de muren kregen een kindvriendelijk kleurtje, de gevel werd 
gerenoveerd en tenslotte werd het plantsoen heraangelegd. Het gebouw werd op 4 maart 2010 
onder het oog van Burgemeester Philippe Moureaux en de lokale pers ingehuldigd. 
 
Bovendien werd gestart met de verhuis van de hondenbrigade naar het terrein dat hiertoe ter 
beschikking werd gesteld door het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, naast het 
commissariaat Mettewie aan de Gentsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek. De politiehonden en 
hun meesters worden momenteel gehuisvest in containers op de parking van het 
commissariaat, in afwachting van de bouw van de nieuwe kennel. Het vroegere gebouw van 
de dienst, in het Marie-Josépark, werd door de arbeidsinspectie afgekeurd en kon bovendien 
niet uitgebreid worden omdat het een geklasseerd paviljoen is. 
 
In 2009 werd ook naarstig verder gewerkt aan het nieuwe logistieke en administratieve 
centrum dat de politiezone bouwt in de E. Faesstraat te Jette. In het afgelopen jaar werden 
meubelen en materiaal aangekocht voor de aankleding van het gebouw. Volgens de huidige 
planning zouden de ondersteunende diensten tegen eind 2010 naar hun nieuwe stek kunnen 
verhuizen. Het logistieke centrum biedt een aantal faciliteiten aan de medewerkers zoals een 
dojo, fitnesszaal en refter. 
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Hoofdstuk  VI.  Hoofdstuk VI. Informatiebeheer  Informatiebeheer
 

1.1.  Operationele  informatie  Operationele informatie
 
Verscheidene diensten binnen de politiezone staan in voor de verwerking van de operationele 
informatie. Zo staat, onder meer, de dienst operationele informatie (OI) in voor de verbetering 
en de kwaliteitsgarantie van de informatie die in de politiezone circuleert en die de politiezone 
binnenkomt en/of verlaat. De doelstelling is te evolueren naar de ‘informatiegestuurde 
politiezorg’ die aangemoedigd wordt in het EFQM-management model voor de geïntegreerde 
politie. 
 

1.1.1.1.  Informatie-uitwisselingInformatie-uitwisseling  
 
De dienst OI staat in voor de informatie-uitwisseling 
met het Arrondissementeel Informatiekruispunt 
(AIK). Dat laatste beschikt over een rechtstreekse 
toegang tot het ISLP-systeem van de politiezone 
zodat het in staat is online raadplegingen uit te 
voeren. Slechts in uitzonderlijke gevallen en bij 
diepgaande onderzoeken wordt de dienst OI om de 
nodige bijstand gevraagd. 
 
 
Ook de transfer van ISLP naar de Algemene 
Nationale Gegevensbank (ANG) verloopt 
geautomatiseerd: dagelijks wordt gerechtelijke 
informatie doorgestuurd. In totaal werden 64.607 
processen-verbaal overgebracht naar de ANG. De 
versterking van de ministeriële richtlijn PLP5 bis 
miste zijn uitwerking niet: de vattingstermijn van de 
aanvankelijke feiten in de ANG werd gehalveerd! 
 
In het afgelopen jaar werden 66 aanvragen tot 
publicatie in het Recherche en Informatieblad 
(RIB) doorgegeven aan de federale beheerder. Het 
gaat hierbij om aanvragen tot op te sporen 
personen, nieuwe modus operandi, vraag om bijkomende inlichtingen,… 
 
Behalve de ondersteuning van deze nationale initiatieven staat de dienst OI eveneens in voor 
de internationale politiesamenwerking: in 2008 behandelde de dienst 100 aanvragen vanuit 
de politiezone naar het buitenland toe (INO15) en tevens 41 vragen vanuit het buitenland naar 
de politiezone toe (INI16) o.a. voor autozwendel. 
 
De dienst OI verzorgde in maart ook de controle van de buitenlandse rijbewijzen die werden 
aangeboden bij de gemeentelijke diensten ter inruiling voor een Belgisch rijbewijs. In totaal 
werden een 600-tal rijbewijzen gecontroleerd, 25 bleken vervalst te zijn. 
 
Tijdens de terugkomdag van de Quick Scan werd er gehamerd op de verbetering van de 
kwaliteit van de processen-verbaal. Naar aanleiding hiervan werd een werkgroep opgericht 
die twee richtlijnen opstelde over de kwaliteit van de processen-verbaal. 
 

                                                      
15 INO: Informatie Out. 
16 INI: Informatie In. 

Over vingerafdrukken en portretten 
 
Bij een controle van de Algemene 
Inspectie (AIG) in 2008 werd vastgesteld 
dat de informatiedoorstroming naar de 
ANG niet altijd naar behoren verliep 
binnen de politiezone Brussel-West. 
 
Daarop werd de dienst OI belast met 
onder andere het beheer van de 
vingerafdrukken. In 2009 werden 811 
vingerafdrukbladen overgemaakt. 
 
Teneinde de procedure te verbeteren 
werd tevens een ‘livescan’apparaat 
aangekocht. Daarnaast werd ook de het 
inschrijven van de individuele 
beschrijvingen in ISLP en het nemen van 
de identificatiefoto’s, onder toezicht van de 
dienst OI, toegekend aan de dienstchefs. 
 
In maart 2009 voerde de ANG een nieuwe 
evaluatie uit waaruit een grote kwalitatieve 
verbetering van de informatie is gebleken! 
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1.2.1.2.  Bestuurlijke  politieBestuurlijke politie  
 
De dienst operationele coördinatie en planning staat in voor de behandeling en verspreiding 
van alle informatie betreffende de bestuurlijke politie. Zo werden in het afgelopen jaar 205 
RAR’s17 overgemaakt naar het ARGOS-systeem. Ook de EEI’s18 uitgaande van de Dirco 
Brussel, worden door deze dienst behandeld. 
 

1.3.1.3.  Interne  informatieverspreidingInterne informatieverspreiding  
 
Ook binnen de politiezone wordt actief informatie verzameld en gecontroleerd, onder andere, 
door het up-to-date houden van listings met op te sporen voertuigen, personen en modus 
operandi. Deze onderwerpen worden dagelijks bijgewerkt in het operationeel verslag ICOM dat 
via het intranet (ISLP) ter beschikking gesteld wordt van de operationele diensten. 
 
Bovendien wordt er elke 24u (behalve in het weekend) een dagverslag opgemaakt van de 
belangrijkste feiten die plaats vonden in de politiezone, dat verslag wordt besproken op een 
dagelijkse stafvergadering van de Korpschef met de operationele directeurs en de 
perswoordvoerder. Dit verslag wordt aangevuld met een elektronische versie van het 
dagverslag van het AIK Brussel, dat de feiten van de zes Brusselse politiezones omvat evenals 
feiten geregistreerd door de federale politiediensten op het Brusselse grondgebied. 
 
Sinds 2009 plaatst de dienst OI, op regelmatige basis, operationele en administratieve 
informatie op de screensaver in het ISLP-systeem. Het operationele kader van de politiezone 
wordt zo gevraagd om, onder andere, uit te kijken naar gezochte personen. 
 

1.4.1.4.  Operationele  planningOperationele planning  
 
In de politiezone wordt een ‘operationele kalender’ bijgehouden waarin alle, politioneel 
belangrijke, activiteiten opgenomen worden die plaats vinden op het grondgebied. Hieraan 
gekoppeld wordt een bestand bijgehouden van het personeel per dienst dat ingezet wordt voor 
elk van die evenementen. 
 
De coördinatie van de passages langs panden die onder een sluitingsbevel vallen, gebeurt 
door de dienst operationele coördinatie en planning. In het afgelopen jaar werd op, in totaal, 
73 adressen toezicht gehouden (36 te Sint-Jans-Molenbeek, 14 te Jette, 5 te Ganshoren, 10 te 
Sint-Agatha-Berchem en 8 te Koekelberg). 
 

1.5.1.5.  Draaiboek  woninginbrakenDraaiboek woninginbraken  
 
Om de ophelderingsgraad inzake woninginbraken te verhogen heeft de sectie inbraken een 
draaiboek uitgestippeld dat toelaat om de kwaliteit van de vaststellingen en het 
buurtonderzoek te verbeteren, alsook om de informatiedoorstroming en het dossierbeheer te 
stroomlijnen. Voornaamste drijfveer is het feit dat, omdat het leeuwendeel van de 
woninginbraken in vereenvoudigde processen-verbaal worden gevat, heel wat nuttige 
informatie, zoals modus operandi, daderinfo,… niet langer geregistreerd wordt. Op de zonale 
veiligheidsraad feliciteerde het openbaar ministerie dit initiatief. 
 

                                                      
17 RAR: Rapport Administratif/Administratief Rapport. 
18 EEI: Eléments Essentiels d’Information. 
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Samen met de functioneel beheerder werd dit draaiboek in 2009 ingevoerd in het ISLP-
systeem. Op basis van de feedback van de terreinmedewerkers werd het draaiboek 
geoptimaliseerd, vereenvoudigd en ontdaan van alle kinderziektes. Alle verzamelde informatie 
wordt nu gebundeld in een voor iedereen toegankelijk document in ISLP. Het draaiboek zal 
in 2010 nog geregeld worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 
 

1.6.1.6.  Operationele  softwareOperationele software  
 
Binnen de cel analyse en advies houdt een medewerkster zich bezig met het invoeren van 
nieuwe wetgeving in het ISLP-systeem. Daarnaast implementeert zij nieuwe software en 
procedures die het operationele werk kunnen verbeteren. Zo werden vorig jaar de 
gecumuleerde processen-verbaal inzake parkeerinbreuken en het Algemeen Politiereglement 
(APR) (artikelen 40 en 41) ingevoerd. De gegevens worden via elektronische weg verstuurd 
naar het Brusselse Parket. Het beheer van de gecumuleerde processen-verbaal is in handen 
van de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren, de politiezone verstuurt slechts een kopie 
van het proces-verbaal en een vraag tot betaling. Meer informatie hierover werd opgenomen 
op p.60 bij het actieplan overlast. 
 
In het afgelopen jaar werd, in samenwerking met het CIBG 19, een operationele kaart uitgewerkt 
voor de politiezone, op niveau van de sectoren, zodat in de toekomst digitale schetsen 
toegevoegd kunnen worden aan verkeersongevallen. De gebruikers kregen ook de nodige 
opleiding om het systeem onder de knie te krijgen. 

 
 

2.2.  Operationele  administratie  Operationele administratie
 

2.1.2.1.  Routage  en  estafetteRoutage en estafette  
 
De dienst operationele administratie (OA) staat in voor de verdeling van alle gerechtelijke 
stukken die de politiezone binnenkomen of verlaten. Daarnaast zorgen de drie bodes van de 
dienst estafette er dagelijks voor dat de interne en externe briefwisseling op haar bestemming 
aankomt. Bovendien leveren de medewerkers stukken af op de griffie, bezorgen ze stalen aan 
de laboratoria en verdelen ze de briefwisseling van de Politieraad en het Politiecollege. 
 
De dienst verzorgde in 2009 de verdeling van 43.497 kantschriften naar alle operationele 
diensten van de politiezone. Daarenboven werden aan het einde van het jaar twee opleidingen 
gegeven met het oog op een zelfde behandeling van de kantschriften in de ganse politiezone. 
 

2.2.2.2.  Digitalisering  processen-verbaalDigitalisering processen-verbaal  
 
In het afgelopen jaar werd begonnen met het digitaliseren van de bijlagen bij een proces-
verbaal. Via het project 'Scandoc' werden die bijlagen gescand zodat de papierberg behoorlijk 
verkleind kan worden. 
 
In de volgende jaren hoopt de politiezone steeds meer over te schakelen naar een digitaal 
archief, ook voor haar administratieve diensten. 
 

                                                      
19 CIBG: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. 
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2.3.2.3.  APO  en  VPVAPO en VPV  
 

Evolutie APO’s en VPV’s 
 2007 2008 2009 

APO 4.179 3.435 3.885 
VPV 15.543 16.515 20.477 

Figuur 20: Evolutie APO’s en VPV’s 
 
In het afgelopen jaar zat het aantal Ambtshalve Politionele Onderzoeken (APO’s) en 
Vereenvoudigde Processen-Verbaal (VPV’s) opnieuw in de lift. De politiezone handelde in 
totaal 2.534 APO-dossiers20 af in 2009. De afgehandelde dossiers leidden tot volgende 
resultaten: 
 1.881 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd, 
 457 dossiers staan nog open bij het Parket, 
 1 dossier leidde tot een vonnis, 
 1 dossier leidde tot een minnelijke schikking, 
 5 dossiers komen in aanmerking voor strafbemiddeling, 
 94 dossiers werden doorgegeven aan andere arrondissementen, 
 95 dossiers werden bij bestaande dossiers gevoegd. 
 

2.4.2.4.  Lokale  bemiddelingLokale bemiddeling  
 
De lokale bemiddelingsdiensten trachten alternatieven te bieden naast de gerechtelijke 
afhandeling van een strafdossier. Veel voorkomende aanvragen voor lokale bemiddeling 
betreffen familiale conflicten, huiselijk geweld en burenruzies. 
 
De politiezone Brussel-West kent op haar grondgebied drie gemeentelijke 
bemiddelingsdiensten: Jette (deze dienst werkt eveneens voor Ganshoren), Sint-Jans-
Molenbeek (eveneens werkzaam voor Koekelberg) en Sint-Agatha-Berchem. 
 

Aantal dossiers lokale bemiddeling21 2008 2009 
Jette 65 52 

Sint-Jans-Molenbeek 181 86 
Sint-Agatha-Berchem 54 2 

Figuur 21: Aantal dossiers lokale bemiddeling 

 

2.5.2.5.  WapendienstWapendienst  
 

Wapendienst 2008 2009 
Aantal ingeleverde wapens (wapenwet) 191 58 

Aantal aanvragen tot regularisatie (wapenwet) 991 572 
Aantal adviezen inzake wapenvergunning 450 351 
Aantal aangiftes verloren/gestolen wapens 101 72 

Figuur 22: Aantal dossiers wapendienst 
 
In het afgelopen jaar werden een pak minder wapens ingeleverd en werden er ook heel wat 
minder regularisaties uitgevoerd. Dit heeft te maken met het aflopen van de 
regularisatieperiode (tot 31 oktober 2009). 
 

                                                      
20 In een en hetzelfde dossier gebeuren meerdere APO’s, vandaar het verschil tussen 3.885 APO’s en 2.534 APO-dossiers. 
21 Het was niet mogelijk om de dossiers van Ganshoren en Jette te scheiden en de dossiers van St-Agatha-Berchem en St-Jans-
Molenbeek. 



 

De wapendienst stemt zijn reactiewijze volledig af op de richtlijnen van de gouverneur en biedt 
ondersteuning aan alle medewerkers in materies m.b.t. de wapenwetgeving. Door zijn 
expertise in de materie neemt de dienst wapens de afhandeling van alle kantschriften over 
vuurwapens voor zijn rekening evenals alle neerleggingen ter griffie van vuurwapens. 
 
Het Centraal Wapenregister (CWR) wordt nauwkeurig up-to-date gehouden en is bijgevolg een 
belangrijk instrument voor de operationele diensten. In overeenstemming met de richtlijnen 
vervat in de PLP40 worden de dossiers, vergunningen en bijhorende stukken correct 
gearchiveerd. 
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Hoofdstuk  VII.  Hoofdstuk VII. Kerntaken  Kerntaken
 

1.1.  Zeven  kerntaken  Zeven kerntaken
 

1.1.1.1.  WijkwerkingWijkwerking  
 
Bij de creatie van de zone werd de politiezone Brussel-West opgedeeld in 17 sectoren. In 
2007 kreeg elke sector een sectorverantwoordelijke en een adjunct-sectorverantwoordelijke. 
Meerdere sectoren vormen een afdeling, bv. de sectoren Zavelenberg en Kattebroek vormen 
samen de afdeling Sint-Agatha-Berchem22. 
 
De sectorverantwoordelijken en hun wijkteam vormen de basis voor de wijkpolitie: ze bieden 
de bevolking een zichtbare en aanspreekbare politiedienst. Wie met een vraag zit, kan 
namelijk via de website van de politiezone23 de gegevens opzoeken van de 
sectorverantwoordelijke en hem mailen. En wie zich op het commissariaat aanbiedt, krijgt (op 
eenvoudig verzoek) een brochure waarin diezelfde gegevens vermeld staan. Al deze 
initiatieven kaderen in het gedachtegoed van community policing: de politie dichter bij de 
burger brengen. 
 
Bovendien vormen de wijkinspecteurs ook een belangrijke informatiebron voor het 
politiewerk; denken we bv. maar aan het herkennen en duiden van de herriestokers tijdens de 
rellen in de Maritiem-wijk te Sint-Jans-Molenbeek in het afgelopen jaar. 
 
Omwille van hun centrale functie wordt er ook aan intervisie gedaan tussen de 
(adjunct)sectorverantwoordelijken, over de sectorgrenzen heen. In het afgelopen jaar kwamen 
zij daartoe twee maal samen, in het bijzijn van de Korpschef. 
 
In 2009 en dit voor de ganse duur van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012, zullen alle 
afdelingen een bijzondere aandacht besteden aan de bestrijding van overlast. We gaan hier 
gedetailleerd op in, in het hoofdstuk over de actieplannen van het zonaal veiligheidsplan (p. 
60). 
 
Daarnaast willen we een aantal taken en verwezenlijkingen belichten van de verschillende 
afdelingen24. 
 
Dat de afdelingen kort bij de burger staan blijkt ook uit de betrokkenheid van de afdeling 
Koekelberg bij een heel aantal schoolinitiatieven: vier medewerkers van de afdeling (onder 
wie drie per fiets) escorteerden, in april 2009, 90 leerlingen die per fiets vanuit de gemeente 
naar Mechelen (en terug) reden om daar op bosklassen te gaan. Daarnaast maken ook vijf 
medewerkers deel uit van het Pat Rouille-project en werd er vanuit de afdeling een voormiddag 
verkeersles gegeven aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar voor de ‘week van de 
fiets’. 
 
De afdeling Sint-Agatha-Berchem hield in het afgelopen jaar heel wat overlegmomenten met 
de gemeentelijke diensten. Zo zit de afdeling elke twee maanden samen met de 
gemeentelijke preventiedienst om de activiteiten en acties op elkaar af te stemmen en 
preventieprojecten te ontwikkelen. Daarnaast wordt ook overlegd met het OCMW en de 
verantwoordelijken van de sociale dienst om een snelle informatie-uitwisseling uit te werken. 

                                                      
22 Voor een volledig overzicht van de sectoren per afdeling en de sectorverantwoordelijken, zie bijlage p. 83. 
23 www.lokalepolitie.be/5340  
24 In dit overzicht hebben we vooral idee willen geven van de taken die de afdelingen vervullen. Er wordt telkens een aspect belicht 
per afdeling, maar vanzelfsprekend voeren alle afdelingen dezelfde taken uit, weliswaar met bepaalde accenten die eigen zijn aan 
de gemeente waartoe ze behoren. 

http://www.lokalepolitie.be.5340/
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De bijstand aan deurwaarders vormt een groot volume aan werk voor de afdelingen. We 
geven ter illustratie de cijfers mee van de afdeling Ganshoren. In het afgelopen jaar werd de 
politie gevraagd aanwezig te zijn bij 599 openingen van deuren en 28 uitdrijvingen. Daarnaast 
behandelde de afdeling 704 deurwaardersexploten. 
 
Ook de onderzoeken naar aanleiding van een inschrijving in de gemeente gebeuren door de 
afdelingen. Zo behandelde de afdeling Sint-Jans-Molenbeek voor 2009 alleen al 18.526 
onderzoeken voor de dienst bevolking en vreemdelingenzaken van de gemeente. 
 
In 2009 werden te Jette (een gedeelte van) een aantal straten van de ene sector naar een 
andere overgeheveld. Zo gingen volgende straten van de sector Spiegel naar de sector 
Leopold I: Ontmijnerslaan, Secrétinlaan, De Smet – De Naeyerlaan, F. Lenoirstraat, F. 
Couteauxstraat, J.-B. Verbeyststraat, J. Lahayestraat, Leopold I-straat, P. Michielsstraat, Sint 
Vincentius a Paulostraat en Tilmontstraat. Daarnaast kreeg de sector Leopold I er nog een 
aantal straten bij van de sector Uyttenhove: Baron De Laveleyestraat en een tweede deel van 
de Leopold I-straat. Deze switch was slechts het formaliseren van een reeds bestaande 
situatie. 
 

1.2.1.2.  OnthaalOnthaal  
 
De politiezone garandeert de bevolking een onthaalpunt per gemeente, 24 uur op 24 uur en 
dit 7 dagen op 7, dankzij de inzet van alle afdelingen en waar nodig het personeel van de 
dienst interventies. 
 
De voornaamste taken die in de onthaalpunten verzekerd worden: zijn het beantwoorden van 
telefoons, het te woord staan van bezoekers, het verstrekken van informatie, het doorverwijzen 
van de bevolking naar de adequate instanties, het afleveren van attesten of administratieve 
documenten van politionele aard, het opnemen van klachten en aangiften, e.d. 
 
Op de website van de politiezone vinden geïnteresseerden ook de link naar het e-loket van 
police-on-web. Ook in 2009 – ondanks bijkomende publiciteit – bleef het aantal aangiftes dat 
via dit medium binnenkwam, eerder beperkt: in totaal werden er 32 klachten geregistreerd. 
 

Police-on-web 
 
Aan slechts 19 van de in totaal 32 geregistreerde feiten kon gevolg gegeven worden, de overige aangiften waren 
ongeldig. Het betreffen 14 feiten van vandalisme tegen privé-eigendom, 4 fietsdiefstallen en 1 winkeldiefstal. 
 
Van de 19 geldige feiten werden er 5 gepleegd op Sint-Jans-Molenbeek, 5 op Jette, 5 op Ganshoren, 2 op Sint-
Agatha-Berchem en 2 op Koekelberg. 
 
Naast een aangifte kan de burger ook een aanvraag voor vakantietoezicht overmaken aan zijn politiezone. In 2009 
liepen er langs de elektronische weg 20 aanvragen binnen. De verdeling is als volgt: 3 voor Sint-Jans-Molenbeek, 2 
voor Jette, 6 voor Ganshoren, 8 voor Sint-Agatha-Berchem en 1 voor Koekelberg. 
 
Wanneer we dit resultaat vergelijken met de ‘papieren’ aanvragen zien we een aanzienlijk verschil: 389 in totaal. Per 
gemeente geeft dit: 40 voor Sint-Jans-Molenbeek, 96 voor Jette, 48 voor Ganshoren, 145 voor Sint-Agatha-Berchem 
en 60 voor Koekelberg. 
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1.3.1.3.  InterventiesInterventies  
 
Ondanks het aanzienlijke personeelstekort en de daardoor toegenomen werkdruk in 2009 
(gemiddeld slechts 16 personen per interventiebrigade) kon de dienst goede resultaten 
voorleggen. 
 

Dienst interventies in 2009 
Gerechtelijke aanhoudingen 1.661 

Terbeschikkingstellingen 683 
Bestuurlijke aanhoudingen 579 

Figuur 23: Dienst interventies in 2009 
 
Om het minimum aantal patrouilles te kunnen verzekeren werd regelmatig beroep gedaan op 
vrijwilligers uit de dienst interventies zelf of op medewerkers uit de gerechtelijke diensten van 
de politiezone. 
 

1.4.1.4.  Lokale  opsporing  en  onderzoekLokale opsporing en onderzoek  
 
De lokale rechercheonderzoeken gebeuren in de politiezone Brussel-West door de lokale 
recherchedienst – bijgestaan door de dienst steun aan recherche (SAR) –, de dienst jeugd en 
gezin en de dienst bijzondere wetten. Door de budgettaire beperkingen in het afgelopen jaar 
werden deze diensten vaak ingeschakeld voor bijstand bij allerhande operaties en 
ordehandhavingsevenementen. Bovendien werd het personeel geïntegreerd in de 
interventiedienst indien het minimum aantal patrouilles niet gehaald kon worden binnen de 
dienst zelf. 
 
Naast deze verplichtingen leverden de diensten ook het merendeel van de 
projectcoördinatoren voor de actieplannen 2009 van het zonaal veiligheidsplan: 
 Diefstal van en in voertuigen: het diensthoofd operationele steundienst en steun aan 

recherche; 
 Drughandel: het hoofd sectie drugs van de lokale recherche dienst; 
 Jeugddelinquentie: het diensthoofd jeugd en gezin; 
 Sac-jacking en grijpdiefstal + stadsbendes: het adjunct-diensthoofd lokale recherchedienst; 
 Diefstal in woning: een lid van de sectie inbraken. 
 
Niettegenstaande de drukke agenda van de rechercheurs konden zij, ook buiten het zonaal 
veiligheidsplan om, mooie resultaten neerzetten in het afgelopen jaar. We overlopen enkele in 
het oog springende resultaten… 
 

A.A.  Lokale  recherche  en  steun  aan  rechercheLokale recherche en steun aan recherche  
 

Inbeslagnames door de dienst lokale recherche in 2009 

Drugs 
4.429g marihuana, 927g cocaïne, 78g 

heroïne, 3.341g hasj, 3 cannabisplantages 
Wapens 90 
Gsm’s 253 

Gekopieerde dvd’s 1.245 
Kleding 242 

Geld 29.770€ 
Figuur 24: Inbeslagnames door de dienst lokale recherche in 2009 

 



 

Na een langdurig, diepgaand onderzoek, werd in een enkele zaak van drugshandel bijna twee 
kilo hasj in beslag genomen. Bij het onderzoek viel de dienst lokale recherche binnen in vijf 
verschillende panden gelegen in Sint-Jans-Molenbeek, Jette en Ronse. De inval was het 
orgelpunt van een maandenlang onderzoek naar een bende die vooral hasj verkocht vanuit een 
café gelegen in Sint-Jans-Molenbeek. Bij de huiszoekingen werden de drugs aangetroffen. Op 
het adres in Ronse werden overblijfselen aangetroffen van een grootschalige 
cannabisplantage, goed voor maar liefst 1.100 planten, bovendien werd er 20.000 euro aan 
cash geld gevonden. Daarnaast werden in de maanden oktober en december nog eens twee 
cannabisplantages opgerold met telkens om en bij de 1.200 planten! 
 
De politiezone Brussel-West werkte in 2009 aan 160 verdwijningen van meerderjarige 
personen. Dankzij de geïntegreerde, professionele aanpak door de sectie moord van de lokale 
recherche konden 156 vermiste volwassenen teruggevonden of gelokaliseerd worden. Drie 
personen bleken overleden en drie anderen hadden de wijk genomen naar het buitenland. De 
sectie moord van de lokale politie Brussel-West werkt intensief samen met de cel vermiste 
personen van de federale politie en brengt wekelijks 
verslag uit aan het Parket over de vorderingen in de 
verschillende onderzoeken. Bovendien onderhouden 
de speurders nauw contact met de familie van de 
vermiste en kunnen zij beroep doen op een 
uitgebreid partnernetwerk (gsm-operatoren, banken, 
luchthavens,…). 
 
We vermelden ook nog dat de politiezone Brussel-
West over een uitgebreid informantennetwerk 
beschikt. De politiezone bekleedt nog steeds de 
tweede plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wat de uitbetaling van informantenpremies betreft. 
 
In de politiezone houden een aantal personen bij de 
dienst steun aan recherche zich bezig met het 
opsporen van namaakgoederen. Zij werken in dit 
verband nauw samen met, onder meer, de ABAC-
BAAN (Association Belge Anti-Contrefaçon - 
Belgische Associatie Anti-Namaak): een vzw die 
sinds 1995 de belangen van de merkenproducenten 
verdedigt tegen namaak. In totaal werden in 2009 
een dertigtal dossiers voor namaakfeiten geopend. 
In de loop van vorig jaar konden zo duizenden 
namaakartikelen: parfum, kledij, handtassen, 
schoenen,… van bekende en dure merken, maar ook 
cd’s, dvd’s,... in beslag genomen. De producten 
waren voornamelijk bestemd voor de kleine lokale 
verkoop op markten, op café of op straat. 

Meer dan drie ton namaakgoederen 
vernietigd! 
 
De grootste vangst aan namaakgoederen 
werd gedaan in november 2009: meer 
dan 9.200 artikelen, waarvan het 
merendeel parfum (±6.200 stuks) en voor 
het overige allerhande textiel en 
kledingstukken, werden aangetroffen bij 
een controleactie in Sint-Jans-
Molenbeek. De namaak heeft een 
geschatte aankoopwaarde van ±100.000 
euro; de straatwaarde wordt geschat 
tussen 300.000 en 400.000 euro. De 
goederen werden begin 2010, onder 
grote mediabelangstelling, vernietigd in 
de verbrandingsoven van Neder-over-
Heembeek. 
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B.B.  Jeugdbescherming,  zeden  en  intrafamiliaal  geweldJeugdbescherming, zeden en intrafamiliaal geweld  
 
Jaarlijks worden er om en bij de 6.000 processen-verbaal opgemaakt door de dienst jeugd en 
gezin; deze dienst heeft zich gespecialiseerd in alle zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn 
(als dader of slachtoffer). De dienst behandelt tevens alle zedenzaken op het grondgebied van 
de politiezone. 
 

Activiteiten dienst jeugd en gezin in 2009 

Audiovisueel verhoor 87 

Overbrengingen van minderjarigen naar instellingen25 34 

Proces-verbaal gerechtelijk niet verkeer 6.606 
Gerechtelijke aanhoudingen 67 

Terbeschikkingstellingen (minderjarigen en meerderjarigen in het kader van zedenfeiten) 47 
Bestuurlijke aanhoudingen 7 

APO-dossiers 160 
Figuur 25: Resultaten dienst jeugd en gezin in 2009 

 
In 2009 opende de politiezone Brussel-West 334 dossiers voor de ontvluchting van 
minderjarigen; 321 personen werden teruggevonden. De overige 13 personen zijn nog niet 
gelokaliseerd maar de verdwijningen worden als niet-verontrustend beschouwd. 
 

Behandelde kantschriften / dossiers in 2009 

type dossier aantal kantschriften 

dossiers familiale onderzoeken 542 

dossiers ontvluchting voor minderjarigen die gedomicilieerd zijn binnen de politiezone 334 
dossiers minderjarige betrokken bij als misdrijf omschreven feiten 761 

dossiers problematische opvoedingssituatie 388 
zedendossiers 397 

dossiers intrafamiliaal geweld 742 
dossiers onderzoeksrechter 319 

dossiers schoolverzuim 278 
dossiers familiaal recht 329 

dossiers alternatieve maatregelen (MAM) 100 
dossiers adoptie 27 

Figuur 26: Aantal dossiers dienst jeugd en gezin in 2009 
 
De dienst jeugd en gezin is gespecialiseerd in het verhoren van minderjarigen via 
audiovisueel verhoor. De politiezone beschikt over uitgebreide apparatuur hiertoe en de 
medewerkers van de dienst worden speciaal opgeleid om de verhoren af te nemen. 
 

C.C.  Bijzondere  wettenBijzondere wetten  
 
De dienst bijzondere wetten doet onderzoek naar allerhande vormen van fraude, zwartwerk, 
schijnhuwelijken, milieuwetgeving,… in samenwerking met de afdelingen, de andere 
gerechtelijke diensten van de politiezone en de gemeentelijke diensten. Het gaat meestal om 
langlopende onderzoeken en uitgediepte analyses waarbij gebruik gemaakt wordt van 
verregaande onderzoeksmethoden zoals telefoononderzoek en onderzoek naar de 
eigendommen. 
 
De politiezone werkt, op vraag van de onderzoeksrechter, al geruime tijd op vijf grote dossiers: 
 fraude bij sociale uitkeringen, 
 spookfirma’s en criminele organisaties, 
 namaakgoederen en het gebruik ervan, 
 verbreken van zegels en witwaspraktijken, 
 illegale handelszaken en handelspraktijken. 
 

                                                      
25 GGI, onthaalcentrum, gesloten instelling in Everberg, etc. 
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Activiteiten van de dienst bijzondere wetten in 2009 
Aanvankelijke PV 135 
Navolgende PV 161 

Administratieve aanhoudingen 89 
Kantschriften 84 

Figuur 27: Dienst bijzondere wetten in 2009 

 
In het afgelopen jaar deed de dienst bijzondere wetten 93 bestuurlijke aanhoudingen: 22 
personen werden geïnterneerd, 21 personen werden in vrijheid gesteld en 46 personen, die op 
illegale wijze in België verbleven, kregen een verzoek om het grondgebied te verlaten. 
 
Op vraag van het Brusselse Parket en het Arbeidsauditoraat kwam de dienst bijzondere wetten 
tussenbeide in volgende gevallen: 
- Milieu-inbreuken, vooral in gevallen waar de uitbating de oorzaak is van allerlei overlast. 

Meestal wordt de activiteit van de handelszaken stopgezet; 
- Geluidsoverlast, meestal in het kader van beroeps- of spelactiviteiten; 
- Inbreuken op de handelspraktijken; 
- Mensenhandel, huisjesmelkerij, onbewoonbaarheid van panden en verblijfsvergunningen; 
- Verdoken prostitutie in, onder andere, massagesalons. 
 
De medewerkers bieden ook ondersteuning aan de andere diensten binnen en buiten de 
politiezone. Zo stonden zij in 2009 de sociaal-economische cel van Sint-Jans-Molenbeek 31 
keer bij, in 9 gevallen werd de sluiting van een handelszaak gevraagd. Daarnaast begeleidden 
zij het FAVV26 (2 keer), de dienst Stedenbouw (8 keer), de Regionale Milieu-inspectie (6 keer) 
en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (1 keer). De dienst bijzondere wetten was vaak ook 
aanwezig bij verscheidene acties van de lokale recherche voor de controle van vzw’s en in het 
kader van drugwetgeving en kansspelen. 
 

 

                                                      
26 FAVV: Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. 

Illegaal productie-atelier opgerold 
 
Op vraag van de Politierechtbank deed de dienst bijzondere wetten van de politiezone Brussel-West, vergezeld 
van de dienst voor Vreemdelingenzaken en het FAVV, op 5 mei 2009 een huiszoeking in een eengezinswoning 
te Sint-Agatha-Berchem. 
 
In de garage stootten de onderzoekers op een grote hoeveelheid basisgrondstoffen (meel, olie en conserven), 
drie diepvrieskasten gevuld met afgewerkte producten (raviolizakjes gevuld met vlees) en drie koelkasten. Op de 
eerste verdieping bereidden een man en vrouw Chinese spijzen in weinig hygiënische omstandigheden. In de 
rest van de woning werden verscheidene bedden ontdekt. 
 
Bij de huiszoeking werd een aanzienlijke som geld in beslag genomen en werden de lokalen op de 
benedenverdieping verzegeld door onze diensten. De voedingsmiddelen die niet meer voor consumptie geschikt 
werden geacht, werden weggehaald en vernietigd. Het gaat om 175kg deegzakjes gevuld met vlees, 10kg vlees, 
100kg meel, 180 conservenblikken met bamboescheuten, 2 hompen varkensvlees die gedroogd werden in de 
tuin en 75 liter olie. 
 
Twee van de drie aangehouden personen verbleven legaal in het land en werden vrijgelaten, een derde persoon 
werd naar de gesloten instelling van Merksplas gebracht. 
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1.5.1.5.  SlachtofferbejegeningSlachtofferbejegening  
 
De dienst coördinatie slachtofferbejegening (CSB) biedt bijstand aan burgers die 
geconfronteerd werden met een mogelijk traumatische ervaring. De dienst bood onder meer 
hulp bij intrafamiliaal geweld, diefstal met geweld, belaging, slechtnieuwsmelding,… 
 
De politiezone zorgt zelf voor de hulp aan slachtoffers buiten de politiezone en voor de 
gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren. Voor de overige gemeenten werkt zij samen 
met de gemeentelijke diensten voor slachtofferbemiddeling. 
 

Kwantitatieve gegevens van de CSB 2009 

Behandelde dossiers 
1.014 dossiers (d.i. voor de gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren en slachtoffers die 
buiten de politiezone gedomicilieerd zijn) 

Koekelberg 227 

Sint-Jans-Molenbeek 851 
Doorverwezen dossiers 
naar de gemeentelijke 

diensten Jette 486 

Aantal wachtoproepen 
(17u00-8u00 en 24u/24u), 

WE en feestdagen 
21 

Figuur 28: Coördinatie politionele slachtofferbejegening in 2009 
 

1.6.1.6.  Openbare  ordehandhavingOpenbare ordehandhaving  
 

A.A.  Zonale  en  suprazonale  ordehandhavingZonale en suprazonale ordehandhaving  
 
In het afgelopen jaar voerde de ganse politiezone Brussel-West 41 ordediensten uit buiten 
haar grondgebied. Dit betekent dat er in totaal 4.345,9 uur (waarvan 920 weekenduren) aan 
Hycap/Arrosol gepresteerd werd. Wat de zonale ordehandhaving betreft, presteerde het 
ganse personeel van de politiezone 14.599 uur. 
 
Het meest in het oog springend zijn vooral de rellen die plaatsvonden eind augustus en 
midden september 2009. Om de orde te herstellen stelde de politiezone dagelijks uitgebreide 
patrouilles in plaats. In totaal patrouilleerde de lokale politie ongeveer 5.000 extra uren op het 
grondgebied van de Maritiemwijk, waar de incidenten zich voornamelijk afspeelden. Het 
opstellen en het stand-by houden van de pelotons voor de ordehaving, kostte de politiezone 
4.228 uur. 
 
Ook het Citybank-proces, dat plaatsvond in de gebouwen van de Brussels Event Brewery, 
vergde een aanzienlijke politietussenkomst. Het verkeer er in goede banen leiden en de 
beveiliging garanderen, kostte de politiezone 539 mensuren. 
 

B.B.  FC  BrusselsFC Brussels  
 
Er werd door de politiezone ondersteuning geboden bij 38 voetbalmatchen van FC Brussels, 
zowel thuis- als uitmatchen. Het betreft hier in totaal 2.979 gepresteerde uren. Voor het 
tweede jaar op rij slaagde de politiezone er in, mede dankzij de kordate aanpak van alle 
inbreuken door haar spotters, om de politieaanwezigheid te verminderen. In 2008 werden er 
nog 4.250,2 uren gepresteerd in het kader van voetbalmatchen. 
 
Wat het voetbalgebeuren betreft, kunnen we nog toevoegen dat er in het afgelopen jaar bijna 
geen inbreuken meer vastgesteld werden, in strijd met de voetbalwet en uitgevoerd in groep, 
noch bij thuis- noch bij uitwedstrijden. 
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Dit gegeven is ook enigszins gelinkt aan het feit dat de club in tweede klasse speelt. Alleen bij 
de ontmoeting tussen Bergen en FC Brussels kwam het tot schermutselingen. In totaal werden 
voor 2009 11 processen-verbaal opgesteld in het kader van de voetbalwet. 
 

C.C.  CrisisbeheersingCrisisbeheersing  
 
Sinds 2008 werkt de politiezone Brussel-West aan de ontwikkeling van de Nood- en 
Interventieplannen (NIP). De plannen zijn sinds eind 2008 klaar, op enkele gegevens na. 
Daarop werd gestart met het opmaken van een scenario voor het functioneren van de 
politiezone in tijden van crisis. Dit houdt in dat de personeelsleden van de politiezone een 
plaats toebedeeld krijgen in het NIP. Om te weten wat van hen verwacht wordt, kregen alle 
medewerkers een opleiding. 
 
Tegelijkertijd worden de nodige logistieke middelen voorzien zodat de politiezone een gedegen 
antwoord kan bieden in geval van crisis. Er wordt ook samengewerkt met FOD Defensie om de 
tijdelijke ‘helihavens’ op het grondgebied van de politiezone te bepalen. 
 
In het afgelopen jaar, tijdens de H1N1 griepepidemie, bleef de cel crisisbeheersing alert. In 
samenwerking met de gemeenten zorgde, o.a. een gaslek slechts voor beperkte buurthinder. 
 

1.7.1.7.  VerkeerVerkeer  
 
Het Koninklijk Besluit van 16 oktober 200927 voerde ‘verkeer’ in als zevende 
basisfunctionaliteit voor de lokale politie en legde een minimumnorm van 8% van de totale 

erkcapaciteit op. 

erdeling inzake verkeersveiligheid bestond, vergde dit K.B. geen interne 
anpassingen. 

w
 
Omdat in het politiekorps al een gespecialiseerde verkeersdienst voorhanden was en een 
duidelijke taakv
a
 

.  VAA. Verkeersveiligheiderkeersveiligheid  
 
De dienst verkeer staat o.a. in voor het vervullen van de mobiliteitscontracten die de 

emeenten Sint-Jans-Molenbeek en Ganshoren afsloten met de politiezone Brussel-West. 
 
g

Mobiliteitscontracten 2009 
Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren 

G t entsesteenweg/Vandenpeereboomstraa
Gentsesteenweg/Dubois Thormstraat 

Ni t noofsesteenweg/Vandenpeereboomstraa
N  inoofsesteenweg/Nicolas Doyenstraat
Ni t noofsesteenweg/Jozef Baeckstraa

Ninoofsesteenweg/Palokestraat 

Karellaan/Landsroemlaan 
Keizer 

Figuur 29: Mobiliteitscontracten 2009 

sovereenkomst afgesloten met de FOD 
innenlandse Zaken en de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

 we dieper in op de verkeersveiligheidsstrategie van de 
olitiezone Brussel-West (p. 58). 

 

                                                     

 
Zoals elk jaar werd ook in 2009 een verkeersveiligheid
B
 
Bij de bespreking van de resultaten van de actieplannen 2009, in het kader van het zonaal 
veiligheidsplan 2009-2012, gaan
p

 
27 Koninklijk Besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling 
van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening 
aan de bevolking te verzekeren.  
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B.B.  VerkeersboetefondsVerkeersboetefonds  
 
Dankzij de dotatie in het kader van het Verkeersboetefonds ter waarde van 622.000 euro kon 
de politiezone Brussel-West haar middelen inzake de verkeersveiligheid uitbreiden met o.a. 
volgende aankopen: 
- Uitbreiding van de ‘handheld’ computers en ‘tablet’ pc’s voor de dienst verkeer (75.000 

euro); 
- Upgrade van de analoge en digitale flitsapparatuur (99.220,00 euro); 
- Uitgeruste moto voor de dienst verkeer (68.970,00 euro) en radioapparatuur voor 

verkeersmoto’s (13.500 euro); 
- Aankoop ANPR28-systeem voor automatische nummerplaatherkenning (33.095,06 euro); 
- Zonnepanelen voor de PIV-borden (22.324,50 euro); 
- Onderhoud en reparatie van de ademanalysetoestellen (14.505,60 euro); 
- Promomateriaal (15.000 euro); 
- Onderhoudscontracten voor verscheidene toestellen (17.049,38 euro) en voor voertuigen 

(4.225,00 euro); 
- Budget van 2.200 uren voor het uitvoeren van verkeersacties. 
 

C.C.  Cel  K8Cel K8  
 
De cel K8 handelt de dossiers af die opgesteld werden wegens niet-betaling van minnelijke 
schikkingen. De geïnde gelden komen niet toe aan de politiezone maar de politiezone staat wel 
in voor de inning ervan. In 2009 werden heel wat minder dossiers opgemaakt dan het 
voorgaande jaar: 7.794 dossiers ten opzichte van 11.708 in 2008. De daling is het gevolg van 
de vervolging via de gecumuleerde processen-verbaal (zie hiervoor het hoofdstuk over het 
actieplan overlast op p. 59). De betalingsgraad na herinnering door de cel K8 ligt op 42%. 
 

Door K8 behandelde dossiers in 2009 
Type  Reden 

Jaar 
Binnen PZ 5340 Buiten PZ 5340 Transitplaten TOTAAL niet-verschijning betwisting/niet-betaling 

2008 11390 68 250 11.708 7.130 4.260 
2009 7.504 69 221 7.794 4.369 3.135 

Figuur 30: Dossiers cel K8 in 2009 

 
 

2.2.  Operationele  steun  Operationele steun
 
Samen met de dienst steun aan recherche (die eerder besproken werd in het onderdeel lokale 
recherche en onderzoek) vormen de hondenbrigade en de bikers de operationele steundienst. 
Omdat ze zich niet gemotoriseerd verplaatsen leveren ze zowel pro-actief als reactief een 
grote bijdrage aan het politiewerk: het contact met de burger wordt vergroot, waardoor de 
politiemensen makkelijker aangesproken worden op straat. 
 

2.1.2.1.  HondenbrigadeHondenbrigade  
 
De dienst telt twaalf hondenbegeleiders met een volledig opgeleide politiehond. Hun bijstand is 
veel gevraagd bij openbare ordehandhaving (zoals Hycap, voetbalwedstrijden,…) en voor het 
uitvoeren van pro-actieve voetpatrouilles (bv. vakantietoezicht op woningen). 
 

                                                      
28 ANPR: Automatic Number Plate Recognition. 



 

 
Activiteiten hondenbrigade in 2009  

Deelnames aan operaties 156 
Pro-actieve patrouilles 1.400 

Aantal gerechtelijke PV’s niet verkeer 139 
Aantal bestuurlijke verslagen 16 

Aantal PV’s verkeer 56 
Aantal OI 274 

Aantal gerechtelijke aanhoudingen 10 
Aantal bestuurlijke aanhoudingen 10 
Aantal terbeschikkingstellingen 10 

Figuur 31: Activiteiten hondenbrigade in 2009 
 
De dienst is ook verantwoordelijk voor alle oproepen waarbij dieren betrokken zijn (loslopende 
dieren, mishandeling, overlast,…). In het afgelopen jaar behandelde de hondenbrigade 47 
oproepen: 
 

Oproepen m.b.t. dieren in 2009 
Aantal opgehaalde dieren 30 (28 honden en 2 katten) 

Aantal opgehaalde dode dieren 8 
Aantal interventies met slangen 3 
Aantal interventies met paarden 2 

Aantal interventies met wilde dieren 5 (3 vossen en 2 slangen) 
Figuur 32: Oproepen m.b.t. dieren  

 
In 2009 stond de hondenbrigade ook in voor het weghalen van kadavers op de openbare weg 
vermits de daartoe aangestelde firma de samenwerking stop zette. 
De hondenbrigade is ook een ware publiekstrekker, vandaar dat zij erg gewild is voor 
demonstraties op jaarmarkten, in scholen. In het afgelopen jaar toonden de honden en hun 
meesters hun kunnen tijdens 15 demonstraties. 
 

 
 

Hondenbrigade gelauwerd op 15 juli 2009 
 
In het afgelopen jaar zette het Politiecollege een aantal hondenbegeleiders en hun patrouillehond in de bloemetjes 
omwille van hun knappe prestaties bij een aantal wedstrijden. 
 
De wedstrijdmicrobe sloeg in 2008 toe nadat een van de inspecteurs tijdens zijn opleiding tot
patrouillehondengeleider, verschillende trofeeën won op een wedstrijd voor politiehonden, ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van de dienst hondensteun van de federale politie (DACH). De inspecteur en zijn hond kaapten 
niet minder dan 3 bronzen medailles weg op deze internationale happening! 
 
De politiezone schreef vervolgens 4 hondengeleiders in voor de internationale wedstrijd “Ecyno” van 16 juni tot en 
met 18 juni 2009 in Caen, Frankrijk: een prestigieuze wedstrijd, georganiseerd door de Franse gendarmerie, met 
in totaal 42 deelnemende teams uit verschillende Europese landen waaronder Frankrijk, België, Spanje, Andorra, 
Italië, Roemenië, Hongarije en Zwitserland. De politiezone Brussel-West liet een verpletterende indruk achter bij 
de jury en de concurrenten, en sleepte meerdere (hoofd)prijzen in verschillende categorieën in de wacht. 
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2.2.2.2.  BikersBikers  
 
Op 1 oktober 2009 gingen de bikers voor het eerst de straat 
op. Na een zes dagen durende, hoogst professionele, 
opleiding in het Nederlandse Nijmegen29 ging de dienst, 
vanuit het commissariaat van Koekelberg, van start met vier 
inspecteurs en een commissaris. In de toekomst hoopt de 
politiezone Brussel-West haar fietsteam te kunnen uitbreiden 
tot tien medewerkers. 
 
Elke dag, tussen 7u en 22u, patrouilleert (minstens) een 
patrouille van twee fietsers over de ganse politiezone. De 
medewerkers besteden daarbij vooral aandacht aan de 
plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn voor voertuigen en 
‘gevoelige’ buurten waar criminaliteit gesignaleerd werd. Zij bieden ook steun bij operaties en 
(ordehandhavings-)evenementen op het grondgebied van de politiezone. Daarnaast escorteren 
de bikers ook schoolgroepen per fiets. 
 

Activiteiten bikers in 2009 
Deelnames aan operaties 37 

Aantal gerechtelijke PV’s niet verkeer 16 
Aantal OI 139 

Aantal gerechtelijke aanhoudingen 8 
Aantal bestuurlijke aanhoudingen 2 
Aantal terbeschikkingstellingen 5 

Figuur 33: Activiteiten bikers in 2009 
 

                                                      
29 Integraal Beroepsvaardigheidstrainingscentrum. 
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Hoofdstuk  VIII.  Hoofdstuk VIII. Preventie  Preventie
 

1.1.  Schooladoptieplan  Schooladoptieplan
 
Tijdens het schooljaar 2008-2009 namen in totaal 760 leerlingen uit het vijfde leerjaar deel aan 
het schooladoptieplan: 294 Nederlandstalige leerlingen en 466 Franstalige. 
 

Resultaten schooladoptieplan 

Schooljaar 2007-2008 2008-2009 

Aantal scholen 16 14 
Nederlandstalige scholen 

Aantal adoptieagenten 10 10 
Aantal scholen 23 23 

Franstalige scholen 
Aantal adoptieagenten 19 17 

Figuur 34: Schooladoptieplan 
 
Tijdens de 5 themalessen van telkens een halve dag, gaven onze adoptieagenten meer uitleg 
over de verschillende taken bij de politie en trachtten ze de kinderen te sensibiliseren. De 
besproken onderwerpen zijn:  
 politie, 
 verkeerssignalisatie, 
 verkeersveiligheid, 
 vandalisme, 
 diefstal. 
 
Bovendien ontving elke leerling, dankzij een subsidie van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, 
per sessie een lesboek en een gadget. 
 
Als afsluiter werden de leerlingen die deelnamen aan het schooladoptieplan 2008-2009 op 8 
mei 2009 ontvangen in het Jeugdpark te Jette voor de interactieve Pat Rouille-dag. Tijdens dit 
evenement konden zij kennis maken de verschillende hulpdiensten en allerhande 
demonstraties bijwonen. 
 
De politiezone Brussel-West heeft in 2009 opnieuw deelgenomen aan de ‘actie boekentas’. 
Dit initiatief vloeit voort uit de nauwe samenwerking tussen Mobiel Brussel, de Brusselse 
politiezones, de federale politie Brussel, de dienstdoende gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel Hoofdstad en de Brusselse minister 
en staatssecretaris van vervoer. Bij het begin van het 
schooljaar worden heel wat nuttige tips gegeven om veilig 
naar school te gaan. Tijdens deze campagne worden 
kalenders uitgedeeld aan de leerlingen van de 
basisscholen. Op de kalender staan enkele gouden 
veiligheidstips voor het traject naar school. Voor kinderen 
vormt de weg van thuis naar school en terug, het grootste 
deel van hun dagelijkse verplaatsingen. Op dit traject leren 
ze dus goede gewoonten aannemen en ook hoe ze zich 
veilig moeten gedragen. 
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2.2.  Technopreventie  Technopreventie
 
De dienst politionele preventie verstrekt technopreventief advies aan de bevolking en 
handelaars binnen de politiezone. In totaal bezochten de medewerkers, in 2009, 125 keer een 
woning of handelspand om aanbevelingen te geven over een betere beveiliging. Per telefoon 
werden 263 vragen beantwoord. 
 

Aantal technopreventieve bezoeken in 2009 
 

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

Huisbezoeken 37 24 9 27 28 
Verstuurde uitnodigingen 129 226 137 114 362 

Figuur 35: Technopreventieve bezoeken in 2009 
 
Daarnaast werden 968 uitnodigingen tot technopreventief advies verstuurd aan de bevolking. 
In het afgelopen jaar kregen de aanvragers van een bouwvergunning eveneens informatie over 
de betere beveiliging van hun werf. Het doel was vooral de stijging van het aantal 
werfdiefstallen te bedwingen. 
 
Naast de huisbezoeken probeert de dienst politionele preventie de bevolking ook te 
sensibiliseren op jaarmarkten, culturele evenementen, woonbeurzen, tijdens 
wijkvergaderingen,… 
 
Ook het vakantietoezicht wordt door de dienst politionele preventie beheerd. Het voorbije jaar 
2009 behandelde de politiezone Brussel-West 389 aanvragen om een oogje in het zeil te 
houden wanneer eigenaars voor langere tijd uithuizig waren. 
 

Aantal aanvragen vakantietoezicht in 2009 
Ganshoren Jette Koekelberg Sint-Agatha-Berchem Sint-Jans-Molenbeek 

48 96 60 145 40 
Figuur 36: Aantal aanvragen vakantietoezicht in 2009 
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Hoofdstuk  IX.  Hoofdstuk IX. Statistieken  2009Statistieken 200930  30

 

1.1.  Geregistreerde  criminaliteit  Geregistreerde criminaliteit
 

Geregistreerde criminaliteit politiezone Brussel-West 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %‘04-‘09 %‘08-‘09 

Diefstal van voertuig 683 585 711 684 455 372 -45,5% -18,2% 
Diefstal v/e ander vervoermiddel 150 174 127 147 166 152 +1,3% -8,4% 
Diefstal in voertuig 2457 2576 3339 3199 3420 2379 -3,2% -30,4% 
Diefstal in woning 1672 1965 2636 2234 2140 2286 +36,7% +6,8% 
Handtasdiefstal 554 485 406 191 240 227 -59% -5,4% 
Winkeldiefstal 258 402 378 271 304 333 +29,1% +9,5% 
Huisdiefstal 30 21 25 21 32 23 -23,3% -28,1% 
Afpersing - Hold-up 85 43 39 50 56 58 -31,8% +3,6% 
Andere diefstallen 2757 2861 2952 3177 3362 3192 +15,8% -5,1% 

Diefstallen 

Totaal 8646 9112 10613 9974 10175 9022 +4,3% -11,3% 
Moord, doodslag & verdacht 
overlijden 

65 57 54 56 47 59 -7,8% +25,5% 

Slagen & verwondingen 1151 1314 1454 1445 1579 1408 +22,3% -10,8% 
Ontvoering 4 10 13 16 22 13 +225% -40,9% 
Verkrachting - Aanranding van de 
eerbaarheid 

57 63 76 90 81 72 +26,3% -11,1% 

Andere 39 42 35 45 40 20 -48,7% -50% 
Ontucht-prostitutie (aanzet-
uitbuiting) 

3 6 5 10 6 1 -66,7% -83,3% 

Misdrijven tegen de 
fysieke integriteit & 
zeden 

Totaal 1319 1492 1637 1662 1775 1573 +19,3% -11,4% 
Financiële en economische misdrijven 328 342 347 332 311 249 -24,1% -19,9% 

Brandstichting 172 217 202 205 162 206 +19,8% +27,2% 
Vernielingen, beschadigingen en 
opschriften 

1751 1804 1766 1991 2164 1918 +9,5% -11,4% Misdrijven tegen de 
eigendommen 

Totaal 1923 2021 1968 2196 2326 2124 +10,5% -8,7% 
Vereniging van misdadigers 24 8 21 29 17 16 -33,3% -5,9% 
Bedreigingen 808 876 912 940 973 931 +15,2% -4,3% 

Ontvluchting 2 3 4 1 4 9 +350% +125% 
Misdrijven tegen de 
openbare veiligheid 

Totaal 834 887 937 970 994 956 +14,6% -3,8% 
Misdrijven tegen het openbaar gezag 326 340 349 369 345 318 -2,5% -7,8% 
Misdrijven tegen het openbaar vertrouwen 419 410 411 373 368 292 -30,3% -20,7% 

Verplichtingen van de burger 623 633 414 489 412 374 -40% -9,2% 
Vreemdelingenwetgeving 797 796 770 670 713 610 -23,5% -14,4% 
Drugswetgeving 350 332 476 637 457 555 +58,6% +21,4% 
Wet op de Jeugdbescherming 291 395 352 390 412 344 +18,2% -16,5% 
Milieuwetgeving 156 97 75 74 49 15 -90,4% -69,4% 
Openbare dronkenschap 140 174 244 278 258 217 +55% -15,9% 
Wetgeving m.b.t. handel en arbeid 84 93 62 61 75 51 -39,3% -32% 
Wapenwetgeving 99 146 136 188 178 169 +70,7% -5,1% 
Andere 254 257 308 336 344 265 +4,3% -23% 

Bijzondere wetten 

Totaal 2794 2923 2837 3123 2898 2600 -7% -10,3% 
Misdrijven tegen familie & kind 301 314 399 271 301 276 -8,3% -8,3% 
Woonstschennis & wederrechtelijke 
aanhouding 

73 64 62 80 81 82 +12,3% +1,2% 

Bedreigingen & beledigingen 157 171 154 190 185 134 -14,7% -27,6% 
Andere 752 876 762 701 607 549 -27% -9,6% 

Andere inbreuken 

Totaal 1283 1425 1377 1242 1174 1041 -18,9% -11,3% 
TOTAAL 17872 18952 20476 20241 20366 18175 +1,7% -10,8% 
Andere (geen misdrijven) 3685 4906 6586 9116 10969 11813 +220,6% +7,7% 
TOTAAL 21557 23858 27062 29357 31335 29988 +39,1% -4,3% 

Figuur 37: Geregistreerde criminaliteit voor de politiezone Brussel-West 
 

                                                      
30 De analyses en statistieken werden overgenomen uit het jaarlijkse criminaliteitsbeeld van de cel analyse en advies van de 
politiezone Brussel-West. 
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De tabel op de voorgaande bladzijde toont aan dat, sinds 2004, het aantal feiten gestegen is 
tot en met 2008. In vergelijking met vorig jaar, stellen we een daling vast met 4,3%.  
 
Deze evolutie wordt ook hieronder bevestigd. Hier werd echter de categorie ‘andere: geen 
misdrijven’ weggelaten. 
 

Evolutie geregistreerde criminaliteit in de politiezone Brussel-West 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

17.872 18.952 20.476 20.241 20.366 18.175 
- +6% +8% -1,2% +0,6% -10,8% 

%2004-2009 +1,7% 
Figuur 38: Evolutie geregistreerde criminaliteit in de politiezone Brussel-West 

 
Sinds 2004 is de criminaliteit blijven stijgen, om dan in 2007 lichtjes te zakken. Ten opzichte 
van 2008 zijn het aantal geregistreerde feiten in 2009 gedaald met 10,8%. 
 
Onderstaand taartdiagram illustreert de proportie van elke categorie voor 2009. 
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Figuur 39: Geregistreerde criminaliteit in de politiezone Brussel-West 

 
De categorie ‘andere: geen misdrijven’ vertegenwoordigt 40% van de geregistreerde feiten en 
een derde van de feiten zijn diefstallen. Achtereenvolgens hebben we de inbreuken op de 
bijzondere wetten (9%), misdrijven tegen de eigendommen (7%) en de misdrijven tegen de 
fysieke integriteit en zeden (5%). 
 
In vergelijking met 2008 zien we dat alle categorieën, met uitzondering van de categorie 
‘andere geen misdrijven’ (stijging met 7,7%), een daling vertonen: 
 Misdrijven tegen het openbaar vertrouwen (-20,7%); 
 Financiële en economische misdrijven (-19,9%); 
 Misdrijven tegen de fysieke integriteit & zeden (-11,4%). 
 Diefstallen (-11,3%). 
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Onderstaande tabel geeft de 10 meest voorkomende kwalificaties weer voor 2009 
 

Top 10 - 2009 Aantal % van het totaal 
Andere diefstallen 3.192 10,6% 
Diefstal in voertuig 2.379 7,9% 
Diefstal in woning 2.286 7,6% 

Vernielingen, beschadigingen en opschriften 1.918 6,4% 
Slagen & verwondingen 1.408 4,7% 

Bedreigingen 931 3,1% 
Vreemdelingenwetgeving 610 2,0% 

Drugswetgeving 555 1,9% 
Andere (andere inbreuken) 549 1,8% 

Diefstal van voertuig 372 1,2% 
Figuur 40: Top tien van de voorkomende feiten 

 
We stellen vast dat, uit deze top 10, volgende kwalificaties een daling vertonen ten opzichte 
van 2008: 
 Diefstal van voertuig (-18,2%); 
 Diefstal in voertuig (-30,4%); 
 Andere diefstallen (-5,1%); 
 Slagen en verwondingen (-10,8%); 
 Vernielingen, beschadigingen en opschriften (-11,4%); 
 Bedreigingen (-4,3%); 
 Andere (andere inbreuken) (-9,6%) 
 
De diefstallen in woning zijn met 6,8% gestegen in vergelijking met 2008. 

 
 

2.2.  Criminaliteitsgraad  Criminaliteitsgraad
 

2008 200931 
 Aantal 

feiten32 
Aantal 

inwoners 
Aantal 
feiten 

Aantal 
inwoners 

Criminaliteitsgraad 
2008 

Criminaliteitsgraad 
2009 

% ‘08-
‘09 

Sint-Jans-
Molenbeek 

9.723 83.562 8.670 84.956 116,4 102,1 -12,3% 

Jette 4.590 44647 3.918 45.605 102,8 85,9 -16,4% 
Ganshoren 1.962 21.617 1.859 22.137 90,8 84 -7,5% 

Sint-Agatha-
Berchem 

2.186 20.974 2.024 21.632 104,2 93,6 -10,2% 

Koekelberg 1.905 19.020 1.704 18.541 100,2 91,9 -8,3% 
Totaal 20.366 189.820 18.175 192.871 107,3 94,2 -12,2% 

Figuur 41: Evolutie criminaliteitsgraad 
 
Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de criminaliteitsgraad in 2009 afgenomen is 
met 12,2%. Dit wil zeggen dat het aantal feiten per 1.000 inwoners gedaald is met 12,2%. 
Ondanks een daling van de criminaliteitsgraad voor Sint-Jans-Molenbeek (-12,3%), blijft deze 
toch aanzienlijk hoger dan de criminaliteitsgraad voor de zone. 
 
Ten opzichte van 2008, vertoont elke gemeente in de politiezone een daling, met Jette als 
koploper (-14,6%). De gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg komen met 
respectievelijk 10,8% en 10,6% op de tweede en derde plaats. 
 

                                                      
31 De bevolkingsaantallen verschillen van de cijfers in hoofdstuk I aangezien zij op een ander moment werden opgevraagd, via de 
gemeenten. 
32 De categorie ‘andere: geen misdrijven’ is niet inbegrepen. 
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Evolutie van het aantal feiten per gemeente - 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % ‘08-‘09 
Sint-Jans-Molenbeek 8.398 8.683 9.766 9.689 9.723 8.670 -10,8% 

Jette 3.582 4.385 4.573 4.693 4.590 3.918 -14,6% 
Ganshoren 1.847 1.863 2.016 1.940 1.962 1.859 -5,3% 

Sint-Agatha-Berchem 1.908 1.903 2.004 2.168 2.186 2.024 -7,4% 
Koekelberg 2.137 2.118 2.117 1.751 1.905 1.704 -10,6% 

Figuur 42: Evolutie van het aantal feiten per gemeente 

 
 

3.3.  Verkeersongevallen  Verkeersongevallen
 
Het aantal - geregistreerde - verkeersongevallen is opnieuw lichtjes gestegen tot 2.188 
aanrijdingen in 2009. 
 

Aantal verkeersongevallen per jaar 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1.838 1.842 1.862 2.052 2.151 2.188 

- +0,2% +1,1% +10,2% +4,8% +1,7% 
%2004-2009 +19% 

Figuur 43: Verkeersongevallen per jaar 
 

Evolutie van de verkeersongevallen per type 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % ‘04-‘09 % ‘08-‘09 

Verkeersongeval met gewonden 438 453 475 460 511 521 +19% +2% 
Verkeersongeval met blikschade 1.371 1.370 1.376 1.565 1.638 1.665 +21,4% +1,6% 

Verkeersongeval met doden 6 0 2 7 2 2 -66,7% = 
Onbekend 23 19 9 20 0 0 -100% = 

Totaal 1838 1842 1862 2052 2151 2188 +19% +1,7% 
Figuur 44: Verkeersongevallen met gewonden, blikschade of overlijden 

 
Ongeveer 2 op 3 ongevallen gaan gepaard met verzwarende omstandigheden waarbij 
vluchtmisdrijf de kroon spant. In meer dan 54% van alle aanrijdingen, meestal beperkt tot 
blikschade, wordt namelijk vluchtmisdrijf gepleegd. In 6% van de ongevallen is alcohol in het 
spel. 
 
De grote piekmomenten stemmen overeen met de spitsuren. Een kwart van de ongevallen 
gebeurt tijdens het weekend. 
 
Het grootste aantal ongelukken vindt plaats in Sint-Jans-Molenbeek, namelijk 1.004 (of 
45,9%). Sint-Jans-Molenbeek wordt echter bij gebeend door Koekelberg wanneer we kijken 
naar het aantal ongevallen per km openbare weg. Voor beide gemeenten ligt dit gemiddelde op 
13 ongevallen per km. 
 
De zwarte punten bevinden zich, weinig verrassend, vooral op enkele grote verkeersaders van 
de politiezone, nl. de Gentsesteenweg, de Keizer Karellaan, de Leopold II-laan en de 
Ninoofsesteenweg. 
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4.4.  Terbeschikkingstellingen  Terbeschikkingstellingen
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal ter beschikkingstellingen aan het Parket 
van Brussel in 2008 en 200933. 
 

Terbeschikkingstellingen politiezone Brussel-West - 2009 
 2008 2009 %2008-2009 

Meerderjarigen 900 704 -21% 
Minderjarigen 301 230 -23,5% 

Totaal 1.201 934 -22,2% 
Figuur 45: Aantal terbeschikkingstellingen door de politiezone Brussel-West 

 
We stellen vast dat het aantal terbeschikkingstellingen gedaald is met 22,2% ten opzichte van 
2008. Proportioneel gezien vormen de terbeschikkingstellingen van minderjarigen 24,6% van 
het totaal in 2009. 
 
Van de in totaal 934 ter beschikking gestelde personen werden 168 meerderjarigen en 48 
minderjarigen onder mandaat geplaatst. 
 
 

                                                      
33 De cijfers zijn afkomstig van de dienst paleis van de politiezone Brussel Hoofdstad – Elsene die de telling bijhoudt van alle 
terbeschikkingstellingen op het BHG. 



 

Jaarverslag 2009 politiezone Brussel-West 
 53

Hoofdstuk  X.  Hoofdstuk X. Prioriteiten  zonaal  
veiligheidsplan  2009-2012  

Prioriteiten zonaal
veiligheidsplan 2009-2012

 
Via haar zonaal veiligheidsplan 2009-2012 (ZVP) wil de politiezone, samen met haar talrijke 
partners, een aantal belangrijke problematieken een halt toeroepen. De aanpak van deze 
zogeheten prioriteiten werd in een aantal actieplannen gegoten. 
 
Als gevolg van de budgettaire beperkingen die in de tweede helft van 2009 de kop opstaken, 
werden de capaciteitsvoorzieningen voor de uitvoering van de plannen drastisch 
teruggeschroefd. Toch werden enkele mooie resultaten geboekt, vooral in de eerste acht 
maanden.  

 
 

1.1.  Actieplannen  criminaliteit  Actieplannen criminaliteit
 
De volgende cijfers gaan natuurlijk louter over de geregistreerde feiten. Bovendien kunnen 
deze verschillen van deze uit het algemeen overzicht (p.49) omwille van de precieze 
afbakening van de misdrijven in het zonaal veiligheidsplan.  
 

1.1.1.1.  Diefstal  van  en  in  voertuigDiefstal van en in voertuig  
 
In 2009 daalde het aantal diefstallen in voertuig met maar liefst 1.041 inbraken. Vorig jaar 
werden er 2.375 diefstallen in voertuig, pogingen inbegrepen, gepleegd. Dit betekent een 
daling met 30,6% in vergelijking met 2008. In 96 gevallen was er sprake van geweld. 
 
Het aantal diefstallen van voertuig blijft verder spectaculair dalen: -18,2% ten opzichte van 
2008. De types VW Golf, Ford Escort en Ford Fiesta lijken nog steeds het meest gegeerd door 
autodieven. 
 
In uitvoering van dit plan heeft de politiezone 15 acties georganiseerd. Om en bij 330 
personen en 500 voertuigen werden gecontroleerd, wat leidde tot 7 
terbeschikkingstellingen. 
 
Dagelijks waren ploegen, onder meer van de operationele steundienst, gericht actief op het 
terrein om autodieven en -inbrekers te klissen. Zo heeft de dienst steun aan de recherche in 
totaal zo’n 118 gestolen auto’s teruggevonden. 
 
Een honderdtal personen werd in het kader van deze 2 misdrijven ter beschikking gesteld 
van het Parket. 
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1.2.1.2.  Diefstal  in  woningDiefstal in woning  
 
In totaal werden 1.957 woninginbraken vastgesteld, waarvan ongeveer een vierde pogingen. 
In slechts 2% werd geweld gebruikt. Omwille van een striktere afbakening van het misdrijf 
sinds 2009 is een vergelijking met andere jaren weinig aangewezen. Sinds de inwerkingtreding 
in 2009 van het nieuwe ZVP wordt er gefocust op inbraken in woning in de strikte zin, 
inbraken in winkels, bij firma’s,… worden dus niet meer meegeteld. 
 
De politiezone organiseerde 16 acties rond woninginbraken, waaronder 6 
‘inbraakpreventieacties’ (IPA) enkel door de sectie inbraken. De politie verrichtte hierbij in 
totaal 8 bestuurlijke en 15 gerechtelijke aanhoudingen, en stelden 84 processen-verbaal 
op. 
 
Om de ophelderingsgraad te verbeteren heeft de sectie inbraken een draaiboek uitgestippeld 
om de kwaliteit van de vaststellingen, het buurtonderzoek en de info-uitwisseling te 
stroomlijnen. 
 
In het kader van inbraakpreventie hebben onze technopreventieadviseurs (TPA) zo’n 1.357 
keer gratis advies verstrekt. In totaal dienden 389 gezinnen een aanvraag voor 
vakantietoezicht in. Per adres werd vier tot vijf keer een toezicht uitgevoerd, wat het totaal op 
1.886 bracht. 
 
In samenwerking met de gemeentediensten voor stedenbouw werd bij ieder vergund dossier 
een folder en flyer van de campagne ‘Beter voorkomen dan genezen’, alsook een 
introductiebrief van de dienst politionele preventie, toegevoegd. 
 
Aan de gemeenschapswachten werd een informatiesessie rond het TPA aangeboden. Deze 
samenwerking zal in 2010 worden uitgewerkt. 
 
Achtenzestig inbrekers werden bij de lurven gevat en voorgeleid bij het Parket.  
 

1.3.1.3.  Sac-jacking,  grijpdiefstal  en  stadsbendesSac-jacking, grijpdiefstal en stadsbendes  
 
De sac-jackings kenden in 2009 een sterke terugval: -17,7%, 334 feiten in totaal. In 
vergelijking met 2004 is het aantal met een derde gedaald. 
 
Op 31 december klokten we af op 302 grijpdiefstallen. In 2008 telden we nog 306 feiten, 
waardoor we van een positieve trend kunnen spreken. Te meer omdat de politiezone in het 
nieuwe ZVP 2009-2012 een ruimere definitie van grijpdiefstal hanteert.  
 
De lokale politie investeert enorm in de aanpak van deze misdrijven: niet minder dan 104 
acties werden op touw gezet om de sac-jackings en grijpdiefstallen te bestrijden. Vaak ging de 
actie ook samen met de aanpak van andere fenomenen. Meer dan 1.270 personen en 770 
voertuigen werden grondig gecontroleerd, wat resulteerde in de arrestatie van 78 personen. 
Daarnaast werden nog 49 personen bestuurlijk aangehouden. 
 
In totaal werden 34 verdachten, onder wie 20 minderjarigen, voorgeleid bij het 
(jeugd)parket. Bovendien hebben de acties met zichtbare aanwezigheid een ontradend effect. 
 
64 jongeren, woonachtig in de politiezone, hadden het statuut ‘stadsbende’, meer bepaald 
18% van alle gevallen. Vier van hen zijn jonger dan 18 jaar. De politiezone krijgt zelden te 
maken met bendeproblematieken stricto sensu. Niettemin hebben twee georganiseerde 
bendes, namelijk de bende Beekkant en de bende Stuyvenbergh, voet aan grond in de zone, 
wat het veiligheidsgevoel schaadt. In dit kader werkt de lokale politie samen met de andere 
Brusselse politiediensten, in het bijzonder de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. 
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1.4.1.4.  DrughandelDrughandel  
 
Het voorbije jaar werden zes acties gehouden tegen street-deal. Daarnaast werden, in 
samenwerking met diverse inspectiediensten, 14 verdoken coffeeshops gecontroleerd. 
 
In totaal werden 32 verdachten gerechtelijk aangehouden. Iets meer dan de helft onder hen 
werd voorgeleid bij het Parket. Tien van de 14 gecontroleerde panden werden bij politiebesluit 
door de Burgemeester gesloten. De geplande verkeerscontroles op drugssmokkel werden niet 
uitgevoerd wegens tijds- en personeelsgebrek. 
 
Daarenboven heeft de lokale drugsrecherche, na maandenlange voorbereiding en in 
samenwerking met de federale politie, bijgedragen tot de ontmanteling van een grote 
cannabisplantage in Ronse, waarvan de drugs onder meer verkocht werden in Sint-Jans-
Molenbeek. 
 
Niet minder dan 94 dealers werden op heterdaad betrapt en overgebracht naar het 
justitiepaleis. 67 onder hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. 
 
102 zware drugsfeiten (drugdeal, -smokkel, aanzetten tot gebruik, …) werden vastgesteld, wat 
min of meer een status quo betekent t.o.v. 2008. 
 

1.5.1.5.  Jeugddelinquentie  en  steamingJeugddelinquentie en steaming  
 
In 2009 werden 30 gevallen van steaming geteld, wat neerkomt op 5 feiten minder dan in 
2008 (-16,7%). Gezien de gekende problemen met de vatting van steaming en de resultaten 
van de enquête uit 2008, nemen we aan dat dit een grove onderschatting is van het 
werkelijke aantal. 
 
Een nieuwe bevraging werd gepland en voorbereid, maar omwille van de 
capaciteitsbeperkende maatregelen werd de afname van de enquête uitgesteld. Om dezelfde 
redenen werd het pro-actieve luik van het ‘stop steaming’-project in de ijskast gestopt. 
 
Vijf terreinacties werden in 2009 op touw gezet in de strijd tegen het schoolverzuim en de 
onveiligheid die jongeren veroorzaken in de schoolomgeving, het openbaar vervoer en andere 
openbare ruimten. Door diverse omstandigheden schoten een aantal operaties echter hun doel 
voorbij. In totaal werden slechts vier gerechtelijke processen-verbaal (waarvan twee voor 
schoolverzuim) opgesteld, alsook vijf processen-verbaal van waarschuwing en een 
onmiddellijke inning voor verkeerszaken. 
 
In wezen is het actieplan grotendeels gericht op preventie en op een goede samenwerking met 
de andere spelers van de sociale kaart. Hiertoe werd een coördinatievergadering belegd met 
de gemeentelijke toezichtscellen voor schoolverzuim om de problematiek te bespreken. 
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1.6.1.6.  SamenvattingSamenvatting  
 

Geregistreerde criminaliteit in het kader van de actieplannen van het ZVP 2005-2008 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Woninginbraak34 
- - - - - 1.957 
- - - - - - 

%2004-2009 NVT 
Diefstal in voertuig 

2.457 2.576 3.339 3.199 3.420 2.375 
 +4,8% +29,6% -4,2% +6,9% -30,6% 

%2004-2009 -3,3% 
Diefstal van voertuig 

749 646 759 756 516 435 
 -13,8% +17,5% -0,4% -31,8% -15,7% 

%2004-2009 -42% 
Sac-jacking 

495 422 446 235 406 334 
 -14,8% +5,7% -47,3% +72,8% -17,7% 

%2004-2009 -32,5% 
Grijpdiefstal35 

- - - - - 302 
- - - - - - 

%2004-2009 NVT 
Jeugdelinquentie - steaming36 

12 11 21 51 35 30 
- -8,3% +90,9% +142,8% -31,4% -14,3% 

%2004-2009 +150% 
Handel in verdovende middelen37 

83 85 95 133 99 102 
 +2,4% +11,8% +40% -25,6% +3% 

%2004-2009 +22,9% 
Figuur 46: Geregistreerde criminaliteit in het kader van de actieplannen 

 
 

                                                      
34 Onder ‘diefstal in woning’ verstaat men een “diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een woning 
(huis, appartement, garage,…)”. Dit houdt in dat diefstallen in winkels, scholen, bedrijven, … sinds dit jaar niet meer weerhouden 
zijn. Enkel de feiten met als bestemming plaats een woning en de aanhorigheden zoals garage, zolder, kelder,… werden 
geanalyseerd. Vanwege de verandering in de definitie, is een vergelijking met vorige jaren niet meer mogelijk. 
35 Deze term is sinds dit jaar veranderd, waardoor men de cijfers van 2009 niet mag vergelijken met vorige jaren. Toen werden enkel 
de feiten met geweld in de analyse opgenomen, sinds dit jaar komen ook de feiten zonder geweld gepleegd, in aanmerking. 
In ISLP werden volgende feiten weerhouden: 
- diefstal met geweld, 
- diefstal zonder geweld, 
- handtasdiefstal, 
- feiten uit het dagverslag. 
36 Tijdens de extrapolatie van de gegevens, stelden we vast dat het aantal diefstallen met als modus operandi “steaming” en/of 
“racket”, bijzonder weinig opleverde. Er werd dan ook beslist om geen rekening te houden met de leeftijd van het slachtoffer, en dus 
ook meerderjarigen in deze analyse op te nemen. Gezien het kleine aantal in absolute cijfers, moet men voorzichtig zijn met de 
cijfers die de evolutie doorheen de jaren uitdrukken. 
37Een stijging betekent een toegenomen politionele activiteit/proactiviteit en wordt hier als een positieve evolutie aangegeven. 
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2.2.  Actieplan  verkeersveiligheid  Actieplan verkeersveiligheid
 
De politiezone Brussel-West heeft ook voor 2009 een verkeersveiligheidskalender opgesteld, 
die afgestemd is op de campagnes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het B.I.V.V. In 
dit beproefd concept stond iedere maand een item rond verkeersveiligheid centraal: rijden 
onder invloed van alcohol, gordeldracht, boorddocumenten, foutparkeren, GSM’en aan het 
stuur, onaangepaste snelheid, zwakke weggebruikers en motorrijders,… en veel meer. 
 
In overeenstemming met de kalender werden elke maand verkeerscontroles en extra 
patrouilles opgezet in het teken van dit maandthema. 
 
 
Hierna volgen een aantal resultaten voor het afgelopen jaar. 
 

2.1.2.1.  Overdreven  en  onaangepaste  snelheidOverdreven en onaangepaste snelheid  
 

Snelheidscontroles in 2009 
1.1: Onbemande controles (flitspalen) 

Aantal acties 249 
Aantal gecontroleerde voertuigen 10.225.430 

Aantal opgestelde processen-verbaal 2.371 
Aantal opgestelde onmiddellijke inningen 5.370 

Aantal overtreders / aantal voertuigen 0,1% 
1.2: Bemande controles 

Aantal acties 486 
Aantal gecontroleerde voertuigen 390.569 

Aantal opgestelde processen-verbaal 1.327 
Aantal opgestelde onmiddellijke inningen 9.535 

Aantal ingetrokken rijbewijzen 11 
Aantal overtreders / aantal voertuigen 2,8% 

1.3: Preventie  
Aantal uren plaatsing informatiebord 31.356 

Aantal locaties 55 
Figuur 47: Snelheidscontroles 

 

2.2.2.2.  Rijden  onder  invloed  van  alcohol  of  drugsRijden onder invloed van alcohol of drugs  
 
In de loop van 2009 werden 3 grootscheepse BOB-acties georganiseerd. De volgende 
resultaten werden behaald. 
 

BOB-acties in 2009 
Aantal afgenomen ademtesten 423 

Aantal ademtesten: positief 38 
Aantal ademtesten: alarm 10 

Aantal positieve ademtesten / aantal ademtesten 9% 
Aantal ingetrokken rijbewijzen 27 

Figuur 48: BOB-acties 
 
In totaal werden vorig jaar 59 processen-verbaal en 9 onmiddellijke inningen opgesteld voor 
het rijden onder invloed. Een persoon werd betrapt op rijden onder invloed van drugs. 
 

2.3.2.3.  Gevaarlijk  en  hinderlijk  parkerenGevaarlijk en hinderlijk parkeren  
 
Niet minder dan 243 acties werden uitgevoerd om de parkeerproblematiek aan te pakken. Naar 
aanleiding hiervan werden 1.389 processen-verbaal en 5.046 onmiddellijke inningen 
opgesteld. Zo’n 1.192 voertuigen werden getakeld. 
 



 

Jaarverslag 2009 politiezone Brussel-West 
 58

2.4.2.4.  AllerleiAllerlei  
 
In het kader van de gordeldracht en andere beveiligingsmiddelen werden 6 acties 
georganiseerd waarbij 121 overtreders beboet werden. In totaal werden in 2009 233 
processen-verbaal en 732 onmiddellijke inningen uitgeschreven. 
 
In gans 2009 kregen 2.730 chauffeurs een boete voor roodlichtrijden: 227 PV en 2.503 OI. 
 
Bij controles op de boorddocumenten bleken 220 voertuigen niet verzekerd te zijn. 
 
Voor het gsm-gebruik aan het stuur werden, tenslotte, 147 processen-verbaal en 1.202 
onmiddellijke inningen opgesteld. 
 
 

3.3.  Actieplannen  overlast  Actieplannen overlast
 
In het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 werd overlast als een prioriteit vastgesteld. De 
politiezone Brussel-West wil bijdragen tot een betere beheersing van het fenomeen op haar 
grondgebied. Het plan is gebaseerd op de inbreuken, bepaald in het Algemeen 
Politiereglement (APR), die bestraft worden via het systeem van de gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS). 
 
Wat verstaan we onder ‘overlast’? Het betreffen hier de “kleine feiten met een groot storend 
karakter”. Volgende categorieën worden in rekening gebracht: 
 Openbare overlast (gerechtelijk strafbare feiten); 
 De niet gerechtelijk bestrafte overlastfeiten; 
 De gedepenaliseerde feiten zoals beschreven in de wet van 25 maart 2004 (die dus niet 

langer gerechtelijk bestraft worden). 
 
Jaarlijks wordt er per prioriteit een actieplan opgemaakt zodat het fenomeen in zijn geheel 
wordt aangepakt op een efficiënte manier. Deze gerichte aanpak op basis van een integraal en 
geïntegreerd beleid is de enige manier om resultaten te boeken in de strijd tegen overlast. Een 
constructieve samenwerking met alle partners die een bijdrage kunnen leveren, is een 
belangrijke basis om acties te voeren en positieve resultaten te bekomen met betrekking tot de 
feiten die de burger storen in zijn wijk. Per gemeente van de politiezone Brussel-West werd 
een apart actieplan opgesteld. De reden daarvoor is eenvoudig: de vijf gemeenten hebben hun 
eigen kenmerken zowel wat de bevolking betreft, als het grondgebied en de heersende cultuur. 
Het is dus uiterst belangrijk om rekening te houden met die bijzonderheden om het fenomeen 
‘overlast’ correct te kunnen bestrijden. 
 

3.1.3.1.  Sint-Jans-MolenbeekSint-Jans-Molenbeek  
 

A.A.  Doelstellingen  en  prioriteitenDoelstellingen en prioriteiten  
 
 
Doelstellingen 1 en 2: Een vergadering (en een voorbereidende vergadering) 
organiseren met de gemeentelijke partners (Burgemeester en secretaris, 
preventiediensten van de gemeente en haar dienst betwiste zaken) om samen de 
prioriteiten te bepalen inzake de strijd tegen overlast 

 
De vergadering vond plaats op 23 januari. De volgende prioriteiten werden vastgelegd: 
 



 

Jaarverslag 2009 politiezone Brussel-West 
 59

 
Algemene categorie Bijzondere aandacht 

Afval 
Sluikstorten Openbare netheid 

Uitwerpselen van honden 

Prioriteiten van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek 

m.b.t. de administratieve sancties 
Openbare rust Geluidsoverlast 

Figuur 49: Overlastprioriteiten gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
 
Er werd overigens maandelijks een vergadering gehouden met de gemeenschapswachten en 
trimestrieel met de juridische dienst van de gemeente inzake de APR-feiten. Het partnerschap 
met de gemeentelijke administratie verloopt adequaat en de politie helpt en ondersteunt de 
gemeente bij het verbaliseren/vaststellen. 
 
 
Doelstelling 3: Organiseren van interne opleidingen over het APR 

 
Gezien de specificiteit van de administratieve sancties en het belang ervan voor de wijkpolitie, 
werd in 2009 besloten om, voor de nieuwe politiemensen van de afdeling Sint-Jans-Molenbeek, 
drie opleidingen over dit onderwerp te organiseren. Tijdens die opleidingen ontvingen de 
politieambtenaren uitleg over het opmaken van een APR-feit en zetten ze die kennis om in 
praktijk op het terrein, onder begeleiding van een politiecommissaris. Het APR werd 
opgenomen in de evaluaties van elke inspecteur en agent aangezien het een belangrijk en 
efficiënt instrument vormt voor de wijkpolitie in de strijd tegen overlast. 
 
 
Doelstelling 4: Acties houden in het kader van artikel 73 van het APR (Elk gebouw of 
elke constructie die meer dan twee verdiepingen telt boven het gelijkvloers en waarvan 
de hoofdingang niet uitgeeft op de openbare weg, moet toegankelijk zijn voor de 
hulpvoertuigen. Deze toegangsweg moet het verkeer, het parkeren en het aanwenden 
van het materiaal dat door de hulpdiensten en de brandweer gebruikt wordt, toelaten.) 

 
Verschillende processen-verbaal werden voor deze inbreuk opgesteld. Er werden geen 
specifieke acties gehouden, maar de politiemensen besteden hier bijzondere aandacht aan 
(20% van de door de politie uitgeschreven inbreuken met een totaal van 236 inbreuken – politie 
en gemeente samen – op het APR voor het eerste semester van 2009). 
 
Doelstelling 5: Organiseren van Themis-operaties (1 per sector) om de strijd aan te 
binden tegen overlast 

 
Aangezien het kader van de afdeling Sint-Jans-Molenbeek voor respectievelijk 75%38 en 
86,6%39 ingevuld is, is het moeilijk om Themis-operaties te organiseren bovenop het dagelijkse 
werk van het personeel. 
 

B.B.  Aantal  opgestelde  APR-feiten  en  gecumuleerde  inbreukenAantal opgestelde APR-feiten en gecumuleerde inbreuken  
 

Bestuurlijke verslagen SJM 200940 

1ste semester 930 
2de semester 530 

Totaal  1.460 
Totaal aantal PV’s cumul41 2.202 

Figuur 50: Bestuurlijke verslagen Sint-Jans-Molenbeek in 2009 

                                                      
38 Op 03.07.2009: 1ste semester 2009. 
39 Op 31.12.2009: 2de semester 2009. 
40 Het gaat hierbij om zowel de cijfers van de politie als de gemeente. 
41 Het systeem van de gecumuleerde inbreuken werd pas in oktober in gebruik genomen. De cijfers beslaan dus oktober tot en met 
december 2009. Dit geldt ook voor de verdere resultaten in dit verslag. 
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De gecumuleerde inbreuken 
 
Het is belangrijk te vermelden dat de afdeling Sint-Jans-Molenbeek en de cel analyse en advies van de politiezone 
Brussel-West aan de basis liggen van een interessant en innoverend pilootproject waarbij efficiënt wordt 
samengewerkt met de gemeente en het Parket. Er werd voorgesteld om vanaf 1 oktober 2009 de inbreuken op het 
verkeersreglement m.b.t. onregelmatig en ongeoorloofd parkeren te cumuleren. Gezien het Parket niet in de 
mogelijkheid verkeert om deze dossiers te beheren werd besloten om de inbreuken te vervolgen in het kader van de 
artikels 40 en 41 van het APR en te beboeten door een enkel bedrag van 65 euro (onder de vorm van onmiddellijke 
inningen en niet als bestuurlijke verslagen!). Het valt niet te betwisten dat de parkeerproblematiek een van de 
grootste overlastproblematieken vormt in een wijk. Deze overlast zal teruggedrongen worden omdat de gemeenten 
vanaf nu de overtreders aanpakken en vervolgen. Dit project lijkt iedereen positief te stemmen: het parket wordt 
ontlast wat verkeersinbreuken betreft, de gemeente verkrijgt extra inkomsten, de politie stelt vast dat de overtreders 
effectief worden vervolgd en de burgers zijn tevreden met een vermindering van de parkeerproblemen in de wijk. 
 

 

C.C.  OpmerkingenOpmerkingen  
 
 In het kader van de geluidsoverlast en de inbreuken met betrekking op overlast door drugs, 

is het belangrijk om te vermelden dat het aantal sluitingen van handelszaken in de lift zit. 
Deze sluitingsbevelen zijn steeds het gevolg van een politieverslag; 

 De operaties met betrekking op afval en sluikstorten, zullen georganiseerd worden in het 
voorjaar van 2010; 

 Wij wensen er de aandacht op te vestigen dat de strijd tegen overlast deel uitmaakt van het 
dagelijkse werk van de politiemedewerker. 

 

D.D.  Veiligheidsmonitor  2008Veiligheidsmonitor 20084242  
 
De Veiligheidsmonitor 2008 tekent volgende percentages op in antwoord op de volgende vraag: 
“beschouwt u de volgende feiten als problematisch in uw buurt?”. In het kader van dit actieplan 
tegen overlast leek het ons belangrijk om de resultaten van de studie op te nemen. 
 
Uit de resultaten blijkt dat: 
 Bijna de helft van de respondenten meent dat zaken die op straat rondslingeren een echt 

probleem vormen in de buurt; 
 Evenveel mensen menen dat het vernielen van telefooncabines en bushokjes geen reëel 

(24,37%) of zelfs geen probleem (24,13%) vormt in de buurt; 
 Wat de overlast door jongeren betreft, denkt 1/3de dat dit een echte problematiek is, 1/3de is 

van mening dat dit vervelend is en 1/3de denkt dat dit niet echt of zelfs geen buurtprobleem 
is; 

 De respondenten vinden overlast veroorzaakt door drugs ofwel heel erg vervelend (26,9%) 
of helemaal niet (29,39%); 

 Bedreigingen behoren niet tot de buurtproblemen; 
 De meningen zijn verdeeld wat betreft de reinheid van de gebouwen/muren; 
 Op straat lastig gevallen worden, behoort niet echt tot de buurtproblemen; 
 Dat laatste geldt eveneens voor geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer. 
 

                                                      
42 Wij wensen erop te wijzen dat de resultaten van de Veiligheidsmonitor met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te 
worden vermits het gaat om de antwoorden van slechts een beperkt aantal inwoners van de respectievelijke gemeente (steekproef 
van 353 personen op 62.424 inwoners). 
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Figuur 51: Veiligheidsmonitor 2008 Sint-Jans-Molenbeek 

 

3.2.3.2.  JetteJette  
 

A.A.  Doelstellingen  en  prioriteitenDoelstellingen en prioriteiten  
 
De prioriteiten van de gemeente Jette inzake overlast zijn: 
 

Algemene categorie Bijzondere aandacht 
Algemene problematiek m.b.t. honden 

Openbare netheid Netheid in het algemeen (waaronder 
honden) 

Openbare veiligheid 
Algemeen probleem van hinderlijk 

parkeren (doorgang, voetpaden, groene 
zones, enz.) 

Lawaai 

Prioriteiten van de gemeente 
Jette 

m.b.t. de administratieve sancties 

Openbare rust 
Controle op lawaaierige horecazaken 

Figuur 52: Overlastprioriteiten gemeente Jette 
 
 
Doelstelling 1: Een medewerkerstevredenheidsonderzoek houden met betrekking tot 
de concrete toepassing van het APR 

 
Er werd besloten om via een enquête het personeel te bevragen over het belang van het APR 
en de GAS. De enquête werd tijdens de briefings verdeeld onder het voltallige personeel (40 
personen) van de afdeling Jette. Uit het onderzoek blijkt dat: 
 70% van de bevraagde politiemedewerkers het APR gelezen hebben; 
 82,5% de procedure voor het opmaken van een APR-feit kent en begrijpt; 
 92,5% weet waartoe het APR dient; 
 
Wat de boetes betreft: 
 67,5% van de politiemedewerkers van de afdeling Jette vindt het bedrag niet hoog genoeg; 
 en 52,5% laakt het gebrek aan feedback met betrekking tot de opgelegde boetes. 
 
Van de 40 politieambtenaren stellen er 26, gemiddeld, tussen 0 en 5 bestuurlijke verslagen per 
jaar op, dit komt overeen met 65%. Van de overige collega’s stellen er 8 tussen de 5 en de 50 
APR-feiten op, slechts 6 personen maken meer dan 50 feiten per jaar op. 
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Waarom worden er zo weinig APR-feiten opgemaakt? 
De antwoorden hierop zijn talrijk maar de belangrijkste reden is een gebrek aan kennis van de 
materie, terwijl 65% van de politiemedewerkers een opleiding hieromtrent volgde. Verder geven 
ze aan dat de bedragen te laag zijn of dat ze het nut er niet van inzien. Om het personeel er 
toe te brengen APR-feiten op te maken meent 45% dat het verstandig en wenselijk zou zijn om 
opleidingen te volgen, 20% meent dat het wenselijk is om feedback te krijgen over de dossiers 
en 15% denkt dat de straffen verzwaard moeten worden. 
 
Doelstelling 2: Een vergadering over het APR organiseren met de gemeentelijke 
partners 

 
Maandelijks wordt een vergadering georganiseerd met de twee directeurs van de afdeling Jette 
(commissariaat Centrum en wijkantenne Mercure), de juriste van de gemeente, het kabinet van 
de Burgemeester, de preventieambtenaar en de bemiddelaar (voor de administratieve sancties 
en de dossiers over minderjarigen). Tijdens die vergadering (die de audiënties volgt) worden 
de complexe APR-feiten doorgenomen. Op 7 mei 2009 werd een bijzondere vergadering belegd 
om de door de politie te laag gemeende boetes te bespreken. Tijdens die vergadering werd 
besloten dat: 
 Het minimum bedrag van de parkeerboetes overeenstemt met de niet-betaling van een 

parkeerticket (15 euro); 
 Het bedrag onmiddellijk verdubbeld wordt in geval van herhaaldelijke feiten; 
 Het artikel 5 (niet respecteren van de bevelen van politie 43) steeds vervolgd zal worden. 
 
 
Doelstelling 3: Organisatie van 1 operatie ‘netheid’ in samenwerking met de gemeente 

 
Deze operatie vond plaats op 21 januari 2009: 17 processen-verbaal werden opgemaakt (5 
door de gemeentelijke reinigingsdiensten en 12 door de politie) voor, onder andere, de 
volgende inbreuken: 
 Hond niet aan de leiband (4); 
 Geen hondenpoepzakjes bij zich dragen (5); 
 Urineren op de openbare weg (1); 
 Schotelantenne (2); 
 Niet aanplakken van huurbedrag (2); 
 Parkeren van een voertuig in een groene zone (1); 
 Vervuiling van de openbare weg (1) – toepassing van de gemeentebelasting; 
 Achterlaten van afval bij een glascontainer (1) – toepassing van de gemeentebelasting; 
 Tevens werd een proces-verbaal voor mensenhandel opgemaakt (hoewel dit niet aansluit 

bij het oorspronkelijke opzet van de operatie): 
 Een proces-verbaal voor inbeslagname van verdovende middelen, 
 Een proces-verbaal voor takeling van een niet-verzekerd voertuig 
 
 
Doelstelling 4: Organisatie van 1 Themis-operatie per sector voor 31.12.2009 in de 
strijd tegen de inbreuken op het APR 

 
Tijdens het eerste semester 2009 werden twee operaties georganiseerd: operatie MORITO 
(14.02.2009) en operatie BINGO (20.04.2009). Operatie MORITO verliep in een goede sfeer: 
het deelnemend personeel legde een groot professionalisme en verantwoordelijkheidszin aan 
de dag. Tijdens de operatie werden vijf drankendepots gecontroleerd. En in totaal, tijdens de 
twee acties, werden 43 personen gecontroleerd. 
 

                                                      
43 

Artikel 5 APR gemeente Jette: Iedere persoon die zich in de openbare ruimte bevindt of op een plaats die voor het publiek 
toegankelijk is, moet zich onmiddellijk schikken naar de bevelen of verzoeken van de politie of gemachtigde ambtenaren […]. 
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Doelstelling 5: Organisatie van een interne opleiding met betrekking tot de nieuwe 
artikels van het APR tijdens de stafvergadering44. 

 
De gemeentesecretaris heeft aan het nieuwe personeel van de afdeling Jette een opleiding 
gegeven over het APR (op 7 mei 2009). Eind juni 2009 heeft de directeur van de afdeling het 
personeel gesensibiliseerd voor het APR en de procedures herhaald aangezien er bepaalde 
problemen waren met het niet aanplakken van huurprijzen en het maken van foto’s van de 
overtreding. 
 
 
Doelstelling 6: Organiseren van pro-actieve patrouilles in de strijd tegen inbreuken op 
het APR 

 
De pro-actieve patrouilles werden dagelijks georganiseerd op het grondgebied van Jette. 
 

B.B.  Aantal  opgestelde  APR-feiten  en  gecumuleerde  inbreukenAantal opgestelde APR-feiten en gecumuleerde inbreuken  
 

Bestuurlijke verslagen Jette 200945 
1ste semester 712 
2de semester 1.180 

Totaal  1.892 
Totaal aantal PV’s cumul 1.511 

Figuur 53: Bestuurlijke verslagen Jette in 2009 
 

3.3.3.3.  GanshorenGanshoren  
 

A.A.  Doelstellingen  en  prioriteitenDoelstellingen en prioriteiten  
 
De prioriteiten van de gemeente Ganshoren inzake overlast zijn: 
 

Algemene categorie Bijzondere aandacht 
In gevaar brengen van zwakke 

weggebruikers/voetgangers verhinderen in 
hun doorgang 

Schotelantennes 
Openbare veiligheid 

Problematiek m.b.t. dieren46 
Omgeving van werven 

Uitwerpselen van honden Openbare netheid 
Voederen van dieren 

Prioriteiten van de gemeente 
Ganshoren 

m.b.t. de administratieve sancties 

Openbare rust Dag- en nachtlawaai 
Figuur 54: Overlastprioriteiten gemeente Ganshoren 

 
 
Doelstelling 1: Organiseren van een vergadering met alle partners om de inbreuken op 
het APR adequaat aan te pakken 

 
Op vraag van de Burgemeester zitten zij en de politie regelmatig samen. Tijdens die 
vergaderingen worden alle problematieken, waaronder overlast, besproken, voorgesteld en, 
indien mogelijk, uitgeklaard. In Ganshoren is de grootste bron van overlast het nachtlawaai. 
 
 

                                                      
44 De drie leidinggevende officieren en de (adjunct)sectorverantwoordelijken komen minstens een keer per maand samen. 
45 Het gaat hierbij om zowel de cijfers van de politie als de gemeente. 
46 Dieren in speeltuinen/agressieve dieren in de publieke ruimte/honden aan de leiband. 
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Doelstelling 2: Organisatie van minstens 2 Themis-operaties per sector voor 31.12.2009 in de 
strijd tegen overlast 

 
Er werd een operatie georganiseerd op 28 april 2009: 20 personen en 3 voertuigen werden 
gecontroleerd. 
 
Op 11 juni 2009 vond de operatie MERENTIS III plaats, in samenwerking met de MIVB. De 
operatie bestond uit drie luiken waaronder beveiligde patrouilles tussen 18u30 en 22u die zich 
focusten op de overlast in verschillende daarvoor gekende buurten. 
 

B.B.  Aantal  opgestelde  APR-feiten  en  gecumuleerde  inbreukenAantal opgestelde APR-feiten en gecumuleerde inbreuken  
 

Bestuurlijke verslagen Ganshoren 2009 
1ste semester 99 
2de semester 426 

Totaal  516 
Totaal aantal PV’s cumul 354 

Figuur 55: Bestuurlijke verslagen Ganshoren in 2009 
 

Sint-Agatha-BerchemSint-Agatha-Berchem  
 

C.C.  Doelstellingen  en  prioriteitenDoelstellingen en prioriteiten  
 
 
Doelstelling 1: Organiseren van een vergadering met het oog op het vastleggen van de 
prioriteiten met betrekking tot het APR, het verbeteren van de tenlasteneming van de 
administratieve sancties en het adequaat organiseren van de partnerschappen. 

 
In de loop van 2009 werden 2 vergaderingen georganiseerd tussen de Burgemeester, de 
gemeentesecretaris, de dienst openbare werken, de dienst urbanisme, de preventieambtenaar, 
de dienst leefmilieu en de politiezone Brussel-West (afdeling Sint-Agatha-Berchem en de 
dienst organisatieontwikkeling). Tijdens die vergaderingen werden het actieplan ‘overlast’ 
voorgesteld en de prioriteiten van 2009 vastgelegd: 
 

Algemene categorie Bijzondere aandacht 
Openbare rust Dag- en nachtlawaai 

Toezicht op werven 
Netheid 

Uitwerpselen van honden 
In gevaar brengen van zwakke 

weggebruikers 
Parkeren op voetpaden/doorgang voor 

voetgangers 

Prioriteiten van de gemeente 
Sint-Agatha-Berchem 

m.b.t. de administratieve sancties 
Openbare veiligheid 

Respecteren van de toelatingen m.b.t. het 
gebruik van het voetpad 

Figuur 56: Overlastprioriteiten gemeente Sint-Agatha-Berchem 
 
 
Er werd een uitgebreide samenwerking op touw gezet inzake het toezicht op werven (vooral 
met betrekking tot het respecteren van de openingsuren) en er werd besloten om de 
vaststellingen bij de bestuurlijke verslagen te verbeteren vooral wat de adressen betreft en het 
nemen van foto’s. 
 
Verschillende problematieken werden besproken met het oog op de verbetering van de aanpak: 
uitwerpselen van honden, aanplakken van affiches, schotelantennes, hinderlijk en gevaarlijk 
parkeren en geluidsoverlast door sommige drankendepots. 
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Doelstelling 2: Organiseren van een interne opleiding over het APR 

 
De adjunct-directeur van de afdeling Sint-Agatha-Berchem organiseerde samen met de juriste 
van de gemeente vier opleidingssessies. Dit heeft het voltallige personeel ertoe in staat 
gesteld om de nodige kennis te verwerven. Het actieplan ‘overlast’ werd er voorgesteld, de 
wettelijke basis van de GAS werd er toegelicht evenals de procedures. Er werd eveneens een 
praktijkvoorbeeld van een bestuurlijk verslag uitgewerkt en de juriste heeft enkele 
aanbevelingen gedaan over de inhoud en de opvolging ervan. 
 
 
Doelstelling 3: Organiseren van wekelijkse proactieve patrouilles in de strijd tegen 
overlast 

 
In totaal werden er op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem 30 pro-actieve patrouilles 
uitgevoerd. Tijdens die patrouilles werden 58 processen-verbaal inzake APR opgesteld, 53 
onmiddellijke inningen en 18 processen-verbaal voor gecumuleerde inbreuken (verkeer en 
APR). 
 
Doelstelling 4: Organiseren van 1 Themis-operatie per sector voor 31.12.2009 in de 
strijd tegen overlast 

 
Tijdens 2009 werden drie Themis-operaties uitgevoerd: 63 personen werden gecontroleerd, 3 
processen-verbaal werden opgesteld, evenals 5 bestuurlijke verslagen, 51 onmiddellijke 
inningen, 40 processen-verbaal voor gecumuleerde inbreuken en een proces-verbaal van 
waarschuwing. 
 
Tijdens de eerste operatie, ‘Silence’ genoemd, bonden zes politieambtenaren op het terrein de 
strijd aan met overlast (gebrek aan burgerzin, nachtlawaai, vandalisme, sluikstorten, enz.). Drie 
teams patrouilleerden op het grondgebied van de gemeente en besteedden een bijzondere 
aandacht aan de omgeving van het station en de werven. De gecontroleerde personen waren 
vooral jongeren die rondhingen in de parken/groene zones en in de omgeving van de night 
shops. 
 
Bij de tweede operatie: ‘City’, patrouilleerden vijf teams (waaronder twee bikers) op het gehele 
grondgebied van de gemeente. De aandachtspunten waren dezelfde als bij de eerste operatie. 
 
Tijdens operatie ‘Fifi’, de derde in de rij, werden negen politiemedewerkers (onder wie twee per 
scooter) ingezet op het ganse grondgebied van de gemeente. 
 
 
Doelstelling 5: Het openen en het sluiten van de openbare parken om de openbare rust 
te verbeteren 

 
De vijf openbare parken van de gemeenten worden dagelijks geopend en gesloten door de 
politie (van 7u30 tot en met 21u30). Een wijkinspecteur of een persoon die het onthaal 
verzekert, doet een ronde om de controleren of alles gesloten werd. Het doel hiervan spreekt 
voor zich: de openbare rust en de veiligheid in de parken verzekeren. 
 

D.D.  Aantal  opgestelde  APR-feiten  en  gecumuleerde  inbreukenAantal opgestelde APR-feiten en gecumuleerde inbreuken  
 

Bestuurlijke verslagen SAB 200947 

1ste semester 57 
2de semester 104 

Totaal  161 
Totaal aantal PV’s cumul 318 

Figuur 57: Bestuurlijke verslagen Sint-Agatha-Berchem in 2009 

                                                      
47 Het gaat hierbij om zowel de cijfers van de politie als de gemeente. 
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E.E.  OpmerkingenOpmerkingen  
 
 ‘Overlast’ maakt deel uit van het dagelijks werk van de wijkpolitie. Het is vanzelfsprekend 

onmogelijk om tijdens een actie, operatie,… niet dadelijk te reageren op een inbreuk. Dit 
wordt bevestigd door het feit dat de helft van de inbreuken op het APR vastgesteld werden 
buiten de patrouilles ‘APR’ om; 

 Bovendien dient ook rekening gehouden te worden met alle waarschuwingen die niet in 
deze statistieken opgenomen worden. Veel inbreuken worden namelijk afgehandeld na een 
waarschuwing of zelfs onmiddellijk, binnen een zeer kort tijdsbestek. 

 

3.4.3.4.  KoekelbergKoekelberg  
 

A.A.  Doelstellingen  en  prioriteitenDoelstellingen en prioriteiten  
 
De prioriteiten van de gemeente Koekelberg inzake overlast zijn: 
 

Algemene categorie Bijzondere aandacht 

Openbare netheid 
Problematiek van bevuiling van de 

openbare ruimte 
De vrije doorgang van voorbijgangers 

hinderen 

Prioriteiten van de gemeente 
Koekelberg 

m.b.t. de administratieve sancties 
Openbare veiligheid 

Bedreigende daden en 
samenscholingen 

Figuur 58: Overlastprioriteiten gemeente Koekelberg 
 
 
Doelstelling 1: Organiseren van een vergadering met alle partners om de strijd aan te 
binden met de inbreuken op het APR 

 
Er werd besloten om geen vergadering te houden specifiek over het APR aangezien alle 
partners in goede verstandhouding samenwerken en alle informatie adequaat wordt 
uitgewisseld. 
 
Doelstelling 2: Organisatie van pro-actieve patrouilles in de strijd tegen overlast 

 
In 2009 werden in Koekelberg 305 pro-actieve patrouilles georganiseerd met het oog op 
overlast in het algemeen. Verschillende hot spots werden aangedaan:  
 Metrostation Simonis; 
 Schoolomgevingen; 
 Bepaalde privé-terreinen waar rumoerige jongeren rondhangen of er hun sigarettenpeuken 

en ander afval achterlaten,…; 
 Sommige handelszaken met avondopening om na te gaan of alles volgens de regels 

verloopt; 
 De Herkolierstraat, Ganshorenstraat en Normandiëstraat om er het verkeer te regelen dat 

daar soms problematisch verloopt waardoor er allerlei overlast ontstaat. 
 
Er vonden trouwens verschillende pro-actieve patrouilles plaats in het weekend (op zaterdag 
en soms op zondag van 13u tot 21u en van 14u tot 22u), ter controle van de parken, in de 
omgeving van de Basiliek, enz. Een keer per maand werden er pro-actieve patrouilles 
georganiseerd tijdens de rommelmarkt van zaterdag (Simonisplein) en verschillende patrouilles 
werden wekelijks georganiseerd (en soms op zaterdag) om de handelszaken te surveilleren en 
gewapende diefstallen te voorkomen.  
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Doelstelling 3: Organiseren van 2 Themis-operaties per sector voor 31.12.2009 in de 
strijd tegen overlast 

 
In totaal werden voor 2009, 10 operaties uitgevoerd: 3 personen en 2 voertuigen werden 
gecontroleerd. Twee personen werden gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld 
van het Parket. Tijdens de operaties werden 25 processen-verbaal inzake APR opgesteld en 51 
onmiddellijke inningen. 
 

B.B.  Aantal  opgestelde  APR-feiten  en  gecumuleerde  inbreukenAantal opgestelde APR-feiten en gecumuleerde inbreuken  
 

Bestuurlijke verslagen Koekelberg 200948 
1ste semester 341 
2de semester 94 

Totaal  435 
Totaal aantal PV’s cumul 561 

Figuur 59: Bestuurlijke verslagen Koekelberg in 2009 
 

C.C.  Veiligheidsmonitor  2008Veiligheidsmonitor 20084949  
 
De Veiligheidsmonitor 2008 noteerde volgende percentages in antwoord op de vraag: 
“Beschouwt u de volgende feiten als een probleem in uw buurt?”. Het leek ons interessant om 
de resultaten van het onderzoek hier te vermelden, in het kader van het actieplan overlast. 
 

 
Figuur 60: Veiligheidsmonitor 2008 Koekelberg 

 
De resultaten tonen aan dat: 
 1/3de van de respondenten een beetje verveeld zit, en 1/4de in het geheel niet, met zaken 

die op straat rondslingeren; 
 1/3de van de respondenten een beetje verveeld zit, en 1/4de in het geheel niet, met de 

overlast veroorzaakt door jongeren; 
 1/3de van de respondenten in het geheel niet verveeld zit, en 1/4de slechts een beetje, met 

de vernieling van telefooncabines en bushokjes; 

                                                      
48 Het gaat hierbij om zowel de cijfers van de politie als de gemeente. 
49 Wij wensen erop te wijzen dat de resultaten van de Veiligheidsmotor met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden 
vermits het gaat om de antwoorden van slechts een beperkt aantal inwoners van de respectievelijke gemeente (steekproef van 350 
personen op 14.674 inwoners). 
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 Een meerderheid van de mensen (37,72%) een beetje verveeld zit met de overlast die 
veroorzaakt wordt door het verkeer, 17,54% stoort zich hier in het geheel niet aan; 

 De helft van de mensen vindt dat vuile muren en gebouwen niet echt, of zelfs helemaal 
niet, een buurtprobleem zijn; 

 Voor bijna 40% van de bevolking vormt de overlast veroorzaakt door drugs helemaal geen 
probleem; 

 1/3de van de respondenten wordt helemaal niet lastig gevallen op straat, wat meer dan 1/4de 
niet echt en wat minder dan 1/4de een beetje; 

 Over het algemeen vindt 15% à 20% dat sommige overlastfenomenen een echt 
buurtprobleem zijn. 

 

D.D.  OpmerkingenOpmerkingen  
 
 Een team van twee gemeenschapswachten (GW) heeft verschillende gerichte acties50 

uitgevoerd om inbreuken op het APR vast te stellen. De nadruk werd gelegd op 
hondenuitwerpselen. Tijdens de eerste 2 acties werd geen enkele inbreuk vastgesteld. 
Daarop werden de acties geheroriënteerd op het bij zich dragen van hondenpoepzakjes 
zoals bepaald in artikel 117§2 van het APR; 

 Wat niet in de statistieken opgenomen werd, is de grote hoeveelheid klachtenmails die 
ontvangen worden door de directie van de afdeling Koekelberg met de vraag om de situatie 
zo snel mogelijk recht te zetten (bvb. wagen/autowrak op de openbare weg, een 
luidruchtige haan,…); 

 Tevens moet vermeld worden dat ‘overlast’ deel uitmaakt van het dagelijkse werk van de 
afdeling. Dit is duidelijk merkbaar aan de aanzienlijke stijging van het aantal opgemaakte 
processen-verbaal voor APR-feiten, sinds het fenomeen in het afgelopen jaar tot prioriteit 
werd gemaakt (62 inbreuken op het APR werden geacteerd in 2007 en 76 in 2008). 

                                                      
50 Op 6 en 13 maart 2009 van 6u45 tot 7u45 op het Novilleplein en de Basilieklaan. Op 18 maart 2009 van 18u30 tot 19u30 en op 19 
maart 2009 van 20u tot 22u45 op de Basilieklaan. 
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TToott  sslloott……  
 
Zoals u hebt kunnen lezen was 2009 een gevarieerd jaar… 
 
De hoge werkdruk door het tekort aan personeel en de budgettaire beperkingen maakten het er 
niet makkelijker op voor onze politiezone. Toch slaagden al onze medewerkers erin om goede 
resultaten neer te zetten! 
 
Op intern vlak werd er hard gewerkt aan de communicatie en de informatieverspreiding. 
Projecten zoals ‘Scandoc’ en de make-over van de website bewijzen dat de politiezone steeds 
meer meegaat in de geïnformatiseerde samenleving. Daarnaast tracht een werkgroep de 
interne communicatie te verbeteren. 
 
De politiezone werkt ook naarstig verder aan de verbetering van haar infrastructuur: de 
renovatie van de antenne jeugd en gezin werd afgerond, de bouw van het nieuwe logistieke en 
administratieve centrum vordert en er werd gestart met de voorbereidingen op de bouw van de 
hondenkennel en de renovatie van het commissariaat Mettewie. 
 
Wat de operationele resultaten betreft, springt meteen de daling met 10% van de 
geregistreerde criminaliteit in het oog. Sterkste dalers – in de top tien van de meest 
voorkomende feiten – zijn de diefstallen van voertuig (-18%), de diefstallen in voertuig (-30%) 
en de vernielingen, beschadigingen en opschriften (-11%). Jammer genoeg stegen de 
woninginbraken in het afgelopen jaar wel met 6,8%. 
 
Onze diensten deden in het afgelopen jaar een paar mooie vangsten: de dienst bijzondere 
wetten doekte een illegaal productieatelier van voeding op en de dienst steun aan recherche 
onderschepte 3 ton namaakgoederen. 
 
Ook de vijf afdelingen zaten niet stil; zij legden zich toe op de bestrijding van 
overlastfenomenen. Naar aanleiding van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 werd een 
actieplan per gemeente ontwikkeld zodat de acties van elke afdeling perfect afgestemd konden 
worden op de prioriteiten van de gemeentelijke diensten. En met resultaat! In totaal maakten 
de vijf afdelingen allen samen 4.464 administratieve verslagen op voor overlast. 
 
En hoe staat het met de andere actieplannen van het zonaal veiligheidsplan? Algemeen gezien 
daalde het aantal operaties in de tweede helft van het jaar, als gevolg van de budgettaire 
maatregelen. Maar in de eerste zes maanden van het jaar werkten onze medewerkers hard op 
de prioritaire fenomenen! 
 
Zoals eerder gezegd daalden de diefstallen van en in voertuig verder. Tijdens de 15 operaties 
werden 500 voertuigen en 330 personen gecontroleerd. En het nieuw aangekochte 
nummerplaatherkenningssysteem zal in de toekomst zeker een meerwaarde betekenen in het 
opsporen van gestolen voertuigen. 
 
Hoewel het aantal woninginbraken verder steeg werd er zeer hard gewerkt op dit fenomeen: er 
werd een draaiboek opgesteld om de vaststellingen bij woninginbraken te verbeteren, 
aanvragers van een bouwvergunning kregen informatie over de beveiliging van hun 
werf/woning en er werden 16 operaties tegen woninginbraken georganiseerd. 
 
In het kader van de prioriteit sac-jacking en grijpdiefstal (+stadsbendes) werden niet minder 
dan 104 operaties georganiseerd! 34 verdachten werden voorgeleid bij het (jeugd)Parket, 20 
onder hen waren minderjarig. 
 
Wat drughandel betreft onthouden we vooral het opdoeken van enkele grote cannabisplantages 
in Ronse en op verschillende adressen in de politiezone. Daarnaast werden 10 coffeeshops 
gesloten bij politiebesluit door de Burgemeester. 



 

Voor de bestrijding van de jeugddelinquentie en steaming werden vijf terreinoperaties 
gehouden rondom scholen. Daarnaast werd er gewerkt op de relatie met de gemeentelijke 
toezichtcellen voor schoolverzuim. 
 
Voor het actieplan verkeersveiligheid (wat trouwens een zevende basisfunctionaliteit werd in 
2009) werd teruggegrepen naar de prioriteiten van het BIVV en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Elke maand werden onze medewerkers extra gesensibiliseerd voor een bepaalde 
verkeersproblematiek. Zo werden er onder meer 3 grootschalige BOB-acties gehouden en 6 
acties rond gordeldracht, met mooie resultaten tot gevolg! 
 
U zult het vast met ons eens zijn dat de politiezone Brussel-West in 2009 wederom paraat 
stond voor haar bevolking! 
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BBIIJJLLAAGGEENN  
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BBiijjllaaggee  11::  KKaaddeerrss  vvaann  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  BBiijjllaaggee  11::  KKaaddeerrss  vvaann  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  
ddiirreeccttiieess  eenn  aaffddeelliinnggeenn  --  22000099  

 

1.1.1.1.  Niet-operationele  directiesNiet-operationele directies  
 

A.A.  Algemene  directieAlgemene directie  
 

Algemene directie 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 3 1 
Officierenkader 

CP 1 6 

Middenkader HINP 6 2 

Basiskader INP 0 1 

Kader van AP AP 2 1 

Subtotaal OPS kader 12 11 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 13 12 

Niveau B Consulent 5 5 

Niveau C Assistent 6 4 

Niveau D Bediende/Arbeider 1 4 

Subtotaal CALog-kader 25 25 

TOTAAL 37 36 
% 100% 97% 
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B.B.  Directie  steunDirectie steun  
 

Directie steun 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 1 0 
Officierenkader 

CP 2 6 

Middenkader HINP 5 3 

Basiskader INP 4 6 

Kader van AP AP 0 0 

Subtotaal OPS kader 12 15 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 5 2 

Niveau B Consulent 13 9 

Niveau C Assistent 14 10 

Niveau D Bediende/Arbeider 42 38 

Subtotaal CALog-kader 74 59 

TOTAAL 86 74 
% 100% 86% 

 

 

Operationeel kader directie steun per 
31.12.2009
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1.2.1.2.  Operationele  directiesOperationele directies  
 

A.A.  Directie  operatiesDirectie operaties  
 

Directie operaties 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 1 1 
Officierenkader 

CP 14 20 

Middenkader HINP 76 48 

Basiskader INP 263 229 

Kader van AP AP 57 44 

Subtotaal OPS kader 411 342 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 4 2 

Niveau B Consulent 2 1 

Niveau C Assistent 18 14 

Niveau D Bediende/Arbeider 18 15 

Subtotaal CALog-kader 42 32 

TOTAAL 453 374 

% 100% 83% 
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B.B.  AfdelingenAfdelingen  

1.1.  Afdeling  Sint-Jans-Molenbeek  Afdeling Sint-Jans-Molenbeek
 

Afdeling Sint-Jans-Molenbeek 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 1 0 
Officierenkader 

CP 7 6 

Middenkader HINP 12 12 

Basiskader INP 78 58 

Kader van AP AP 14 20 

Subtotaal OPS kader 112 96 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 0 1 

Niveau B Consulent 4 2 

Niveau C Assistent 4 2 

Niveau D Bediende/Arbeider 0 3 

Subtotaal CALog-kader 8 8 

TOTAAL 120 104 
% 100% 87% 

 

 

Operationeel kader afdeling Sint-Jans-
Molenbeek per 31.12.2009
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2.2.  Afdeling  Jette  Afdeling Jette
 

Afdeling Jette 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 1 1 
Officierenkader 

CP 3 3 

Middenkader HINP 10 9 

Basiskader INP 33 30 

Kader van AP AP 13 11 

Subtotaal OPS kader 60 54 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 0 0 

Niveau B Consulent 2 1 

Niveau C Assistent 2 2 

Niveau D Bediende/Arbeider 0 0 

Subtotaal CALog-kader 4 3 

TOTAAL 64 57 
% 100% 89% 

 

 
 

Operationeel kader afdeling Jette per 
31.12.2009
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3.3.  Afdeling  Ganshoren  Afdeling Ganshoren
 

Afdeling Ganshoren 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 0 0 
Officierenkader 

CP 2 2 

Middenkader HINP 4 4 

Basiskader INP 20 13 

Kader van AP AP 3 3 

Subtotaal OPS kader 29 22 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 0 0 

Niveau B Consulent 1 0 

Niveau C Assistent 1 2 

Niveau D Bediende/Arbeider 0 0 

Subtotaal CALog-kader 2 2 

TOTAAL 31 24 
% 100% 77% 

 

 

Operationeel kader afdeling Ganshoren per 
31.12.2009

0 5 10 15 20 25

HCP

CP

HINP

INP

AP

G
ra

ad

Aantal

Effectief  OPS kader

Organiek OPS kader

Calog-kader afdeling Ganshoren per 
31.12.2009

0 1 2

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

N
iv

ea
u

Aantal

Effectief  Calog-kader

Organiek Calog-kader



 

Jaarverslag 2009 politiezone Brussel-West 
 78

4.4.  Afdeling  Sint-Agatha-Berchem  Afdeling Sint-Agatha-Berchem
 

Afdeling Sint-Agatha-Berchem 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 0 0 
Officierenkader 

CP 2 2 

Middenkader HINP 4 4 

Basiskader INP 19 16 

Kader van AP AP 3 2 

Subtotaal OPS kader 28 24 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 0 0 

Niveau B Consulent 1 0 

Niveau C Assistent 1 0 

Niveau D Bediende/Arbeider 0 2 

Subtotaal CALog-kader 2 2 

TOTAAL 30 26 
% 100% 87% 
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5.5.  Afdeling  Koekelberg  Afdeling Koekelberg
 

Afdeling Koekelberg 

Kader Graad Organiek OPS kader Effectief OPS kader 

HCP 0 0 
Officierenkader 

CP 2 3 

Middenkader HINP 4 3 

Basiskader INP 19 13 

Kader van AP AP 3 3 

Subtotaal OPS kader 28 22 

Niveau Graad Organiek CALog-kader Effectief CALog-kader 

Niveau A Adviseur 0 0 

Niveau B Consulent 1 1 

Niveau C Assistent 1 1 

Niveau D Bediende/Arbeider 0 0 

Subtotaal CALog-kader 2 2 

TOTAAL 30 24 
% 100% 80% 
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BBiijjllaaggee  22::  SSeeccttoorrvveerraannttwwoooorrddeelliijjkkeenn  eenn  
hhuunn  aaddjjuunncctteenn  --  22000099  

 

Afdeling Naam Voornaam Graad 

Functie 
SV 
(sectorverantwoordelijke) 
Adj (adjunct-
sectorverantwoordelijke 

Secor 

Mertens Ronny INP SV 
Haik Eric INP Adj 

Voorplein 

Khajjou Tijani INP SV 
Lambrechts David INP Adj 

Ninove 

Keymeulen Tom INP SV 
Peer David INP Adj 

4-winden 

Daeleman Stéphan INP SV 
Van Damme Leslie HINP Adj 

Maritiem 

De Rijck Philippe INP SV 
Janssen Alain INP Adj 

Mettewie 

Van de Steen Frédéric INP SV 

SJM 

Vander Voorde Daniel HINP Adj 
Marie-José 

Bodenhorst Philippe INP SV 
Beguin Julien HINP Adj 

Leopold I 

Fontyn Jean-Claude HINP SV 
Van Den Eynde Wim INP Adj 

Laarbeek 

Fortamps Marie-Lyne HINP SV 
El Hammadi Nagib HINP Adj 

Uyttenhove 

- -  SV 
Meert Steven INP Adj 

Spiegel 

Michiels Daniel INP SV 

Jette 

- -  Adj 
Mercure 

Van Nieuwenhove Daniel HINP SV 
Fierens Bart HINP Adj 

Rivieren 

Van Tuycom Daniel INP SV 
GSH 

Loiseau Philippe HINP Adj 
Heideken 

De Westelinck Jean-Marie HINP SV 
Goossens Nick HINP Adj 

Zavelenberg 

Van Slambrouck Alain HINP SV 
SAB 

Beekman Luc INP Adj 
Kattebroek 

Viaene Eric HINP SV Basiliek 
KKB 

Joppart Alexandre HINP SV Simonis 
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BBiijjllaaggee  33::  OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  ooppeennbbaarree  
ooppddrraacchhtteenn  iinn  22000099  mm..bb..tt..  ddee  llooggiissttiieekk  

 
Aankopen politiezone Brussel-West – 200951 

Procedure Onderwerp Budget 
250 telescopische wapenstokken 23.255,00€

7 multifunctionele kopieerapparaten 26.101,00€
1 livescanapparaat 57.777,14€

kantoorbenodigdheden 87.000,00€
ijking van ethylometers 7.744,00€

onderhoudscontract ademhalingsanalysetoestellen 14.505,60€
onderhoudsmateriaal 20.000,00€

5 stofzuigers 756,25€
aankoop voertuig algemene directie 21.740,43€

aankoop 4 voertuigen dienst interventies en 2 voertuigen dienst verkeer 193.490,40€
aankoop 5 voertuigen dienst interventies 161.242,00€

banden 9.000,00€
brandstof voertuigen 229.500,00€

meubels 99.530,00€

Openbare opdrachten 
afgesloten door hetzij de 

federale politie, hetzij door 
FOR-CMS52 

TOTAAL 951.641,82€
occasionele huur van voertuigen 24.000€

onderhoud en herstelling van voertuigen 80.000€
huur van 2 patrouillevoertuigen 3.500€

onderhoudscontracten voor geautomatiseerde briefopeners en frankeer- en 
plooimachines 4.653,56€

onderhoudscontract E-ID apparaat 703,08€
35 vuurwapens 39.865,00€

2 aanhangwagens 11.360,40€
printopdrachten 33.800,00€
promomateriaal 11.340,00€

zonnecellen voor PIV-borden 23.511,51€
materiaal fitnesszaal en dojo 75.256,70€

exploitatiematerieel schietstand 73.817,7€
vuilnisbakken 28.241,32 €

varia < 5.500,00 € 50.431,41€

Openbare opdrachten 
afgesloten via 

onderhandelingsprocedures 

TOTAAL 460.481,00€

 

                                                      
51 Sommige van de in de lijst vermelde zaken zijn besteld, maar nog niet geleverd. 
52 FOR-CMS: FOD Overschrijdende Raamcontracten – Contrats Cadres Multi SPF. 
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BBiijjllaaggee  44::  OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  ooppeennbbaarree  
ooppddrraacchhtteenn  iinn  22000099  mm..bb..tt..  tteelleemmaattiiccaa  

 

Voorwerp van de opdracht Ref. Firma Bedrag 

Direction Appui - service télématique - acquisition de 7 
appareils fax via un marché ouvert FORCMS. 

RICOH BELGIUM N.V. 
Leuvensesteenweg 510 

1930 Zaventem 
6.650,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition 
d'imprimantes via un marché de la Police Fédérale. 

ECONOCOM              
Clos du Parnasse 3A        

1050 Brussel 
22.500,00 

Direction Appui - service télématique - achat de 45 gsm et de 
leurs accessoires. 

 3.500,00 

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation 
et mise en service d'un système de camerasurveillance 

compatible avec le système du dispatching zonal, pour le 
commissariat de Jette. 

TYCO                    
Humaniteitslaan 241         

1620 Drogenbos 
10.000,00 

   

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation 
et mise en service des systèmes de camérasurveillance 

compatible avec les systèmes du dispatching zonal, et des 
systèmes d'interphone pour la sécrisation des cellules des 

commissariats de la zone. 

TYCO                    
Humaniteitslaan 241         

1620 Drogenbos 
75.000,00 

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation 
et mise en service de deux cameras supplémentaires pour le 
batiment administratif rue Faes à Jette, compatible avec le 

système en place au dispatiching zonal. 

TYCO                    
Humaniteitslaan 241         

1620 Drogenbos 
6.650,00 

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation, 
mise en service et entretien d'un videowall en remplacement 
des 18 moniteurs CRT actuellement présent au dispatichin 
zonal pour la visualisation des images en provenance des 

cameras de sécurisation. 

TYCO                    
Humaniteitslaan 241         

1620 Drogenbos 
81.000,00 

Direction Appui - service télématique - déplacement de deux 
cameras de surveillance appartenant à la commune de 

Ganshoren dans le cadre du projet de fourniture, installation, 
mise en service et entretien d'un système d'exploitation de 
camera et de transmission d'images, phasé sur cinq ans. 

TYCO                    
Humaniteitslaan 241         

1620 Drogenbos 
 

Direction Appui - service télématique - marché stock 2009 
pour l'acquisition de petit matériel informatique. 

ECONOCOM              
Clos du Parnasse 3A        

1050 Brussel 
15.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de pc, 
leurs accessoires et software. 

 45.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition et upgrade 
de licences software informatique. 

INSIGHT                  
Romeinsesteenweg 468      

1853 Grimbergen 
50.000,00 



 

Direction Appui - service télématique - acquisition de 
scanners de type flatbed. 

 3.325,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de pc 
portables, leurs accessoires et software. 

 13.500,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition de 6 
disques durs pour les serveurs informatique. 

ECONOCOM              
Clos du Parnasse 3A        

1050 Brussel 
7.500,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition d'un 
scanner de documents haut débit pour la simplification de la 

gestion des pv's. 

ECONOCOM              
Clos du Parnasse 3A        

1050 Brussel 
5.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisiton de clefs de 
memoire USB encrytées. 

  

Direction Appui - service télématique - acquisition subsidié de 
mini-pc, leurs accessoires et leur software pour le service 

trafic. 

TRADELEC               
Fordlaan 53                
3600 Genk 

75.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition subsidié 
de radios mobiles moto Astricd pour les besoins du service 

trafic. 

ZENITEL                  
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
13.500,00 

Direction Appui - service télématique - Délibération 
rectificative isant l'acquisition subsidié des radios mobiles 

Astrid pour les besoins du service trafic. 

ZENITEL                  
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
13.500,00 

Direction Appui - service télématique - upgrade de 
l'installation mobile d'enregistrement vidéo de la moto 

anonyme pour le service trafic. 

ZENITEL                  
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
8.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition subsidé 
d'un MDT Astrid équipé d'un système ANPR intégré pour les 

besoins du service trafic. 

ZENITEL                  
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
45.000,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition d'un 
système portable universel d'analyse légale de GSM pour le 

service recherche. 
 6.650,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de deux 
serveurs Linux en remplacement du serveur HP-Unix du 

système ISLP. 

ECONOCOM              
Clos du Parnasse 3A        

1050 Brussel 
59.000,00 

Direction Appui - service télématique -  mise en place de la 
transmission des images RAGO entre le DPZ de la zone 

Bruxelles Capitales et le DPS de la zone Bruxelles Ouest via 
le réseau de fibres optiques de numéricable. 

Numéricable              
rue des deux Eglises 26 

1000 Bruxelles 
3.500,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition, 
installation et mise en service du matériel de transmission 

des images RAGO entre le DPZ de la zone Bruxelles 
Capitale et le DPZ de la zone Bruxelles Ouest via le réseau 

de fibres optiques de numéricable. 

TYCO                    
Humaniteitslaan 241         

1620 Drogenbos 
9.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition d'un UPS 
de  6KVA. 

ECONOCOM              
Clos du Parnasse 3A        

1050 Brussel 
5.500,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de matériel 
informatique divers pour le service trafic, entièrement 

subsidié par les fonds des amendes 2009. 

ECONOCOM              
Clos du Parnasse 3A        

1050 Brussel 
10.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition, 
installation et mise en service de quatre systèmes de 
parlephone mural pour les commissariats de Jette, 

Ganshoren, Koekelberg et Berchem-st.-Agathe. 

Dolmen SA 
A. Vaucampslaan 42 

1654 Huizingen 
8.000,00 
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Direction Appui - service télématique - Emploi des subsides 
Astrid 2009 - Acquisition de 100 radio portables Astrid 

supplémentaires, leurs accessoires et car-kits et 20 MDT  
portable, leurs licences, accessoires, extensions et 

installations, entièrement subsidié par le fonds fédéral de 
financements de certaines dépenses effectuées qui sont 

liées à la sécurité découlant de l'oranisation des sommets 
européens à Bruxelles. 

ZENITEL                  
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
283.631,00 
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BBiijjllaaggee  55::  OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  ooppeennbbaarree  ooppddrraacchhtteenn  iinn  22000099  mm..bb..tt..  
iinnffrraassttrruuccttuuuurr  

 
 

Article 
budgétaire 

Intitulé des travaux Montant budget 
Collège : mode de 

passation du marché 
Collège : 

attribution 
Réception 
provisoire 

Réception 
définitive 

Budget ordinaire 

330 / 125-02 Marché de quincaillerie          8.000,00 €  09/06/03/B/1,12 09/06/03/B/1,12 x clabots 

 Marché de peinture          8.000,00 €  09/03/11/B/1,13 09/06/03/B/1,11  Roels 

 Marché de serrurerie        15.000,00 €  collège du 03/06/09 09/08/26/B/1.37  
Verschelde & 

Zonen 

330 / 125-03 

Fourniture de combustible 
pour le chauffage des 
batiments      185.300,00 €      

330 / 125-06 Entretien du stand de tir        65.000,00 €  09/02/11/B/1.09 09/03/25/B/1.17 en cours Rentokil 

330 / 125-06 Nettoyage des vitres        10.000,00 €  09/06/06/B/1,09 09/09/23/B/1,01   

330 / 125-06 

Interventions hors contrats 
(+ contrats maintenance 
chauffage, ascenseurs,…) 120.000 €     

330 / 125-06 
Contrôle légal des 
installations de levage          2.000,00 €     régie bâtiment 

330 / 125-06 

Contrôle légal des 
installations haute et basse 
tension          1.750,00 €     régie bâtiment 

330 / 125-06 
contrat de gestion des 
alarmes diverses          3.200,00 €   09/12/02/B/1.09  Nomos 

330 / 125-06 entretien des ascenseurs          9.713,30 €  09/02/11/B1.08 09/03/25/B/1.07 x X(otis) 

 
entretien 
extincteurs/hydrants          3.100,00 €   09/12/16/B/1.28 x Sicli 

330 / 125-10 impots et taxes diverses        15.000,00 €      
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Budget extraordinaire 

Commissariat Central de Molenbeek-St-Jean 

330 / 724-60 

Nouvelle centrale de 
détection incendie 
(Mol+stand)        80.000,00 €  09/10/13/A/1,XX 09/12/16/B/1,14 x Relaitron 

Commissariat Mettewie 

 
Rénovation de la toiture du 
commissariat      200.000,00 €  09/06/09/A/1,08 09/12/02/B/1.10 x Falco 

 Rénovation du commissariat      650.000,00 €  09/05/06/B/1,07    

Centre administratif et logistique à Faes 

 
Extension détection 
intrusion        12.000,00 €  09/10/13/A/1,01 09/12/02/B/1.07 x Relaitron 

Antenne Liverpool 

 Remplacement chaudière                   -   €  09/03/10/A1.02 X FAIT  
Stand de tir 

 

Placement d'une détection 
incendie (couplé avec 
dossier détection incendie 
rue du facteur)        25.000,00 €      

Commissariat Ganshoren 

 
Remplacement des 
revetements de toiture      120.000,00 €  09/06/09/A/1,09 09/12/02/B/1.08 x Collewaert 

 
Remplacement des 
coupoles de désenfumage        20.000,00 €      

Chenil 

 
Honoraires pour dossier 
complet        80.000,00 €  09/11/10/A/1.10 09/12/16/B/1.27  Este Architects 

Travaux généraux 

330 / 125-12 
Electricité dans les 
batiments      205.200,00 €      

330 / 125-13 Fourniture d'eau        20.000,00 €      
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Remplacement de la porte 
d'entrée de KK& BSA        25.000,00 €  09/09/08/A/1,10   pas de candidats 

 
Remplacement de stores 
(deuxième phase)        80.000,00 €  09/03/10/A/1.03 09/06/03/B/1,17 x Hélioscreen 

 
Travaux de peinture et de 
revetement de sols souples        50.000,00 €  09/09/08/A/1.13 09/11/04/B/1.08 x Rinaldi 

 
Alarmes intrusion dans 4 
commissariats        80.000,00 €  09/10/13/A/1,02    

 

Raccordement du centre 
logistique au réseau de 
distribution d'électricité          4.000,00 €  09/09/08/A/1,08 09/10/07/B/1,07  Sibelga 

 

Raccordement du centre 
logistique au réseau de 
distribution de gaz          1.200,00 €  09/09/08//A/1,09 09/10/07/B/1,08  Sibelga 

 

Raccordement du centre 
logistique au réseau de 
distribution d'eau          5.000,00 €  09/09/08/A/1,11 09/010/07/B/1,09  IBGE 

 

Raccordement du 
penthouse et des studios au 
réseau de distribution 
d'électricité             500,00 €  09/09/08/A/1,15 09/10/07/B/1,06  Sibelga 

330 / 744-51 
Acquisition de matériel 
électrique        25.000,00 €  09/09/08/A/1,12 09/11/18/B/1.09 x Electric 

 
Acquisition de matériel 
sanitaire        25.000,00 €  09/09/08/A/1,14 09/11/18/B/1.07 x Sanistock 
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BBiijjllaaggee  66::  OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  nneettttoo  ccaappaacciitteeiittssvveerrddeelliinngg  vvaann  22000099  
 

Hoofdactiviteiten 

01/01/2009-
31/12/2009 

Steun en 
beheer 

Wijkwerking Onthaal Recherche INT DPZ MROP Verkeer 
Slachtoffer
bejegening

Proactieve 
patrouilles

Vorming 
Pat 

Rouille 
Recru-
team 

Andere Totaal 

Algemene 
directie 

40.879,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,67 0,00 2.159,18 0,00 897,00 414,70 14,00 0,00 44.470,26 

Directie steun 90.414,88 16,00 0,00 0,00 79,50 0,00 100,90 0,00 0,00 0,00 11.173,62 0,00 85,08 0,00 101.869,98 

Directie 
operaties 

117.752,69 685,30 12.986,61 115.600,58 172.340,32 31.144,68 31.506,24 34.558,19 0,00 5.268,75 23.038,73 234,77 57,20 3.842,73 549.016,79 

Afdeling Sint-
Jans-Molenbeek 

17.397,70 100.527,65 597,70 740,68 374,75 0,00 11.204,81 32,37 9,50 156,70 2.058,93 81,00 0,00 30,50 133.212,29 

Afdeling Jette 9.053,76 57.044,11 1.451,50 1.424,08 99,75 43,50 3.914,92 2,50 0,00 7.501,33 1.480,75 128,33 34,83 234,75 82.414,11 

Afdeling 
Ganshoren 

7.332,57 25.049,55 697,50 2.523,83 0,00 0,00 999,00 162,92 0,00 14,00 241,45 26,50 8,58 8,50 37.064,40 

Afdeling Sint-
Agatha-Berchem 

6.658,62 27.648,11 586,50 147,83 48,00 0,00 1.240,62 20,25 0,00 195,79 789,68 72,00 0,00 15,50 37.422,90 

Afdeling 
Koekelberg 

6.020,97 29.736,36 50,00 0,00 24,50 0,00 1.054,95 0,00 0,00 109,20 648,20 271,90 25,30 0,00 37.941,38 

Totaal 295.510,90 240.707,08 16.369,81 120.437,00 172.966,82 31.188,18 50.127,11 34.776,23 2.168,68 13.245,77 40.328,36 1.229,20 224,99 4.131,98 1.023.412,11 
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  Actieplannen zonaal veiligheidsplan 2009-2012 

01/01/2009-
31/12/2009 

Diefstal van 
en in 

voertuigen 

Geweld in het 
openbaar 
vervoer 

Sac-jacking – 
grijpdiefstal - BU 

Jeugddelinquentie 
- steaming 

Inbraak in woning Drughandel Verkeersveiligheid Overlast 
In- en externe 
communicatie 

Totaal 

Algemene directie 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705,22 0,00 0,00 13,75 600,90 3319,87 

Directie steun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 

Directie operaties 947,92 99,75 6.586,26 569,92 816,68 1.057,75 4.979,25 345,25 58,00 15.460,78 

Afdeling Sint-
Jans-Molenbeek 

86,75 6,20 423,67 20,00 30,00 8,00 0,00 104,25 0,00 678,87 

Afdeling Jette 22,00 0,00 121,00 0,00 16,50 9,00 125,50 195,63 9,00 498,63 

Afdeling 
Ganshoren 

0,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 45,10 122,75 0,00 181,85 

Afdeling Sint-
Agatha-Berchem 

0,00 3,00 0,00 11,50 140,25 77,00 107,33 1.220,34 0,00 1.559,42 

Afdeling 
Koekelberg 

179,50 0,00 159,00 10,50 271,05 11,00 259,73 573,22 34,50 1.498,50 

Totaal 1.236,17 116,95 7.295,93 611,92 3.979,70 1.162,75 5.516,91 2.575,19 705,40 23200,92 
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BBiijjllaaggee  77::  AAffkkoorrttiinnggeenn  
 

AIK Arrondissementeel informatiekruispunt 

ANG Algemene nationale gegevensbank 

AP Agent van politie 

ARO Arrondissementeel Rechercheoverleg 

APR  Algemeen politiereglement 

BOC Basis Overlegcomité 

Calog  Logistiek en administratief kader 

CGL Directie van de relaties met de lokale politie 

CIC Communicatie- en informatiecentrum 

COP  Community oriented policing 

CP Commissaris van politie 

CSB  Coördinatie slachtofferbejegening 

CSD Coördinatie- en steundienst 

CSPO Psychologische ondersteuningscel 

DAR: Algemene Reserve van de Federale Politie 

Dirco Bestuurlijk Directeur Coördinator van de federale politie 

Dirjud  Gerechtelijk Directeur van de federale politie 

DOO Dienst Organisatieontwikkeling 

EFQM European foundation for quality management 

EPZ Excellente politiezorg 

FC Brussels Football Club Brussels 

FIPA Fully integrated police action 

FOD Federale overheidsdienst 

FTE  Full time equivalent 

GAS  Gemeentelijke administratieve sancties 

GGPZ Gemeenschapsgerichte politiezorg 

GIP Gewestelijke en intercommunale politieschool 

HCP  Hoofdcommissaris van politie 

HINP Hoofdinspecteur van politie 

HRM Human resources management 

Hycap Gehypothekeerde capaciteit 

ICT Information en communication technology 

IDBPW Interne dienst voor bescherming en preventie op het werk 

IGPZ Informatiegestuurde politiezorg 

ILP Intelligence led policing 

INK Instituut Nederlandse kwaliteit 

INP Inspecteur van Politie 

ISLP Information system for the local police 

KB Koninklijk Besluit 

LIPA Local integrated police action 

LVD Lokale veiligheidsdiagnostiek 

MIVB Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel 

MO Ministeriële Omzendbrief 

Mu Manuren 

NVP Nationaal Veiligheidsplan 
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NIP Nood- en Interventieplan 

OA Operationele administratie 

OBP Officier van bestuurlijke politie 

OGP Officier van gerechtelijke politie 

OI Onmiddellijke inning 

OI Operationele informatie 

OSD Operationele steundienst 

PCS  Politionele criminaliteitsstatistieken 

PDCA Plan – do – check – act  

PDK Procureur des Konings 

PV Proces-verbaal 

PZ Politiezone 

RAR Rapport administratif – administratief rapport 

RIR Rapport d’information – informatierapport  

SAR Steun aan de recherche 

SBU Stadsbende – bande urbaine 

SMART 
Specifiek – meetbaar – aanvaardbaar – realiseerbaar – 
tijdsgebonden  

SVPP Strategische veiligheids- en preventieplannen 

SWOT Strengths – weaknesses – opportunities – threats  

TEC Transport en Commun en Wallonie 

UZ-Brussel Universitair Ziekenhuis Brussel 

VE Voltijdse equivalent 

VARIE Valide – aanvaard – relevant – invloed – eenvoudig  

VCLP Vaste commissie voor de lokale politie 

VM Veiligheidsmonitor 

VMW Visie-Missie-Waarden 

WGP 
Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus 

WPA Wet op het politieambt 

ZVP zonaal veiligheidsplan 

ZVR zonale veiligheidsraad 
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