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WWoooorrdd  vvaann  ddee  bbuurrggeemmeeeesstteerr--WWoooorrdd  vvaann  ddee  bbuurrggeemmeeeesstteerr--
vvoooorrzziitttteerr  

 
De aanpak van de openbare veiligheid, en dan zowel preventie als repressie 
van misdrijven, is een voortdurende zorg voor de openbare overheid. 
Veiligheid is dus een van de belangrijkste behoeften van de burger omdat het 
nu eenmaal hoort bij een goed leven. 
 
Deze bezorgdheid is de drijfveer van de politiezone Brussel-West die, sinds 
haar ontstaan, onophoudelijk strijdt tegen onveiligheid. Zij voert die strijd op de 
best mogelijke doeltreffende en doelmatige manier, zonder hierbij de hechte 
band met de burger uit het oog te verliezen. 
 
Het jaarverslag 2010 van onze politiezone,weerspiegelt haar doelstellingen 
die steeds worden opgemaakt in overleg met de leden van het politiecollege 
en de politieraad, en volgens de krijtlijnen van het zonaal veiligheidsplan 
2009-2012. 

West horen en die elk hun geografische en sociologische eigenheid hebben. 

 
Aan bod komen de in 2010 ondernomen activiteiten en de mooie resultaten 
die werden behaald onder leiding van de korpschef, maar ook de hindernissen 

en obstakels die de politie op haar weg vond. Dit verslag geeft het dagelijkse werk weer geleverd voor de 
basisfunctionaliteiten in de 17 sectoren die het grondgebied opdelen van de vijf gemeenten die tot de 
politiezone Brussel-
 
Zonder in detail te treden merken we op dat de criminaliteitscijfers over het algemeen ongewijzigd bleven ten 
opzichte van vorig jaar. Wat de in 2009 ingezette daling (-10% in vergelijking met 2008) bevestigt. Hoewel 
het totaal aantal feiten, strikt genomen, licht gestegen is tegenover 2009 (+1,2%), blijft dit een relatief goede 
zaak. Immers, rekening houdende met de niet-aflatende stijging van het aantal inwoners, blijft de 
criminaliteitsgraad – dit is het aantal misdrijven per 1.000 inwoners – stabiel. 
 
In het licht van de sterke aangroei van de bevolking in de hele politiezone, samen met de budgettaire 
beperkingen die in 2009 werden ingevoerd en met het nijpend personeelstekort waarmee het korps – net als 
andere Brusselse politiezones – kampt, kunnen we zo toch spreken van een algemeen positief resultaat. 
 
Ik, mijn vier collega-burgemeesters en de korpschef zijn ons ervan bewust dat nog bijkomende inspanningen 
nodig zijn indien we de veiligheidsbehoefte van onze burgers volledig willen vervullen. In het bijzonder 
moeten we nog meer de kaart trekken van een efficiënte wijkpolitie die op een lijn zit met haar 
buurtbewoners en naadloos ondersteund wordt door de gespecialiseerde gecentraliseerde diensten van de 
politiezone. 
 
Bedankt iedereen. Bedankt aan alle politiemannen en -vrouwen van de politiezone, aan de managers en het 
burgerpersoneel voor al het geleverde werk en de dagelijkse inspanningen. 
 
 
 
 

Philippe MOUREAUX 
Burgemeester-Voorzitter 

Politiecollege en -raad 
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IInnlleeiiddiinngg  ddoooorr  ddee  kkoorrppsscchheeff  IInnlleeiiddiinngg  ddoooorr  ddee  kkoorrppsscchheeff  
 
Beste lezer, 
 
Trots stel ik u dit jaarverslag voor waarin de lokale politie 
Brussel-West de balans opmaakt van haar werking en 
resultaten in 2010.  
 
Onze politiezone is erin geslaagd om de criminaliteit in de 
hand te houden. We klokten af op 18.856 vastgestelde 
misdrijven, of een minimale stijging met 1%, in vergelijking 
met 2009. Verwaarloosbaar, rekening houdend met de 
voortdurende bevolkingstoename: op minder dan 10 jaar tijd 
is de bevolking van de vijf gemeenten met ongeveer 34.000 
inwoners gestegen. Ook in 2010 kwamen enkele duizenden 
mensen in de politiezone wonen. De criminaliteitsgraad 2010 
volgt dan ook de positieve tendens van de voorbije jaren. Per 
duizend inwoners telde de politie 1,3 feiten minder dan in 
2009. 
 
Bijna 46.000 politie-interventies werden vorig jaar tot een goed einde gebracht. Niet minder dan 987 
verdachten werden ter beschikking gesteld van het Brusselse parket van de procureur des Konings. Dat is 
zo'n kleine 6% meer dan vorig jaar. 
 
Dagelijks zette de lokale politie zich in om de burger een kwaliteitsvolle politiezorg te bieden. 
Verder hield de politie met de regelmaat van de klok extra acties om de belangrijkste misdrijf- en 
overlastfenomenen van het zonaal veiligheidsplan te bestrijden en om de verkeersveiligheid te verhogen. In 
dit opzicht bond de politiezone bijvoorbeeld de strijd aan met het nieuwe fenomeen van gewelddadige 
halskettingdiefstallen dat de kop op stak.  
 
Het lokaal politiekorps Brussel-West kan zijn mooie resultaten voorleggen ondanks de soms moeilijke 
omstandigheden, vooral te wijten aan opgelegde besparingen en een nijpend personeelstekort. Gelukkig 
mochten we in 2010 een twintigtal nieuwe collega's verwelkomen en konden we rekenen op de steun van de 
federale politie die zo'n 60 manschappen detacheerde naar onze politiezone. 
 
De knappe resultaten zijn de verdienste van alle medewerkers en partners die, door hun tomeloze inzet, op 
straat en in de coulissen, de politiezone weer een stuk veiliger en leefbaarder hebben gemaakt.  
 
Nieuw in dit verslag is het chronologisch overzicht waarin u per maand de belangrijkste en meest opvallende 
gebeurtenissen worden voorgeschoteld. Zo passeren onder meer de revue: het dodelijk schietincident in 
januari, de inhuldiging van de gerenoveerde antenne jeugd en gezin in maart, de geslaagde Pat Rouille-dag 
in mei, de massale ordedienst voor het No Border Camp in oktober, de BOB eindejaarscampagne in 
december …. Terloops worden bepaalde aspecten van ons politiewerk toegelicht.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
 
 
 
 

Johan DE BECKER 
Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef van de politiezone Brussel-West 
 



DDee  ppoolliittiieezzoonnee  BBrruusssseell--WWeesstt  iinn  eeeenn  nnootteennddoopp  
 
De politiezone Brussel-West situeert zich in het noordoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en strekt zich uit over het grondgebied van vijf gemeenten: 
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Op 1 januari 2010 telde onze politiezone officieel 199.585 inwoners, dit is 18,32% van de Brusselse 
bevolking. Met een oppervlakte van 17,5 km², bestrijkt het grondgebied van de politiezone ongeveer 11% 
van de oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Sinds enkele jaren neemt het bevolkingsaantal sterk toe (33.914 inwoners meer dan in 2000). De 
bevolkingsdichtheid bedraagt vandaag 11.398 inwoners/km² (286 inwoners/km² meer dan in 2009 en 1.937 
inwoners/km² meer dan in 2000). Sint-Jans-Molenbeek en vooral Koekelberg zijn de twee dichtstbevolkte 
gemeenten van de politiezone. 
 

 
 

Jaarverslag 2010 politiezone Brussel-West 
6 

 



Jaarverslag 2010 politiezone Brussel-West 
7 

 

SSttrraatteeggiiee  eenn  bbeelleeiidd  SSttrraatteeggiiee  eenn  bbeelleeiidd  
 

BBeelleeiiddssmmaakkeerrss  
 

Op 14 december legde Hannes De Geest de eed af als nieuw 
politieraadslid. Hij volgt Jean-Claude Mertens op. 
 
De zonale veiligheidsraad van de politiezone Brussel-West kwam het 
afgelopen jaar twee keer samen (op 25 mei en op 14 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. Zo 
stelden, bijvoorbeeld, de projectchefs hun actieplannen van het zonaal 

veiligheidsplan voor en deden de gemeentelijke preventieambtenaren hun strategische veiligheids- en 
preventieplannen uit de doeken. Op de agenda stonden voorts de criminaliteitsstatistieken, de aanpak van 
de veiligheidsproblematiek in de omgeving van het Elisabethpark en het metrostation Simonis,… 
 
Ook in 2010 stond korpschef Johan De Becker aan het roer van zijn politiekorps, onder het toeziende oog 
van het politiecollege. Samen met het directiecomité, dat in het afgelopen jaar 20 keer vergaderde, loodste 
hij zijn medewerkers doorheen 2010. De koers werd uitgestippeld aan de hand van zijn opdrachtbrief. 
 

ZZoonnaaaall  vveeiilliigghheeiiddssppllaann  22000099--22001122  
 

Door middel van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 wilde de 
politiezone in 2010 in het bijzonder tien pertinente problemen 
beter aanpakken. 
 
Voor de dienstverlening werd de verbetering van de interne en 
externe communicatie hoog op de agenda geplaatst. 
De prioritaire aanpak van deze fenomenen werd uitgeschreven 
in diverse actieplannen, met uitzondering van geweld in het 
openbaar vervoer. De aanpak van de stadsbendes werd 
gekoppeld aan de sac-jackings en grijpdiefstallen. 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 mei goedgekeurd en in juni in een beleidsnota voorgesteld aan de politieraadsleden. 
 
Na een studie van de criminaliteitscijfers van het eerste 
semester 2010 en een evaluatie van de uitvoering van de 
actieplannen gedurende de voorgaande jaren, werd aan de 
veiligheidsraad voorgesteld om de actieplannen 2011 bij te 
sturen. Op 14 december werden de nieuwe actieplannen 2011 
goedgekeurd en werd beslist om, ten eerste, het aantal 
prioriteiten te verminderen; ten tweede, om de weerhouden 
fenomenen te integreren in de dagelijkse werking van 
gespecialiseerde diensten, en; ten derde, om de integrale 
aanpak van de behouden prioriteiten te optimaliseren.  
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Concreet betekent dit dat een nieuw actieplan ‘diefstallen met geweld op de openbare weg en in het 
openbaar vervoer’ werd ontwikkeld om de volgende misdrijven te bestrijden: sac-jacking, grijpdiefstal en 
diefstal in voertuig. De fenomenen diefstal van voertuig, jeugddelinquentie (steaming) en stadsbendes 
kwamen te vervallen en werden geïntegreerd in de reguliere werking van de betrokken diensten. 
 

IInntteerrnn  ttooeezziicchhtt  
 
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 
voortvloeien uit de onderzoeken en de beslissing van de korpschef. De dienst HRM staat in voor de 
praktische opvolging van eventuele maatregelen. 
 
De klachten worden aangeleverd vanuit verschillende hoeken, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel. In 
vergelijking met 2009 werden 10 klachten minder ingediend.  
 
De meeste onderzochte klachten geven geen aanleiding tot een maatregel tegen de betrokken 
politieambtenaar. In 82 gevallen nam de korpschef, na onderzoek door de dienst intern toezicht, wel 
maatregelen. 
 

Verder werden drie tuchtdossiers behandeld. Twee 
medewerkers kregen een waarschuwing van de 
tuchtoverheid; een persoon kreeg een inhouding van wedde 
opgelegd.  
 
Sinds vorig jaar staat een nieuwe hoofdcommissaris aan het 
roer van de DIT. Volgens zijn visie moeten zijn troepen een 
actievere rol vervullen op het terrein en op beleidsniveau. Zo 
moet de DIT waken over een kwaliteitsvolle dienstverlening, 
het personeel meer omkaderen, individuele of structurele 
dysfuncties detecteren, fenomenen analyseren en vervolgens 
aanbevelingen doen aan het beleidsniveau. Door een betere 
terreinaanwezigheid en meer regelmatige of onverwachtse 
controles wil de dienst waken over het algemeen 

kwaliteitsniveau van het politiewerk, alsook bijdragen tot een betere bescherming en een beter welzijn van 
de politiemensen. Bovendien wil hij de werking van de dienst moderniseren. In 2010 werd al gestart met een 

aperless dossierbeheer en informatiedoorstroming.  
 
p

Dossiers dienst intern toezicht in 2010 
Dossiers via Comité P 59 

Dossiers via burgemeester 18 
Dossiers via korpschef 155 

Dossiers via  Inspectie  Algemene 4 
Opgestarte dossiers 

TOTAAL 236 
Gerechtelijke dossiers 79 

Administratieve dossiers 155 
Tu s chtdossier 3 

Type dossiers in behandeling in 2010 

TOTAAL 237* 
Schietincident 2 

Ge y bruik van peperspra 21 
Intrekking wapen 14 

Administratieve dossiers geopend conform de 
voorschriften inzake verplichte melding van 

schietincidenten, diefstal van wapens en munitie 
TOTAAL 37 

* 1 dossier gestart in 2009 en behandeld in 2010 
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PPaarrttnneerrsshhiippss  PPaarrttnneerrsshhiippss  
 
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 (Brusselse) politiezones… 
 

Bovendien maakt de politiezone deel uit van heel wat 
overlegplatformen, zoals de conferentie van de korpschefs. 
 
Ook werd de politiezone vertegenwoordigd op het 
arrondissementeel rechercheoverleg Brussel en het 
Rechercheplatform van de Vlaamse Rand rond Brussel. 
 
Binnen het netwerk ‘openbaar vervoer’, samen met de diensten 
van de gouverneur, de federale politie en de openbare 
vervoersmaatschappijen, werden de voorbereidingen getroffen 
om de FIPA-acties goed te organiseren. 
 
De beleidsmedewerkers van de politiezone nemen ook 

regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het netwerk voor optimale bedrijfsvoering van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
 
De dienst bijzonder wetten coördineert het 
onderzoeksplatform voor milieu-inbreuken van de 
procureur des Konings te Brussel. In 2010 werd het 
platform uitgebreid met financiële inbreuken omdat 
met parket de secties Ecosoc en Ecofin 
samenvoegde. Om de terreinacties beter te 
coördineren en onder de auspiciën van het parket, 
lichtten de verschillende diensten (F.A.V.V., het 
agentschap Net Brussel, de FOD Financiën en 
Economische zaken en het BIM) hun 
bevoegdheden toe. De politiezone stelde in dat 
kader haar dienst bijzondere wetten voor. De dienst 
zette, tijdens de conferentie in Vlaams-Brabant, de 
aspecten van de sociale fraude uiteen waarmee de 
politiezone geconfronteerd werd in drie dossiers 
van de onderzoeksrechter. De coördinator van de 
dienst werd eveneens gevraagd om in het kader van stedenbouw het gebruik te ontwikkelen van de 
‘bezoeksmandaten’, afgeleverd door de politierechtbank aan verschillende gemeentelijke besturen in de 
Brusselse regio. Tenslotte heeft het platform ambtenaren uit heel Wallonië uitgenodigd.  
 
De cel analyse en advies nam deel aan de vergaderingen van het strategisch analyseplatform van de 
directeur-coördinator Brussel. Binnen dit netwerk worden informatie en ideeën uitgewisseld. De politiezone 
Brussel-West stelde er haar dagverslag voor en gooide hiermee hoge ogen. Verder maakt de cel deel uit van 
het netwerk van Brusselse analisten, dat een keer samen kwam. Tenslotte vergaderde onze strategische 
analiste samen met haar collega's uit de andere Brusselse politiezones, het parket en de CSD Brussel in het 
kader van de opvolging van de doorstroming van processen-verbaal in de strafrechtketen. 
 
Ingevolge de veiligheidsproblemen die de kop opstaken in de omgeving van het metrostation Simonis en het 
Elisabethpark in Koekelberg werd overlegd tussen de politiediensten, de bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden. Dankzij een gezamenlijke aanpak van de wijkafdeling Koekelberg, de andere politiediensten van 
het korps Brussel-West en de federale politie, de gemeentelijke gemeenschapswachten en de 
veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen werd het veiligheidsgevoel in de buurt 
hersteld. 
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CCoommmmuunniiccaattiiee  CCoommmmuunniiccaattiiee  
 

PPeerrss  eenn  mmeeddiiaaccoonnttaacctteenn  
 
De politiezone Brussel-West beschikt over een persdienst met drie medewerkers onder leiding van 
commissaris Johan Berckmans, de perswoordvoerder. 
 
Het is de visie van de politiezone om openlijk te communiceren over haar werking en open te staan voor 
vragen van de pers. Vanuit die optiek worden geregeld persberichten de wereld in gestuurd, in 2010 waren 
dat er 54. Bovendien kunnen journalisten 24 uur op 24, 7 dagen op 7 contact opnemen met de 
perswoordvoerder of zijn vervanger.  
 
De gerechtelijke berichtgeving gebeurt steeds in 
samenspraak met de persmagistraten van het 
Brusselse parket. De medewerkers van 
persdienst kunnen ook ingezet worden in de 
perscel van de gemeentelijke nood- en 
interventieplannen wanneer er zich een crisis 
zou voordoen op het grondgebied van een van 
de vijf gemeenten van de politiezone. 
 
De pers werd tot twee maal toe uitgenodigd om 
een kijkje te nemen bij de lokale politie Brussel-
West: 
Op 12 maart 2010 was er een grote 
persbelangstelling voor de vernietiging van meer 
dan drie ton aan namaakgoederen in de 
verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek. 
Op 7 juli 2010 werd de fietsbrigade ‘bikers’ 
officieel voorgesteld op het Karreveldkasteel te 
Sint-Jans-Molenbeek. De sportievelingen gaven 
een demonstratie van hun kunnen voor de 
camera’s van TV Brussel. 
 
In 2010 werkte de politiezone mee aan een reportage van het duidingsprogramma Panorama voor de 
Vlaamse televisiezender Canvas. Een onderzoeksjournalist trok anderhalve maand op met medewerkers 
van de dienst jeugd en gezin, de dienst interventies, de afdeling Sint-Jans-Molenbeek en de dienst steun 
aan recherche. De reportage schetste de visie van de jongeren in Sint-Jans-Molenbeek op de politie en 
omgekeerd1. 
 
Maar ook voor meer artistieke initiatieven is de politiezone te vinden… Gedurende een zestal nachten nam 
een jonge, beloftevolle fotograaf deel aan de nachtshiften van een aantal interventieploegen. Zijn doel was 
het politiewerk te valoriseren door artistieke, maar waarheidsgetrouwe, beelden te schieten. Een bloemlezing 
werd gepubliceerd in Le Soir Magazine2 en de foto’s zullen ook opgenomen worden in een fotoboek dat 
wellicht in de loop van 2011 verschijnt. 

                                                      
1 Panorama, uitzending van 6 juni 2010 ‘Quartiers chauds, quartiers perdus’, Canvas – VRT. 
2 Le Soir Magazine, nummer 4056 van 17 maart 2010. 
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PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  
 

Op 6 mei 2010 kreeg de politiezone, in aanloop van het 
Belgisch Europees Voorzitterschap, bezoek van twee 
hoge officieren van de Palestijnse burgerpolitie. Beide 
heren kregen een uiteenzetting over het EFQM PolBe-
management model en de werking van het ASTRID-
netwerk. Ze bezochten ook met veel interesse de zonale 
dispatching. 
 
 
 

 
De politiezone Brussel-West gooide ook hoge ogen met haar zeer 
uitgebreide informatiestand tijdens de opendeurdag (9 oktober 
2010) van de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP). 
Alles werd uit de kast gehaald: er waren demonstraties van de 
hondenbrigade en de bikers, geweldbeheersingstechnieken, de 
dienst verkeer, de nummerplaatscanner (ANPR) en 
geïnteresseerden konden met de lasershoot ondervinden hoe het 
voelt om met een vuurwapen om te gaan. 
 

CCoommmmuunniiccaattiiee  mmeett  ddee  bbuurrggeerr  
 
De website www.lokalepolitie.be/5340 wil een informatiebron zijn voor 
de lokale bevolking maar ook voor alle anderen die zich interesseren 
voor de politiezone Brussel-West. Een greep uit het aanbod…  
 
Vakantiegangers kunnen via een link met www.police-on-web.be 
afwezigheidstoezicht aanvragen. Informatiezoekers vinden op de 
website de gegevens van de verschillende commissariaten en 
diensten van de politiezone. Ze kunnen bovendien hun vragen mailen 
naar het algemene e-mailadres van de politiezone, info@zpz5340.be. 
 
Alle persberichten worden op de website geplaatst en ook documentatie voor de politieraadsleden wordt zo 
ter beschikking gesteld via een persoonlijke login, dat zou op termijn de papierberg behoorlijk moeten 
verkleinen! De website wordt bijna dagelijks bijgewerkt en voortdurend verbeterd dankzij de technische 
bijstand van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie (VCLP). 
 
In samenspraak met de gemeenten verdeelde de politiezone, in 2010, een 
brochure waarin haar diensten en hun contactgegevens werden opgenomen. 
Ook de gemeentelijke diensten en allerlei nuttige telefoonnummers staan erin 
vermeld. Via huis-aan-huisbedeling kregen de inwoners van de politiezone de 
brochure in de bus. Naast de algemene folder kan elke inwoner aan het 
onthaal van een commissariaat in zijn woonplaats een folder ontvangen met de 
gegevens van de sectorverantwoordelijken (en adjunct). 
 
Wanneer de noodzaak zich voordoet, verzorgt de politiezone – in overleg met 
de betrokken gemeente – ook flyers om de bevolking attent te maken op 
bepaalde zaken. In 2010 werden, bijvoorbeeld, preventietips verspreid in 
Ganshoren omwille van het stijgende aantal inbraken in een bepaalde wijk. De 
lokale politie waarschuwde haar bevolking ook voor diefstallen met list, 
gepleegd door personen die zich uitgeven voor controleurs van 
nutsmaatschappijen of politieagenten. 
 

http://www.lokalepolite.be/5340
http://www.police-on-web.be/
mailto:info@zpz5340.be
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PPeerrssoonneeeellssbbeelleeiidd  PPeerrssoonneeeellssbbeelleeiidd  
 

OOrrggaanniiggrraamm  
 
De politiezone Brussel-West is georganiseerd rond korpschef Johan De Becker, die verantwoordelijk is voor 
de leiding, organisatie en taakverdeling binnen het politiekorps. Hij staat dus in voor het dagelijkse 
politiebeleid en de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. De korpschef voert zijn mandaat, dat werd 
hernieuwd voor de periode 2007 tot 2012, uit onder het toezicht van het politiecollege en de politieraad. 
 

 
 
Drie diensten opereren rechtstreeks onder 
toezicht van de korpschef: 
 



De politiezone Brussel-West bestaat uit twee niet operationele directies (algemene directie en directie steun) 
en zes operationele directies, namelijk: de directie operaties en de vijf afdelingen verdeeld over de 
gemeenten die samen de politiezone vormen. Al deze directies functioneren onafhankelijk maar werken wel 
zeer nauw samen.  
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PPeerrssoonneeeellssbbeessttaanndd  PPeerrssoonneeeellssbbeessttaanndd  
 

KKaaddeerrss  
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Het reële personeelskader bestaat uit de personen die ‘echt’ aan het werk zijn voor de politiezone, met 
andere woorden: alle mensen die niet in opleiding zijn, in langdurige ziekte verkeren of geschorst werden 
naar aanleiding van een tuchtdossier. 

Het organieke, ‘optimale’, personeelskader van 
de politiezone Brussel-West werd goedgekeurd 
en gewijzigd door de opdrachtbrief van de 
korpschef in 2007. Het telt 851 medewerkers. 

Het effectieve personeelskader (het aantal 
personen dat op loonlijst van de politiezone 
staat, op datum van 31 december 2010) 
bedraagt 780 medewerkers. 
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Uit de grafieken kunnen we opmaken dat bij het 
operationele kader, de inspecteurs de grootste 
groep uitmaken. Wat het burgerpersoneel betreft, 
zijn de niveaus D (arbeider, hulpkracht, vakman, 
bediende) in de meerderheid.  
 

8% of, anders gezegd, het kader was voor 92% 
ingevuld.  
 
Het grootste personeelstekort zien we bij het kader 
van de inspecteurs: we kwamen in 2010 57 

Ons personeelskader is, zoals dat van de meeste 
Brusselse politiezones, niet volledig ingevuld. Op 31 
december 2010 was er een personeelstekort van 

inspecteurs tekort. Daar staat tegenover dat er een 
overschot aan commissarissen bestaat (+28), 

. Zes commissarissen werden via deze procedure 

ssoonneeeellssbbeessttaanndd  eenn  

hoofdzakelijk omwille van de ‘rode loper-procedure’3

benoemd in 2010 (even veel als het jaar voordien). 
 

EEvvoolluuttiiee  vvaann  hheett  ppeerr
ppeerrssoonneeeellssvveerrlloooopp  

 

Sinds enkele jaren wordt onze politiezone geconfrontee
jaar bleef het personeelsbestand echter redelijk in ev
van personeel. 

 
 
 
Dat neemt niet weg dat elk vertrek en 
elke nieuwe aanwinst de nodige 
inspanningen vergen van de diensten 
want alle nieuwe medewerkers moeten 
opgeleid, omkaderd en opgevolgd 
worden. De detachering van 
politiemensen vanuit de algemene 
reserve van de federale politie (DAR) kan 
het personeelstekort gedeeltelijk 
ondervangen, al blijven sommige 
gedetacheerden slechts enkele maanden 
in onze politiezone. 
 

                                                     

rd met een groot personeelsverloop. In het afgelopen 
enwicht door een min of meer gelijke in- en uitstroom 

 
3 ‘Rode loper’: hoofdinspecteurs eerste klasse van de gemeentepolitie, adjudanten en adjudantchefs van de rijkswacht werden volgens 
het nieuwe statuut door de ‘rode loper-procedure’ eerst in de graad van hoofdinspecteur van politie benoemd, als overgangsmaatregel 
naar een benoeming tot commissaris van politie. De datum van de benoeming is afhankelijk van de graadanciënniteit. 
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De politiezone kende in 2010, ten opzichte van 2
personeelskader. Daar staat tegenover dat het reële 
2009. Dit betekent dat er meer personeel werkelijk aan

009, slechts een kleine daling van het effectieve 
personeelskader met 1,18% steeg ten opzichte van 
 het werk is binnen de politiezone. Ten opzichte van 

2009 werden er vanuit de federale politie minder mensen naar de politiezone gedetacheerd [-3], waren 
minder politiemensen in opleiding [-7], genoten minder mensen loopbaanonderbreking [-7] en werden minder 
politiemensen geschorst [-3]. 
 

RReekkrruutteerriinngg  
 
De nieuwkomers worden ontvangen met een ontbijt 

diensten en brengen ze ook een bezoek aan 
bepaalde diensten. 
 

Sinds 2008 tracht het Re
kandidaten te motiveren om voo  
kiezen. Het team bestaat uit medewerkers uit 
verschillende operationele en administratieve 
diensten. Het Recruteam is aanwezig op infostands, 

en een voorstelling van de politiezone. Daarna 
ontmoeten zij medewerkers van verschillende 

cruteam mogelijke 
 onze politiezone ter

tijdens festiviteiten en op jobbeurzen. 
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CCaallooggiisseerriinngg  
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CCaallooggiisseerriinngg  
 
 
 
 
 
 

        
 

OOnnss  ppeerrssoonneeeell  oonnddeerr  ddee  llooeepp  
 

LLeeeeffttiijjdd  
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In 2010 werd een inspecteur calog-medewerker 
niveau C nadat de commissie hem medisch 
ongeschikt verklaarde. Op 31 december 2010 
telden we 146 burgermedewerkers. 

Het calog-kader werd volgens de opdrachtbrief 
van de korpschef vastgelegd op 19% van het 
organieke kader. 
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De grafieken tonen aan dat de politiezone Brussel-West een vrij jong korps is, een 
meerderheid van de operationele en administratieve medewerkers is jonger dan 40 jaar. 
Toch stellen we in de volgende grafieken een stijging vast van de gemiddelde leeftijd van 
de medewerkers, ten opzichte van 2005. 
 

 

 

TTaaaallrrooll  

 

 
Uit deze tabellen maken we op dat de meerderheid van het korps Franstalig is (62%). 
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GGeennddeerr  
 
De tendens is duidelijk: onder het operationele personeel zijn er 
meer mannen terwijl de vrouwen in de meerderheid zijn onder het 
administratieve personeel, dat de politiemensen dagelijks bijstaat 
in hun werk op het terrein. 
 
De vergelijking tussen 2005 en 2010 leert ons dat de politie 
vervrouwelijkt met een toename van 5%. 
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WWeellzziijjnn  oopp  hheett  wweerrkk  
 
De politiezone Brussel-West tracht het nodige te doen voor het welz
werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren

ijn van haar medewerkers, zodat zij hun 
. Verschillende diensten en comités houden zich hiermee bezig. 

BBaassiissoovveerrlleeggccoommiittéé  

 

 
Tijdens de basisoverlegcomités (BOC) in 2010, overlegden de vakbonden en de werkgever over het wel en 

ee van de medewerkers in de politiezone. Begin 2010 werden de vakbonden geïnformeerd over de 
eperkte armslag die de politiezone zou krijgen op budgettair gebied. De uitgewerkte budgetnota werd 

voorgelegd ter kennisname. De vakbonden deden in het afgelopen jaar ook suggesties om de werking van 
de verschillende diensten binnen de politiezone te verbeteren: herverdeling van de werklast, onderzoek naar 
de piste om taserguns beschikbaar te stellen voor sommige gespecialiseerde diensten. Het BOC werkte ook 
mee aan een procedure voor de inlevering van het dienstwapen bij langdurige afwezigheid. 

IInntteerrnnee  ddiieennsstt  vvoooorr  pprreevveennttiiee  eenn  
bbeesscchheerrmmiinngg  oopp  hheett  wweerrkk  

w
b

 
Het toezicht op de bescherming van de gezondheid van de werknemer werd in 
2010 uitgevoerd door de preventieadviseur in samenwerking met de 
arbeidsgeneesheer van de EDPBW4 bij Mensu In 2010 werd een 
opfrissingscursus georganiseerd voor de eerste hulpverleners. Tevens werd een 
studie uitgevoerd over de aanwezigheid van asbest in de gebouwen van de 
politiezone. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) 
was ook nauw betrokken bij de aanpassingswerken in het commissariaat Mettewie 

te Sint-Jans-Molenbeek en bij de bouw van het logistieke centrum Faes te Jette. 

DDee  ppssyycchhoollooggiisscchhee  oonnddeerrsstteeuunniinnggsscceell  eenn  
ddee  vveerrttrroouuwweennssppeerrssoonneenn  

ra. 

 
De politiezone Brussel-West beschikt over een team van twee psychologen die 

et psychologische welzijn van de medewerkers begeleiden. Zij treden 
eveneens op als vertrouwenspersonen in het kader van de bescherming tegen 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag5. Daarnaast staan ze ook in voor de 
begeleiding van de vrijwilligers van het Helpteam dat zij ook superviseren. 
 
In het afgelopen jaar steeg het aantal dossiers behandeld door de psychologische ondersteuningscel 
(CSPO) aanzienlijk: van 135 dossiers in 2009 naar 174. Een verklaring voor de gestegen cijfers is er 
voorlopig niet. 
 
Naast de behandeling van dossiers, werkte de CSPO in 2010 de risicoanalyse af over de psychosociale 
belasting van de medewerkers van de zonale dispatching (DPZ). Via een vragenlijst werd elke individuele 
medewerker gevraagd naar de factoren die het welzijn in zijn werksituatie belemmeren dan wel kunnen 
verbeteren. De analyse had aandacht voor autonomie en individuele verantwoordelijkheden, werkinhoud, 
tijdsdruk, arbeidsverhoudingen tussen werknemers en de hiërarchie. De resultaten van deze analyse werden 
opgenomen in een globaal en anoniem verslag dat aan de betrokken verantwoordelijken werd voorgelegd. 
Er werd door de directie operaties een actieplan opgesteld met verbetervoorstellen. 

                                                     

h

 
4 Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
5 K.B. 17 mei 2007. 
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OOpplleeiiddiinngg  
 
In 2010 werd 39.000 euro voorzien op de begroting voor de opleiding van het personeel. Overeenkomstig 
met de interne besparingsrichtlijnen werden de betalende opleidingen vorig jaar beperkt. 
 

IInntteerrnnee  ppoolliittiioonneellee  oopplleeiiddiinnggeenn  
 

De nadruk lag vooral op de opleiding inzake het gebruik van de 
‘livescan’ en de speekseltest om drugs op te sporen, maar verder 
kreeg het personeel ook les over valse en vervalste 
identiteitspapieren, het ambtshalve politionele onderzoek, deontologie 
in geweldsbeheersing, en ook de wettelijk verplichte opleiding over 
bedrijfshulpverlening en brandbestrijding. In totaal namen 1.178 
personeelsleden deel aan deze opleidingssessies. De politiezone 
werkt vaak volgens de train-de-trainer-methode. Dit houdt in dat de 

ollega's en 
1.452 keer, 

 

FFeeddee

opgeleide mensen hun opgedane kennis delen met hun c
hen zo ook opleiden. In 2010 oefenden politiemensen zich 
gespreid over 233 sessies, in het schieten. 

rraallee  ppoolliittiioonneellee  oopplleeiiddiinnggeenn  
 
Naast de interne opleid
aan opleidingen georga
politiescholen in België
behalen via de gece

ette baremische 
o
i
d
anti-discriminatiewet, 
behaalden na een ba

nstwapen  voortgezette niet-
 een functionele opleiding, 
er, contactambtenaar voor 
leiding. In totaal deden 397 

enbare ordehandhaving, … 

ingen kunnen medewerkers ook deelnemen 
niseerd door de federale politie en de erkende 
. Ook het burgerpersoneel kan brevetten 
rtificeerde opleidingen: het voorbije jaar 

behaalden acht CALog-medewerkers een brevet. De dienst vorming 
deed 369 inschrijvingen voor 68 voortgez

pleidingen. De meest gevolgde opleidingen waren die over 
ntrafamiliaal geweld, verbale omgang met agressiviteit, 
ronkenschap en alcoholintoxicatie aan het stuur, de anti-racisme en 

politiedeontologie, … Zestig politieambtenaren 
remische opleiding het brevet voor het dragen 
 Sig Sauer P226. Heel wat medewerkers volgden ook anderevan het die

baremische opleidingen: 17 in 2010. Tweeëndertig personeelsleden volgden
bijvoorbeeld tot mentor, pelotonscommandant, (assistent) functioneel beheerd
informantenwerking, … Vierentwintig keer nam het korps deel aan een Hycap-op
personeelsleden mee aan de field training exercises (FTX), oefeningen in op
Twee korpsleden behaalden het brevet voor pelotonscommandant. 
 

NNiieett--ppoolliittiioonneellee  oopplleeiiddiinnggeenn  
 
 Regelmatig volgen onze mensen ook nog andere opleidingen: zo'n 287 in totaal. Ook al is er niet steeds 
een duidelijke, rechtstreekse link met het politiewerk, toch zijn deze opleidingen zeer nuttig voor de 
dienstverlening aan de bevolking en partners, administratie en beleidsondersteuning. Zo betreft het in bijna 
de helft van de gevallen een taalcursus Nederlands of Frans. Honderdzesentwintig personeelsleden werden 
verdeeld in 21 klassen die elk 10 taallessen kregen. Verder werden ook opleidingen gevolgd over 
overheidsopdrachten, ASTRID, GALOP, enz. De opleidingen tot bedrijfshulpverlener-EHBO (42) en 
brandbestrijder (30) zijn ook inbegrepen. Vijfendertig opleidingen waren gratis, de overige betalend. 
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SSttaaggeess  
 

Stagia  de politieschool, zijn welkom in de 
politiezone. Negenentwintig aspiranten kozen voor Brussel-West. Om deze 

p tot mentor. Een 
collega slaagde voor de mentoropleiding voor officieren zodat de politiezone 
Brussel-West nu in iedere graad over minstens een mentor beschikt. In 

 een bezoek 
waar het de 

irs, die hun opleiding volgen aan

stagiairs adequaat te kunnen begeleiden, werden een dozijn medewerkers 
van de politiezone Brussel-West aan de GIP opgeleid o

december bracht het Recruteam van het korps Brussel-West
aan de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) 
politiezone voorstelde aan de aspiranten. 

Aantal stagiairs in politieopleiding 
in 2010 

Graad Aantal 
Aspirant AP 3 
Aspirant INP 13 

Aspirant HINP 12 
Aspirant CP 1 

TOTAAL 29 
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FFiinnaanncciieeeell  bbuuddggeett  22001100  
 
De voor de poli  v
beg r 2010 i in ev
kwa and d zij e
sam tusse ene
vers diensten n de
en a  de vijf lo  bes
het voorzitterschap van het polit
 
In 2010 deed de politiezone aanzienlijke 
inspanningen om zich te houden aan het 
vooropgestelde budget, gezien de financiële 
beperkingen die het politiecollege oplegde. 
Daartoe werd een budgetnota opgesteld 
waarin beperkende maatregelen werden 
vastgelegd. Om een nauwgezette opvolging 
van de evolutie van de uitgaven met 
betrekking tot het personeel en de 
werkingskosten van het budget 2010 te 
waarborgen, werden regelmatig analyses 
voorgelegd aan het politiecollege. 
 

BBuuddggeett  22001100  iinn  eeeenn  nnootteennddoopp  

tiezone oorgestelde 
enwicht. Ze 
en nauwe 
rzijds de 
 politiezone 
turen, onder 
iecollege.  

roting voo s 
m tot st ank
enwerking n 
cheidene  va
nderzijds kale

 
Net zoals in 2009, werden in 2010 budgettaire beperkingen opgelegd 
aan het voltallige politiekorps. Een korte opsomming van de
maatregelen: 
 

- Vanaf 1 maart 2010 werden parlofoons geïnstalleerd aan de 
gedecentraliseerde commissariaten6 zodat die ’s nachts
gesloten konden worden tussen 22 uur en 6 uur. Het 
commissariaat centrum in Sint-Jans-Molenbeek blijft als enige 
van de politiezone Brussel-West 24 uur op 24 geopend; 

- Er werd beslist dat alle diensten overuren moeten recupereren 
binnen de referentieperiode. Omdat de politie echter ten dienste van de bevolking staat en het hoofd 
moet kunnen bieden aan onvoorziene omstandigheden en crises, werd voor de directies en diensten 
wel een budget aan overuren voorzien (21.717 uren); 

- De functies contacteerbaar-terugroepbaar werden herzien en afgestemd op de permanente nota: 1 
vervanger van de korpschef, 1 permanentieofficier, 1 systeembeheerder, 1 gemengde ploeg van de 
diensten lokale recherche en jeugd en gezin (1 OGP + 2 INP’s), 1 medewerker van de dienst intern 
toezicht (DIT), 1 medewerker voor de dienst politionele slachtofferbejegening, 1 dispatcher ‘s 
avonds. 

- De weekendprestaties worden bepaald in functie van de behoeften van elke dienst, 
rekeninghoudend met de bijzonderheden van de politiezone. Niemand komt in het weekend nog op 
eigen initiatief op maar volgens een vooraf bepaald uurrooster; 

- De eerder vermelde maatregelen laten echter niet toe om het hoofd te bieden aan alle noden inzake 
openbare ordehandhaving en het uitvoeren van operaties. Aangezien overeengekomen werd met de 
bestuurlijke overheid dat de besparingen geen impact mogen hebben op de dienstverlening aan de 
bevolking, werd een gemeenschappelijke pot aangelegd om operaties uit te kunnen voeren (FIPA, 
Hycap, verkeersveiligheid, Pat Rouille-dag,…); 

- Er werden ook twee tabellen opgemaakt die de lokale activiteiten oplijsten. De eerste lijst bepaalt de 
lokale activiteiten die uitgevoerd worden binnen elke afdeling/gemeente, de tweede herneemt de 
lokale activiteiten waarvoor personeel van verschillende diensten vereist is; 

                                                     

 

 

 
6 Commissariaat centrum van Jette en de commissariaten van Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. 

Begrotingsoverzicht 2010 

Begroting 

Gewone begroting 52.371.585,99€ Uitgaven 

Buitengewone begroting 3.376.627,50€ 

Leningen en eigen middelen 

Leningen 2.361.748,00€ 

Eigen middelen 1.541.503,00€ 

Federale dotatie 

Federale dotatie 11.368.552,06€ 

Gemeentelijke dotaties 

Sint-Jans-Molenbeek 15.627.063,66€ 

Jette 8.455.235,53€ 

Ganshoren 4.404.356,28€ 

Sint-Agatha-Berchem 3.898.310,85€ 

Koekelberg 3.555.759,79€ 

Subsidies 

Inkomsten 

Subsidies 4.535.684,32€ 
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- Alleen baremische (voor het operationele personeel) en gecertificeerde (voor het burgerpersoneel) 
opleiding is zijn, werden 
toegesta  werden geen 
teambuil

- Het e-m eken werden 
afgeschaft; 

gaven in 2010 te de werkingskosten 
den gevraagd om aandachtig en v rd om te gaan met 

e maken v

en evenals opleidingen in het kader van GPI 48, en alleen indien ze grat
an (tenzij er een uitzondering werd aangevraagd bij het politiecollege). Er
dings georganiseerd in 2010; 
ailadres ‘Stop steaming’ werd verder gemonitored maar de schoolbezo

- Er werd iedereen gevraagd om de uit
betreft. Zo werd aan alle personeelsle
energie, water en papier en respectvol g

 

D

beperken vooral wat 
erantwoo

bruik te an het materieel. 

Dee  ggeewwoonnee  bbeeggrroottiinngg  
 
Voor de uitgaven van de gewone begroting7 v
2010, vormen de lonen de grootste uitgavenp
Ze bedragen, net als in 2009, ongeveer 88% v
de gewone begroting en lieten de politiezone t
om 753 lonen te betalen. 
 
Dit betekent dat elke aanwerving in de 
politiezone het voorwerp uitmaakte van ee
gedetailleerd rapport aan het politiecollege. Vo
elke aanwerving diende een gedetacheer
inspecteur van de federale politie 

an 
ost. 
an
oe

n 
or 
de 

de politiezone 
 verlaten, er werd daarbij steeds op toegezien 

dat er een evenwicht behouden bleef in het 
aantal operation
de verschillende
 

et overgrote deel van de uitgaven op de 

rlaagd met 0,37 % ingevolge een 
egatieve index te wijten aan deflatie en 

gen. Zo had zij ook in 2010 recht op een 
mige uitgaven die verband houden 

en van toetreding tot het basiskader, voor 

 
 

te

ele terreinmedewerkers binnen 
 afdelingen.  

H
gewone begroting wordt gefinancierd door 
enerzijds de federale dotatie, welke voor het jaar 
2010 werd ve
n
anderzijds de gemeentelijke dotaties, die met 
10% dienden te worden verhoogd ten opzichte 
van de initiële begroting van 2009. 
 
De politiezone kan ook aanspraak maken op een aantal toela
financiële tussenkomst ten laste van het ‘Fonds ter financiering van som
met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel’, alsook financiële hulp van de 
overheid in het kader van de verkeersactieplannen. Zo is er onder meer een getrouwheidspremie, een 
premie Brussel-Hoofdstad, een premie voor het aanmoedig
aankoop van ASTRID-materiaal, alsook een premie voor investeringen inzake infrastructuur en 
veiligheidsmaterieel.  
 

De  buitengewone  begroting  De buitengewone begroting
 
Wat de buitengewone begroting8 betreft, werden in 2010 de werken aangevat voor de bouw van een nieuwe 
kennel en werden de studiebureaus aangeduid voor de renovatie van het commissariaat van Ganshoren en 
de nieuwbouw bestemd voor de dienst verkeer en de sector Marie-José, dit overeenkomstig een planning 
bepaald door het politiecollege en rekening houdende met de opdrachtbrief van de korpschef. 
 

                                                      
7 Gewone dienst van de begroting: alle ontvangsten en uitgaven die tenminste een maal per financieel dienstjaar voorkomen en die de 
politiezone regelmatige inkomsten en een regelmatige werking verzekeren, met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld (KB 
5 september 2001). 
8 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 (KB 5 september 2001). 
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Technologie  Technologie
 

Informatica  Informatica
 

 het werk van de 
 kantoor en komt de 
ndienst telematica zorgt 

voor de installatie en het onderhoud van de ICT-infrastructuur, licenties 
le nodige multimediamiddelen zodat medewerkers van de 
imaal ondersteund worden. In 2010 werden tal van nieuwe 
evoerd: de installatie van het GALOP-systeem voor 

er, van PUMA voor mailverkeer in ISLP, van diverse 
antivirussoftware, de migratie van de oude ISLP user accounts naar 
nieuwe accounts, de aansluiting van de burelen van de schietstand op het 

werd een beroep gedaan op externe firma's voor een 

Goede ICT vergemakkelijkt in grote mate
politieambtenaar zowel op het terrein als op
dienstverlening aan de burger ten goede. De steu

allerhande en al
politiezone max
projecten doorg
personeelsbehe

administratieve computernetwerk, … Twintig keer 
nieuwe installatie, een herstelling of een verhuis.  
 

DDPPZZ  
 
De zonale dispatching en de call-taking behandelden in 2010 68.842 oproepen, hetzij via het algemeen 

lefoonnummer 02/412.12.12, hetzij via de noodnummers 101 of 112. Niet alle oproepen leiden tot een 
ge feiten verschillende oproepen binnenlopen. In totaal 

te
politie-interventie omdat, bijvoorbeeld, voor sommi
vonden 45.794 interventies plaats.  
 

CCaammeerraanneettwweerrkk  
 
De politiezone Brussel-West beschikt over een uitgebreid en volledig operationeel cameranetwerk. Eind 

orig jaar werden de oude beeldschermen op de dispatching vervangen door een 
heuse videowall. Alle beelden kunnen er worden gemonitord en alle camera's kunnen 
er worden gemani
Begin 2010 werde
beelden van de h

inds februari 2010 is dit systeem volledig functioneel. In 2010 ontving de politiezone 

 2010 werden overal, buiten in het commissariaat centrum in Sint-Jans-Molenbeek – dat kwam eerder al 
aan de beurt – , de oude celcamera's vervangen door nieuwe of werden bijkomende celcamera's geplaatst. 

achterkant van het commissariaat centrum in Jette werden bijkomende camera's geplaatst om het 

2010 telde de politiezone 117 bewakingscamera's, opgesteld op de openbare weg: 63 camera's in Sint-Jans-
Molenbeek, inclusief de 10 camera's in en rond het E. Machtensvoetbalstadion, 9 in Jette, 5 in Ganshoren, 7 
in Sint-Agatha-Berchem en 33 camera's van het gemeentelijk netwerk van Koekelberg. 
Inmiddels werd een procedure opgestart tussen de politiezone en de firma Tyco om de netwerk- en 
opnameproblemen, die in de zomer van 2010 werden vastgesteld, via een juridisch en technisch protocol op 
te lossen. 
 
V

puleerd, behalve deze uit Koekelberg.  
n de laatste werken uitgevoerd zodat de de lokale politie ook de 
elikoptersteun (RAGO) van de federale politie kan waarnemen. 

S
321 aanvragen voor de bewaring van videobeelden, in het kader van gerechtelijke 
onderzoeken. In 197 gevallen werden de beelden ook effectief gebruikt voor 
onderzoek. De beelden werden neergelegd ter griffie als bewijsmateriaal. 
 
In

Aan de 
gebouw te beveiligen tegen inbraak en vandalisme. De dienst telematica stelde vorig jaar wel vast dat de 
opslagcapaciteit van het opnamesysteem van het intern cameranetwerk zijn limiet had bereikt, waardoor een 
upgrade zich opdringt in 2011. 
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TTeecchhnnoollooggiisscchhee  ssnnuuffjjeess  
 

Vorig enomen. Met dit toestel worden 
vingerafdrukken van verdachten digitaal afgenomen. Het systeem vergelijkt ze 
onmiddellijk met de nationale gegevensbank van de gerechtelijke 
vingerafdr chtelijke identificatiedienst van de 
federale d tenschappelijke politie. In minder dan 
vijf minu erdachte al gekend is en of de 
vingerafdrukken gelinkt kunnen worden aan andere, niet-geïdentificeerde 
ving
afge
Brus
Met
die 
werd
met

 
Midden 2009 werd ee
uitgerust met een ‘Autovu

oor de dienst SAR i
doeltreffend wapen in zijn
Sedert de ingebruikn
honderdduizenden numm
SAR betreft, stond de t

50.000 scans. Dank

erkeerspolitie van Brussel-West werd in 2010 voorzien van een ANPR-toestel. De verkeersagenten 
patrouilleren niet dagelijks met het apparaat; de ANPR wordt enkel tijdens gerichte controleacties in stelling 
gebracht. Sinds de installatie he mmerplaten gecontroleerd: vier 
onverzekerde voertuigen en vijf in rschept.  

 jaar werd in juni de ‘livescan’ in gebruik g

ukken, beheerd door de gere
irectie van de technische en we
ten wordt duidelijk of de v

ersporen. Voordien werden de vingerafdrukken op de oude manier met inkt 
nomen en moest de politie een beroep doen op de apparatuur van de 
selse metrobrigade van de federale politie. De tijdswinst is overduidelijk. 

 de ‘livescan’ worden voortaan ook de foto's van de verdachten genomen 
uiteindelijk in de ANG terechtkomen. De operationele personeelsleden 
en allen opgeleid in het gebruik van de ‘livescan’ via de train-de-trainer-

hode. 

auto van de SAR 
ile’ of het toestel 

voor Automatic Number Plate Recognition (ANPR). 
Een tweede voertuig volgde in het najaar van 2010

n patrouillle
e Mob

. 
s de ANPR een zeer 
 aanpak van autodiefstal. 

ame van het toestel werde
erplaten gescand. Wat

eller eind 2010 op ongev
zij het apparaat kwam de 

agen van de 

V

n al 
 de 
eer 

7
politie Brussel-West zo'n honderdtal geseinde 
voertuigen op het spoor. Ook om overtredingen op 
de verplichte autoverzekering op te sporen wordt de 
ANPR ingeschakeld. Een politiew
v

eft de verkeersdienst ongeveer 7.500 nu
 de ANG geseinde voertuigen werden onde

 
Het forensisch gsm-analysesysteem wordt door de dienst recherche gebruikt om gsm-toestellen en sim-
kaarten te analyseren. Het apparaat laat toe om veel gegevens van een gsm of van een sim-kaart af te lezen 
(bijvoorbeeld de telefoonlijst of de contacten, sms-berichten, binnenkomende, uitgaande en gemiste 
telefoonoproepen, …) en in een overzichtelijk rapport weer te geven. De gegevens kunnen worden gebruikt 
in het kader van het gerechtelijk onderzoek en het rapport kan worden toegevoegd aan het proces-verbaal. 
In 2010 werden zo'n 325 analyses gedaan, zowel voor de eigen dienst als voor andere diensten zoals jeugd 
en gezin, interventies, bijzondere wetten, … 
 
In 2010 werd de drugspeekseltest geïntroduceerd. Dankzij deze nieuwe 
technologie en procedure kan de politie eenvoudiger en efficiënter controleren 
op het rijden onder invloed van drugs. De FOD Justitie heeft 225 
drugspeekseltesten geleverd aan de politiezone. Om en bij 170 politieagenten 
werden getraind in het afnemen van de speekseltest. Op 3 december werd voor 
de eerste maal de speekseltest ingezet tijdens een verkeersactie, met 
onmiddellijk resultaat: twee chauffeurs liepen tegen lamp en leverden hun 
rijbewijs in. 
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IInnffrraassttrruuccttuuuurr  
 
De dienst infrastructuur behe
weer alles netjes en proper 
installatie van nieuw materiaa
 
De politieleiding en de bestuu
en partners op een correcte
omstandigheden kunnen wer
 
In 2009 werd de renovatie a
Rooverelaan in Sint-Jans-M
werden uitgebreid met de 
gevestigd was, de verwarm n de vensters werden vervangen, de 

uren kregen een kindvriendelijk kleurtje, de gevel werd gerenoveerd en 
oen heraangelegd. In totaal hing een prijskaartje van 

 renovatie. Het gebouw werd op 4 maart 2010 
 rondleiding konden de aanwezige parketmagistraten, 
leden en journalisten een kijkje nemen in de lokalen en 
 uitleg bij het audiovisueel verhoor, waarin de dienst 

iali

langer een nachtelijk onthaal wordt voorzien in de commis
oren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg, werden deze comm

anier kunnen late bezoekers rechtstreeks in cont
werd een nieuw inbraakalarmsysteem geplaatst in de vie

bouwing van het commissariaat Mettewie werden in 20
r was de vernieuwing van het dak. De werken wo

rgebracht in containers op het terrein naast het commissariaat 
ettewie aan de Gentsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek, in afwachting van de bouw van de nieuwe 

reventie en bescherming op het 
erk.  

waarde van 1.600.000 euro, werd 
bijzonder gelet op de noden van het 
personeel op het vlak van
administratieve en logistieke ondersteuning, energieprestaties en het 
welzijn van de medewerkers. Het logistieke centrum biedt een aantal 
faciliteiten aan de medewerkers zoals een dojo, een fitnesszaal, 
kleedruimtes, douches, een leslokaal en een refter.  

 
Tenslotte werd in het commissariaat centrum van Sint-Jans-Molenbeek en de schietstand een nieuw 
branddetectiesysteem geïnstalleerd. De platte daken van het commissariaat Ganshoren werden ook 
opgeknapt. 

ert de 15 gebouwen van de politiezone. De poetsvrouwen zijn dagelijks in de 
te houden. Vorig jaar rukten de arbeiders van de dienst 767 keer uit voor de 
l, onderhoudswerken, kleine en grote herstellingen of een verhuis.  

rlijke overheid hechten veel belang aan een goede infrastructuur zodat burgers 
 manier kunnen worden onthaald en bejegend, en de korpsleden in optimale 
ken.  

fgerond van de antenne jeugd en gezin in de De 
olenbeek. De lokalen van het commissariaat 

rechtervleugel waar eerder de conciërgewoning 
ingsketel e

m
tenslotte werd het plants
180.000 euro aan de
ingehuldigd. Tijdens de
burgemeesters, directie
kregen zij een woordje
gespec seerd is.  
 
Omdat sinds maart niet sariaten van Jette 
(centrum), Gansh issariaten uitgerust met een 
‘Teleaccess’. Op die m act komen met de zonale 
dispatchers. Bovendien r commissariaten.  
 
De eerste fasen in de ver 10 met succes afgerond. De 
grootste uitgavepost hie rden in 2011 afgerond. De 
sectorteams Mettewie en Marie-José van de afdeling Sint-Jans-Molenbeek verhuisden tijdelijk naar 
containers. Inmiddels werd een bouwterrein in de Landmeterstraat aangekocht om in de toekomst een nieuw 
commissariaat te bouwen voor de sector Marie-José.  
 
Ook de hondenbrigade werd in 2010 onde
M
kennel. 
 
In 2010 werden de werken afgerond aan het nieuwe logistieke centrum in de 
E. Faesstraat in Jette. In oktober 2010 vond een verhuis plaats naar het 
afgewerkte gebouw, zodat nu alle ondersteunende diensten er 
ondergebracht zijn: de diensten HRM en vorming, de diensten logistiek en 
infrastructuur, alsook de interne dienst voor p
w
 
De politiezone beschikt er over een eigen car-wash voor haar voertuigen en 
een atelier uitgerust voor het onderhoud van voertuigen, loodgieterij, 

schrijnwerkerij en elektriciteitswerken. Bij 
de verbouwings- en renovatiewerken, ter 
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LLooggiissttiieekkee  sstteeuunn  
 

e politiezone Brussel-West kocht in 

otorfietsen. Het kostenplaatje hiervoor 

nerzijds doet het dienst tijdens 

en tweede belangrijke uitgavenpost zijn de aankopen door het kledingsfonds. De aankoop van 

pens (Sig Sauer P229) van de hand wat 
3.625 euro opleverde. 

einen en drankautomaten, de huur van sanitaire afvalbakken en de vuilnisophaling, … 

stiek tijdschriften en boeken 
ije jaar werd in totaal 18.300 

an documentatiebestanden 

pril 2010 kan het politiepersoneel 24 uur op 24 terecht in het centrale depot waar collectief materiaal 
eschikbaar is, zoals: ordehandhavingsmateriaal (arrestatiekits, wapenstokken, schilden, 

overleden personen op de 
in beslag werden genomen, 

kniptangen, voorhamers en koevo irurgische handschoenen en 
mondmaskers en divers EHBO-ma
 

D
het afgelopen jaar 13 nieuwe 
voertuigen aan, waaronder vijf 
patrouillevoertuigen en drie 
m
bedroeg 376.472 euro. De duurste 
aankoop (51.826 euro) was een 
voertuig met een dubbele functie: 
e
wegcontroles en anderzijds voor het 
overbrengen van aangehouden 
personen. 
 
Bovendien huurt de lokale politie op 
regelmatige tijdstippen ook voertuigen 
voor het uitvoeren, van bijvoorbeeld, 
observaties en patrouilles, dit kostte de 
politiezone in 2010 22.000 euro. 
Veertien voertuigen werden 
gedeclasseerd. 
 
Ook het rijdend houden van de voertuigen is een aanzienlijke kost: in het afgelopen jaar werd 239.500 euro 
uitgegeven aan brandstof, 9.000 euro aan banden en 111.793 euro aan reparatie- en onderhoudskosten. 
Daarnaast was er ook de kost van de onderhoudscontracten voor 11 auto's. 
 
E
ordehandhavingsuitrusting en beschermstukken kostte 173.500 euro. Aan nieuwe functie-uitrusting voor de 
bikers, de hondenbrigade, motorrijders en schietmonitoren spendeerde de politiezone 111.590 euro. 
 
Bovendien schafte de politiezone in 2010 tien nieuwe vuurwapens (Heckler & Koch) aan (goed voor een 
bedrag van 3.547 euro). Het korps deed ook een lading vuurwa
1
 
In het afgelopen jaar werden nog een aantal contracten afgesloten voor de installatie en het onderhoud van 
drinkfont
 
Medewerkers van de politiezone Brussel-West kunnen via de dienst logi
aanvragen die noodzakelijk zijn voor hun functie bij de lokale politie. Het voorb
euro besteed aan abonnementskosten (vaktijdschriften, kranten, ...), updates v
(voornamelijk inzake wetgeving) en de aankoop van diverse boeken. 
 
Sinds a
b
beschermingsstukken, gasmaskers, traangas, …), de interventietent (om 
openbare weg af te schermen), plastic overalls voor verdachten wier kleren 

eten, ontsmettingsproducten, oordopjes, ch
teriaal. 
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InInffoorrmmaattiieebbeehheeeerr  
 

OOppeerraattiioonneellee  iinnffoorrmmaattiiee  
 
Die dienst operationele informatie (OI) sta
politiezone door een kwaliteitsgarantie te
zowel intern als extern. De dienst operati
uitwisseling. 

at in voor het beheer van de operationele informatie binnen de 
 bieden en de zekerheid dat de informatie wordt doorgegeven, 
onele planning en coördinatie staat mee in voor die informatie-

UUiittwwiisssseelliinngg  vvaann  iinnffoorrmmaattiiee  
 
Uitgaande van het principe van een integr
Brussel-West gecentraliseerd vanuit het I
aan het AIK (arrondissementeel informatie
informatie wordt wel steeds gecontroleerd op k
informatie worden overgemaakt aan een grote verscheide

ale en geïntegreerde politie, wordt de informatie bij de politiezone 
SLP-systeem (integrated system for the local police) overgemaakt 

kruispunt) en de ANG (algemene nationale gegevensbank). De 
waliteit alvorens ze wordt doorgestuurd. Verschillende types 

nheid aan externe diensten. 
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IInntteerrnnee  iinnffoorrmmaattiieevveerrsspprreeiiddiinngg  
 
Omdat onze organisatie vrij groot is en in verschillende 
gebouwen is ondergebracht, is regelmatige en efficiënte 

dzaak. Ten eerste 
ezone informatie door 
date te houden. Dit 

systeem laat toe om een maximum aan operationele 

briefings van de dienst interventies verspreid.  
 

ag opgemaakt, dat een 
langrijkste feiten die 
en 24 uur op het 

rondgebied van de politiezone. Dat verslag wordt besproken tijdens de stafvergadering. Een ander 

In een dagkalender worden de gebeurtenissen 
vastgelegd die plaats zullen vinden op het 
grondgebied van de politiezone en die een
bestuurlijke tussenkomst vergen: ordehandhaving, 
werken aan de openbare weg, operaties, 
evenementen,… In de politiezone worden heel wat 
belangrijke lijsten bijgehouden: gestolen 
voertuigen, vattingsbevelen (een persoon die nog 
een gevangenisstraf achter zijn naam heeft staan 
en zich niet heeft aangeboden bij de strafinstelling 
waar hij de straf moet uitzitten, kan het voorwerp 
uitmaken van een vattingsbevel en kan bijgevolg 
opgepakt worden door de politie) en alle personen 
die door onze politiezone ter beschikking worden 
gesteld (met de informatie of die persoon onder 
mandaat werd geplaatst dan wel vrij werd
gelaten). 
 
Resultaten van operaties en strategische analyses 
zijn eveneens beschikbaar, zo kunnen de diensten 
hun werk oriënteren en krijgen ze feedback over 
hun werk. Zo wordt er bijvoorbeeld een 
tweewekelijkse analyse uitgevoerd van de
prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan. 
 
De opgesomde kanalen zijn de belangrijkste bronnen aan informatie binnen de politiezone, het is echter niet 
mogelijk om hier, in enkele lijnen, alle kanalen voor informatieoverdracht te beschrijven. 

informatie-uitwisseling een noo
verzamelt en controleert de politi
het intranet, de ‘K-doc’, up-to-

informatie te verspreiden onder en te delen met de 
korpsleden. Alle informatie op de K-doc kan 
geraadpleegd worden en ze wordt eveneens tijdens de 

Elke morgen wordt een dagversl
overzicht biedt van de be
plaatsvonden in de afgelop

g
dagelijks verslag, opgemaakt door het AIK, herneemt de belangrijkste feiten die plaatsvonden in Brussel. Er 
wordt ook een operationele briefing opgemaakt. Daarin wordt zowel juridische als operationele informatie 
opgenomen (een persoon die tijdens het plegen van een feit gefilmd werd, een specifieke modus operandi, 
een beslissing van een magistraat,…).  
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OOppeerraattiioonneellee  aaddmmiinniissttrraattiiee  
 

RRoouuttaaggee  eenn  eessttaaffeettttee  
 
De dienst estafette zorgt voor de goede bedeling va
estafette bezorgen ook stukken aan de griffie en
postronde voor het politiecollege en de politieraad. 
operationele diensten van de politiezone (43.497 in 
 

AAPPOO  

n alle interne en externe poststukken. De dames van de 
 aan de laboratoria, daarenboven verzorgen ze ook de 
In 2010 verdeelde de dienst 42.266 kantschriften aan de 
2009 =  -2,83%). 

eenn  VVPPVV  
 
De dienst OA is verantwoordelijk voor de APO’s 
(ambtshalve politioneel onderzoek) en de VPV’s 
(vereenvoudigde processen-verbaal). De APO stelt de 
politie in staat om op te treden voor het parket en zo 

nderzoeksdaden te lateo n stellen. Van zodra een dossier 
ngs de 
roces-
malige 

 
ekend 

werp 
rvan 

volledig afgerond is, neemt de procureur de Koni
finale beslissing. Het VPV is een bepaald type p
verbaal dat opgemaakt wordt bij minder ernstige, een
feiten en/of wanneer de dader onbekend is. Het parket
ontvangt de lijst met de opgemaakte VPV’s vanzelfspr
om de maatregelen te treffen die het noodzakelijk acht. 
Sinds 2007 kunnen alle correctionele feiten het voor
uitmaken van een APO9, wat de enorme stijging e
verklaart vanaf dat jaar. 
 

LLookkaallee  bbeemmiiddddeelliinngg  
 
Dossiers over familie- en burenruzies (hoewel de m
bemiddelaars10), tussen ex-partners,… lokale bemid
onflicten 

eeste burenruzies behandeld worden door de sociale 
deling biedt de partijen een nieuwe manier om hun 

op te lossen, gestoeld op dialoog. De politiezone telt drie gemeentelijke bemiddelingsdiensten op 
voor Ganshoren), in Sint-Jans-Molenbeek (eveneens 
m. 

c
haar grondgebied: in Jette (eveneens bevoegd 
bevoegd voor Koekelberg) en in Sint-Agatha-Berche
 

WWaappeennddiieennsstt  
 
De wapendienst ziet erop toe dat de regelgeving van de Gouverneur 
opgevolgd wordt. Gezien zijn expertise biedt de dienst steun en 
informatie over de wapenwetgeving, aan medewerkers en ook aan de 
bevolking. De dienst is ook verantwoordelijk voor het ter griffie 
neerleggen van vuurwapens. Het Centraal Wapenregister wordt zeer 
nauwgezet up-to-date gehouden en is dus een kostbaar 
naslagdocument voor de operationele diensten. De toelatingsdossiers 
voor het dragen van een vuurwapen en de bijlagen worden er 
eveneens nauwkeurig gearchiveerd. 

                                                      
9 In 2005 en 2006 waren APO’s slechts mogelijk voor feiten van slagen en verwondingen. 
10 De sociale bemiddelaars helpen en begeleiden iedereen die moeilijkheden ondervindt bij het oplossen van problemen in het 
dagelijkse leven zoals familiale problemen, schuldenlast, zoektocht naar een woonplaats, administratieve procedures, … De lokale 
bemiddelaar begeleidt deze mensen en tracht oplossingen te zoeken op korte of lange termijn. 
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AAccttiieeppllaannnneenn  
 

DDiieeffssttaall  iinn  wwoonniinngg  
 
Het aantal woninginbraken zit enorm in de lift. Vorig jaar werden 2.156 woninginbraken vastgesteld, een 
stijging met bijna 5,5%. Een op drie misdrijven betreft een poging. In slechts 2% werd geweld gebruikt. De 

eeste feiten worden op weekdagen gepleegd. Rond de middag piekt het aantal inbraken.  
 
De politiezone organiseerde negen ac aaronder zes ‘inbraakpreventieacties’ 
(IPA) enkel door de sectie inbraken. j in totaal twee bestuurlijke en drie 

chtelijke aanhoudingen, en stelden gevolg van de acties werden twee 

id bij het parket. Zowat een vijfde onder hen 

en een draaiboek uitgestippeld om de kwaliteit 
-uitwisseling te stroomlijnen. Verschillende 

ek wordt naar behoren opgevolgd. Overigens 
angesteld voor rondtrekkende daderbendes, in 

entieadviseurs (TPA) zo’n 1.112 keer gratis 
aag voor vakantietoezicht in. Per adres werd 
1.145 bracht. 

dere gemeenschapswacht van de politiezone werd tijdens een informatiesessie bewust gemaakt van de 
inbraakproblematiek en kreeg informatie over het technopreventief aanbod van de lokale politie Brussel-
West. 
 

m

ties rond woninginbraken, w
De politie verrichtte hierbi

 11 processen-verbaal op. Als gere
verdachten ter beschikking gesteld van het Parket. 
 
Vijfenzeventig inbrekers werden bij de lurven gevat en voorgele
was minderjarig. 
 
Om de ophelderingsgraad te verbeteren heeft de sectie inbrak
van de vaststellingen, het buurtonderzoek en de info
aanpassingen en updates werden uitgevoerd. Het draaibo
werden vorig jaar binnen het politiekorps referentiepersonen a
het algemeen, en Roma-zigeuners, in het bijzonder. 
 
In het kader van inbraakpreventie hebben onze technoprev
advies verstrekt. In totaal dienden 351 gezinnen een aanvr
gemiddeld drie keer een toezicht uitgevoerd, wat het totaal op 
 
Ie

SSaacc--jjaacckkiinngg,,  ggrriijjppddiieeffssttaall  eenn  ssttaaddssbbeennddeess  
 
Het aantal sac-jackings daalde in 2010 opnieuw gevoelig: -20,7%, 265 feiten in totaal. In vergelijking met het 
piekjaar 2004 is het aantal met bijna de helft gedaald. Op 31 december 2010 klokten we af op 419 

rijpdiefstallen, wat overeenstemt met een stijging van maar liefst 39%. Vorig jaar stak een nieuw fenomeen 
de kop op in de politiezone: het afrukken van halskettingen.  
 
De lokale politie hield niet minder dan  en grijpdiefstallen te bestrijden. Vaak 

ing de actie ook samen met de aanpak van andere fenomenen (bijvoorbeeld diefstallen gewapenderhand, 
l en de arrestatie van 15 personen. 
en hebben de acties met zichtbare 

d bij het (jeugd)parket.  

de’ (17,5% van alle gevallen). Dit 
 jonger. Buurtjongeren verzamelen 
 politiezone krijgt zelden of nooit te 

n. Niettemin zijn er twee georganiseerde bendes, namelijk de bende 
Beekkant en de bende Stuyvenbergh, af en toe aanwezig in de politiezone, wat het veiligheidsgevoel 

g

44 acties om de sac-jackings
g
…). De operaties resulteerden in de opmaak van 55 processen-verbaa
Daarnaast werden nog 17 personen bestuurlijk aangehouden. Bovendi
aanwezigheid een ontradend effect. 
 
In totaal werden 30 verdachten, onder hen een groot aantal minderjarigen,  voorgelei
 
In de politiezone Brussel-West hadden 70 jongeren het statuut ‘stadsben
zijn er zes meer dan vorig jaar (+9%). Elf van hen zijn achttien jaar of
vaak op straat en plegen soms criminaliteit of overlast in groep, maar de
maken met echte bendeproblematieke

schaadt. In dit kader werkt de lokale politie samen met de andere Brusselse politiediensten. 
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DDrruugghhaannddeell  
 
Afgelopen jaar werden zes grot p van drugs op de openbare 

eg). Daarnaast werd er, in samenwerking met diverse inspectiediensten, binnengevallen in 16 
elszaken, waarvoor vermoedens bestonden dat zij als dekmantel dienden voor drughandel. Negen 

panden werden door de burgemee
 
Na overleg op de zonale veilighe rie weken bijzonder streng op te 

eden tegen de drughandel in de Ribaucourtwijk. Eind juni en begin juli werden talrijke extra patrouilles 

lheden drugs in 
eslag genomen. Bij een actie werden 19 drugverslaafden overgebracht naar het commissariaat Maritiem 

 maandenlang speurwerk en in samenwerking met de 
derale politie, bijgedragen tot de ontmanteling van een internationaal drugsnetwerk, waarvan de drugs 

iet minder dan 114 dealers werden op heterdaad betrapt en overgebracht naar het justitiepaleis. 

e acties gehouden tegen street-deal (verkoo
w
hand

ster bij politiebesluit gesloten.  

idsraad werd besloten om gedurende d
tr
ingezet in de buurt en werden een aantal grootscheepse controleacties gehouden in de wijk. De harde 
aanpak leidde tot 29 gerechtelijke en 21 bestuurlijke aanhoudingen. Negen drugdealers werden voorgeleid 
bij het parket van de procureur des Konings. Bij de acties werden telkens kleine hoevee
b
waar zij in gesprek gingen met de leden van het hulpverleningscentrum Transit. Slechts een viertal 
gebruikers gingen in op het hulpverleningsaanbod.  
 
Daarenboven heeft de lokale drugsrecherche, na
fe
onder meer verkocht werden in Sint-Jans-Molenbeek en andere Brusselse gemeenten.  
 
N
Drieënvijftig onder hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. 
 
Vorig jaar bracht de lokale politie Brussel-West 109 ernstige drugsfeiten (drugdeal, -smokkel, aanzetten tot 
gebruik, …) aan het licht, een stijging van 7% ten opzichte van 2009. 
 

JJeeuuggddddeelliinnqquueennttiiee  eenn  sstteeaammiinngg  
 
In totaal werden, in 2010, 24 feiten vastgesteld in de politiezone, dit is wellicht een grove onderschatting van 
het fenomeen. Steaming kan in het registratiesysteem ISLP namelijk gekwalificeerd worden als ‘diefstal’, 
‘afpersing’, ‘slagen en verwondingen’,… wat het zeer moeilijk maakt om deze gegevens te analyseren. Om

lsnog een b
 

eeld te krijgen van dit fenomeen, hebben we ons gebaseerd op de feiten die gekwalificeerd 
s diefstal, met als modus operandi ‘steaming’ en/of ‘racket’. 

 

a
werden al

Aantal geregistreerde feiten met modus operandi ‘steaming’ in 2010 – politiezone Brussel-West 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal feiten 12 11 21 51 35 30 24 

 
Uit de enigszins beperkte analyse kunnen we opmaken dat: 

- de meeste feiten werden gepleegd in de maand maart, de overige maanden zijn vrij constant; 
- door de aanwezigheid van vele scholen, deze worden vooral gepleegd in Sint-Jans-Molenbeek, Sint-

Agatha-Berchem en Koekelberg (voornamelijk in de sector Basiliek); 
- er meer feiten worden gepleegd op woensdag tussen 14 uur en 17 uur en in het weekend op 

zaterdag, maar dan doen ze zich later op de avond voor; 
- voornamelijk minderjarige jongens worden het slachtoffer van ‘steaming’; 
- de vier geïdentificeerde daders mannen zijn: drie onder hen waren minderjarig op het moment van 

de feiten, een dader was tussen 18-25 jaar. 
 
In het afgelopen jaar opperde de dienst jeugd en gezin, die het actieplan 

ugddelinquentie beheert, het idee om een reeks rondetafelgesprekken te houden je
per sector van de politiezone, met alle actoren die een impact kunnen hebben op 
schoolverzuim. Op 18 november 2010 vond een pilootvergadering plaats over de 
sector Basiliek in de gemeente Koekelberg, waar een aantal grote scholen 
gegroepeerd zijn en waar al een goede samenwerking bestaat tussen de scholen en 
de sectorverantwoordelijke. Doel was de sociale partners en de scholen (lager en 
middelbaar onderwijs) samen te brengen om kennis te maken, ervaringen en 
gegevens uit te wisselen en de taken af te bakenen zodat jeugddelinquentie zo 
efficiënt mogelijk kan worden aangepakt. 
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Dankzij de positieve reacties op de eerste vergadering wordt dit plan in 2011 verder doorgevoerd voor de 
andere sectoren en gemeenten van de po
 

st het proactieve luik werden ook zes ndernomen om de veiligheid rondom de 

litiezone. 

 repressieve terreinacties oNaa
scholen te garanderen. Tijdens die operaties wordt vooral uitgekeken naar jongeren die tijdens de 
schooluren rondhangen in parken en rond metrostations en bushaltes omdat dit het subjectieve 
veiligheidsgevoel van de bevolking negatief beïnvloedt. Een speciale aandacht wordt daarbij geschonken 
aan minderjarigen die deel uitmaken van stadsbendes. 
 
Tijdens de acties werden 380 personen gecontroleerd: 13 personen werden aangehouden, twee van hen 
werden ter beschikking gesteld werden. 
 
Omwille van het beperkt aantal feiten die voor steaming worden geregistreerd en de beperkte prioriteit die 
door het parket gegeven wordt aan schoolverzuim, werd in december 2010 tijdens de zonale veiligheidsraad 
besloten om de prioriteit jeugddelinquentie en steaming volledig samen te laten vallen met het takenpakket 
van de dienst jeugd en gezin. 
 

DDiieeffssttaall  vvaann  eenn  iinn  vvooeerrttuuiigg  
 

Diefstallen  in  voertuigDiefstallen in voertuig  
 

r werden, in 2010, 2.261 diefstallen in voertuig gepleegd in onze poE litiezone ( waarvan 27,9% pogingen). 
Ten opzichte van 2009 komt dit neer op een daling van 5%. 
 

Aantal geregistreerde feiten van diefstal in voertuig voor 2010 – politiezone Brussel-West 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %2009-2010 

Met geweld 293 281 304 145 116 96 160 +66,7% 
Zonder geweld 2. 1 168 2.299 3.047 3.054 3.335 2.283 2.10 -8% 

TOTAAL 2.461 2.580 3.351 3.199 3.451 2.379 2.261 -5% 

 
Van de geregistreerde feiten werd 7,1% met geweld gepleegd, wat neerkomt op een stijging van bijna 66% 
ten opzichte van 2009. Voor de feiten die zonder geweld gepleegd zijn, stellen we een daling vast. 
 
We merken in bovenstaande tabel op dat het aantal diefstallen in voertuig is blijven dalen sinds 2009. Voor 
160 feiten werd gebruik gemaakt van geweld (een stijging met 
66,7% ten opzichte van 2009) toch ligt het aantal nog steeds 
lager dan het referentiejaar 2004, toen gingen 293 feiten gepaard 
met geweld. 
 

r  totaal 1 daders geïdentificeerd. Het zijn bijna 
n de 

n VW Golf, VW Polo en 

E werden in 25 
uitsluitend mannen tussen 18-25 jaar oud en woonachtig i
polit zoie ne. In totaal werden 88 verdachten ter beschikking 
gesteld van het parket voor diefstal in voertuig (onder wie 23 
minderjarigen) 16 van hen werden onder aanhoudingsmandaat 
geplaatst. 
 
In 2010 werden 2.614 voertuigen bezocht. Het betreft voornamelijk de modelle
Renault Twingo. Er werden 8.041 voorwerpen gestolen, hoofdzakelijk voertuigdocumenten, gereedschap, 
GPS en andere documenten zoals identiteitskaart, rijbewijs en betaalkaarten. 
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Diefstallen  van  voertuigDiefstallen van voertuig  
 
Er werden, in 2010, 464 diefstallen van voertuig vastgesteld in onze politiezone, waarvan 14,5% pogingen 
tot diefstal. Ten opzichte van 2009, komt dit overeen met een toename van 4,4%. 
 

Aantal geregistreerde feiten van diefstal van voertuig voor 2010 – politiezone Brussel-West 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %2009-2010 

Met geweld 29 26 29 40 25 30 27 -10% 
Zonder geweld 719 620 730 716 491 405 427 +5,4% 

TOTAAL 748 646 759 756 516 435 454 +4,4% 

 
Tevens zijn de diefstallen met geweld met 10% afgenomen, de diefstallen zonder geweld zijn echter 

meerderheid van de diefstallen (67,2%) wordt in de week gepleegd, 
32,8% gebeurt dus in het weekend. In 68,5% van de gevallen hebben 
deze daders het gemunt op auto’s, voor 20,4% op motorfietsen en voor 

envoertuigen zijn de 
eestal niet ouder dan 2 

010 werden 53 daders geïdentificeerd. Er zat een recidivist tussen, 
twee diefstallen van voertuig heeft gepleegd in 2010. Van de 

Het actieplan diefstal van en in voertuig  tot 2 oofdz k opg d doo ien  
rec getracht om drie teams van  à drie et terre
p  d van ten op heterdaad trapp aarn eantw n de te  ook 

an entie en. 

zien, een 

nemen de medewerkers van de SAR ook 

 doorgegaan op de samenwerking met de dienst DJB (Directie van de bestrijding van de 
liseerd is in de diefstal van voertuigen uit 
, voornamelijk naar aanleiding van de 
ië, wisselen de verschillende betrokken 

elname van de politiezone Brussel-
rantwoordelijk bleek voor diefstal, heling 

ementen Brussel, Asse Leuven, Namen, 
ngeren).  

gestegen met 5,4%. Er werd in 5,9% van de gevallen geweld gebruikt. De politie vond 79 voertuigen terug. 
 

De gevoeligste momenten zijn zondag en donderdag, tussen 22-3u. De 

11,1% op bromfietsen. De meest gegeerde person
VW Golf en de Ford Fiesta. Die voertuigen zijn m
jaar. Een vierde is zelfs niet ouder dan een jaar. 
 
In 2
die 

geïdentificeerde daders werden er 23 ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, zes onder hen 
waren minderjarigen, vier personen hiervan werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De meeste 

aders zijn woonachtig in de politiezone. d
 

 werd 010 h akelij evolg r de d st steun aan
herche (SAR). Dagelijks werden twee  personen op h in te laten 

atrouilleren om aders die fei  te be en. D aast b oorde ams
a
 

 de interv oproep

Naast de dagelijkse aanwezigheid op het terrein werden ook operaties georganiseerd: vijf terreinacties 
vonden plaats in 2010. Het is echter zeer moeilijk om zowel op het terrein als statistisch ge
onderscheid te maken tussen de ‘diefstallen in voertuig’ en de ‘sac-jackings’ omdat die laatste een type van 
diefstal in voertuig vormen en de daders vaak dezelfde personen zijn. Daarom wordt er nauw samengewerkt 
met de projectchef van de prioriteit ‘sac-jacking en grijpdiefstal’ en 
deel aan de operaties tegen sac-jacking en grijpdiefstal. 
 
In 2010 werd
criminaliteit tegen goederen) van de federale politie, die gespecia
woningen (dossiers ‘garage’). Tijdens punctuele bijeenkomsten
ontdekking van een netwerk van voertuigzwendel ergens in Belg
diensten informatie uit om zo de puzzel te vervolledigen. Dankzij de de
West kon, in december 2010, een persoon opgepakt worden die ve
en export van verschillende voertuigen over heel België (arrondiss
Nijvel en To
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OOvveerrllaasstt  
 
In het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 wordt overlast als een prioritair 

onze politiezone 
achte eteu . We ren h r aan inbre t 
lgeme Politie ement (APR) die beboe orden via de 
emee e adm eve sancties (GAS). 

 

r 

 

fenomeen bestempeld dat we op het grondgebied van 
tr n te b gelen refere iervoo  de uken op he
A en regl t w
g ntelijk inistrati

Sinds oktober 2009 wordt de procedure ‘PV voor gecumuleerde 
inbreuken op de wegcode’ toegepast in de politiezone Brussel-West. Die 
procedure wil een efficiënt antwoord bieden op een in het stadskade
alomtegenwoordige problematiek, namelijk: het hinderlijk en gevaarlijk 
parkeren. De resultaten van de procedure zijn positief, er werden heel wat 
processen-verbaal opgesteld zowel door de lokale politie als door de 
gemachtigde gemeentelijke ambtenaren: 

2010 Bestuurlijk verslag PV gecumuleerde inbreuk Totaal 
Sint-Jans-Molenbeek 611 9.323 9.934 

Jette 140 3.632 3.772 
Ganshoren 10 826 836 

Sint-Agatha-Berchem 156 1.452 1.608 
Koekelberg 20 2.432 2.452 

Totaal 937 17.665 18.602 

 
Optreden tegen de kleine feiten met een groot storend karakter vergt een integrale en geïntegreerde 

anpak, vandaar dat er een jaarplan met telkens een maandelijkse prioriteit werd opgesteld. Het a
achterliggend idee is dat elke politieambtenaar en bevoegd persoon waakzaam is voor inbreuken op de 
maandelijkse prioriteit, zonder daarbij natuurlijk andere aspecten en aanverwante criminele feiten uit het oog 
te verliezen. Inbreuken op de wegcode en elke vorm van geluidsoverlast zijn gedurende het ganse jaar 
prioritair. 
 

 
 
Daarenboven werd er per gemeente een actieplan opgesteld overeenkomstig de specifieke noden. Het is 
dus van groot belang rekening te houden met die specifieke karakteristieken om dit fenomeen goed aan te 
pakken.  
 

SSiinntt--JJaannss--MMoolleennbbeeeekk  
 
Om de vier maanden wordt er een vergadering gehouden met de gemeentelijke diensten die instaan voor 
het APR en de lokale politie (afdeling Sint-Jans-Molenbeek, juridische dienst en de dienst organisatie 
ontwikkeling). Tijdens die vergadering wordt de opvolging van de GAS besproken: procedures worden 
uitgewisseld tussen de politie en de gemeente en stuk voor stuk worden de probleemgevallen besproken. 
 
Elke afdeling dient, per jaar, minstens een operatie per sector te organiseren om overlastfenomenen te 
beteugelen. 
 

Maandelijkse prioriteiten van het jaarplan ‘overlast’ 2010 
Januari Onderhoud van de stoep 
Februari Parkeren 

Maart Werven en omgeving 
April Dieren 

Mei 
Parkeren 

(overeenkomstig het maandelijks verkeersplan) 
Juni Afvalbeleid 
Juli Groene zones 

Augustus Goederen en verhuur 
September Afvalbeheer 

Oktober Parkeren 
November Werven en omgeving 
December Onderhoud van de stoep 

C 

C 
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In het afgelopen jaar werden twee BONUX-operaties op 
arbij wordt sluikstorten aangepakt in een 
ctie van de afdeling Sint-Jans-Molenbeek, 
ndere wetten van de politiezone en het 

 

JJeettttee

touw gezet, da
gezamenlijke a
de dienst bijzo
agentschap Net Brussel. Verscheidene bestelwagens 
werden gecontroleerd en vier processen-verbaal voor 
bouwafval werden opgesteld en in twee gevallen werden er 
maatregelen genomen tegen de personen die afval 
vervoerden. 
 
In het kader van de opvolging van de inbreuken op het 
artikel 73 van het APR11 werden er 392 processen-verbaal 
opgesteld voor 2010 (65% van de processen-verbaal APR 
voor de afdeling). 

  
 

 oktober 2010 lag de focus op foutparkeren. Ploegen van de sector Laarbeek voerden nachtelijke 
patrouilles u kwamen terug m esultaten. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Daaren n is Jette een ‘nette’ gem e zeer begaan is met haar openbare ruimten. Het is dan ook 
een ge telling dat e erden vastgesteld. 
 
Er wor regelmatig ‘screening’-ve  georganiseerd met de gemeenschapswachten. Daar wordt 
een gemaakt van de ctoren zodat de politie snel kan reageren op een 
over een dat de kop op s  gemeente. Ook de maandelijkse evenementenrapporten 
word meenschapswa even. 
 

In
it en et interessante r

 
 
 
 
 
 

 
 

bove e iente d
rusts r slechts weinig van dergelijke feiten w

den rgaderingen
analyse  verschillende se

lastfenom teekt in de
en er door de ge c rgeghten doo

GGaannsshhoorreenn  

 die samen 18 gerechtelijke processen-verbaal opstelden, 86 personen en 42 voertuigen 
ontroleerden. Er werden twee inbeslagnames gedaan (drugs en een bromfiets). 

fdeling en de gemeentelijke diensten van preventie, openbare werken 

of 

                                                     

 
De afdeling Ganshoren organiseerde in 2010 twee overlastacties. In totaal namen er 31 politieambtenaren 
aan deel
c
 

e goede samenwerking tussen de aD
en stedenbouwkunde, de verbaliserende ambtenaren en de toezichthouders van ‘de Villa’s van Ganshoren’ 
heeft bijgedragen tot een sterke vermindering van de overlastfenomenen in de gemeente. We merken dat 
niet reglementair parkeren van wagens, parkeren van vrachtwagens (+3,5t) buiten de voorziene plaatsen, 
sluikstorten, … afnemen, wat bijdraagt tot de levenskwaliteit in Ganshoren. Gemeenschappelijke acties van 

e politie en de gemeenten worden op regelmatige basis georganiseerd of punctueel indien dat nodig d
nuttig blijkt. 
 

 
11 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. 

Veiligheidspatrouilles Aantal 
Overlast in het algem 54 een 

Overlast door jongeren (ongepast ge 146 drag) 
Graffiti’s 18 

Openingsuren handels 11 zaken 
Ongepast gedrag aan de schoolpoort 26 

Verkeer 12 
Parkeren 3 

Afvalbeheer 2 
Goederen en verhuur 1 

Groene zones 1 
Werven en omgeving 1 

Drankencentra 1 
Honden 1 
Parken 35 

Vandalisme 25 
TOTAAL 337 
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SSiinntt--AAggaatthhaa--BBeerrcchheemm  
 
Jaarlijks worden binnen de afdeling Sint-Aga
deelnemers) gegeven en dat in samenwerking m
namen deel aan de opleiding. Bovendien verga
gemeenschapswachten aanstuurt en dat met he
te wisselen in de strijd tegen overlast. 

 
De iste om proactieve patrouilles te organiseren 
wa
aan
uitg
 
Er ere operaties georganiseerd (PLUTO, 
CROCS, POO POO). Aan de vier operaties namen 34 
politieambtenaren deel en ook acht gemeenschapswachten en 
de dienst openbare werken van de gemeente. Een vijftigtal 

Vier personen werden administratief 
aangehouden. 

 

KKooeekkeellbbeerrgg

tha-Berchem opleidingen APR (drie opleidingen voor 19 
et de gemeentelijke juriste. Ook de gemeenschapswachten 

dert de afdeling maandelijks met de preventiedienst die de 
t doel om gecoördineerd samen te werken en informatie uit 

fdeling besl a
arbij de kleine feiten met een groot storend karakter 
gepakt worden. Voor gans 2010 werden 143 patrouilles 
evoerd (344 uren). 

werden ook and

personen, 26 voertuigen en negen voorwerpen werden 
gecontroleerd. 

  
 
De afdeling Koekelberg voert een dynamische strijd tegen overlast. te ns 
twee personen) georganiseerd in de nabijheid van Simonis, in het Elisa n lijk 
Atheneum van Koekelberg en in de winkelstraten tijdens de eindejaarsperiode. 
 
Tijdens de 16 operaties (waaronder BONUX en een operatie 
‘stilte’ tegen geluidsoverlast) die in 20  werden
georganiseerd in de strijd tegen overlast werden volgende 
resultaten behaald. 
 
Naast de op overlast gerichte operaties, voerde d olitiezone, 
van 1 april tot 15 april, veiligheidspatrouilles uit in het 

lisabeth-park omwille van het stijgend aantal inbreuken in de 

er twee keer. Dankzij die maatregelen werd het 
de omgeving van het Elisabeth-park verbeterd en werd de strijd aangebonden met 

- Van Huffelplein: erop toezien dat er geen kinderen op het plein spelen 

ngs te voorkomen en de openbare veiligheid te garanderen. 
- Wijk Jacquet, Foyer en Simonis: toezicht op eventuele

samenscholingen. 

Zo werden er 397 patrouilles (
beth-park, vlakbij

lke
 het Ko ink

10  

e p

E
wijk (diefstal met geweld, grijpdiefstallen, drugsmisbruik, 
slagen en verwondingen, …) Dagelijks passeerde de politie in 

e omgeving van het Elisabeth-park, tussen 18 uur en 22 uur. d
Op pare dagen stond de directie operaties (met de 
hondenbrigade, de bikers en de SAR) in voor de uitvoering 
ervan en op de onpare dagen de afdeling Koekelberg. Bovendien werd ook de dienst interventies regelmatig 
ter plaatse gestuurd indien er geen dringende oproepen waren. Tussen eind maart tot en met begin april 

atrouilleerde ook de cavalerie van de federale politie p
veiligheidsgevoel in 
overlastfenomenen. 
 
Tenslotte werden de gemeenschapswachten van 28 juli tot 31 augustus 2010 
belast met een aantal toezichtopdrachten via de bewakingscamera’s. 
Bijzondere aandacht werd besteed aan vier locaties:  

na 22 uur en dat de openbare rust in het algemeen gerespecteerd 
wordt. 

- Simonisplein: controles op het buitenzetten van het huisvuil (woensdag 
en zaterdag) en op de openbare netheid. 

- Leopold II-laan: surveillance, in de namiddag en ’s avonds, van op het 
kruispunt Leopold II/Léon Fourez en de uitgang van de tunnel om sac-
jacki
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AAccttiieeppllaann  vveerrkkeeeerrssvveeiilliigghheeiidd  
 
Naar goede jaarlijkse gewoonte werd dit jaar opnieuw een verkeersveiligheidskalender opgesteld, afgestemd 
op de campagnes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid 
(B.I.V.V.). In dit beproefd concept stond maandelijks een item rond verkeersveiligheid centraal: rijden onder 
invloed van alcohol, gordeldracht, boorddo menten, foutparkeren, gsm’en aan het stuur, onaangepaste 
snelheid, zwakke weggebruikers, motorrijde
verkeerscontroles en extra patrouilles opge
41.878 verkeersovertredingen beboet (-10%
afgelopen jaar. 
 

OOvveerrddrreevveenn  eenn  oonnaaaannggeeppaa

cu
rs, … In overeenstemming met de kalender werden elke maand 
zet in het teken van dit maandthema. In totaal werden in 2010 
 t.o.v. 2009). Hierna volgen de belangrijkste resultaten voor het 

ssttee  ssnneellhheeiidd  
 

SNELHEIDSCONTROLES 2009 2010 % 2009-2010 
Onbemande controles (flitspalen) 

Aantal acties 249 191 -30,0% 
Aantal gecontroleerde voertuigen 10.225.430 11.199.660 +9,5% 

Aantal opgestelde processen-verbaal 1.735 2.371 -26,8% 
Aantal opgestelde onmiddellijke inningen 5.370 3.577 -33,4% 

Aantal overtreders / aantal voertuigen 0,1% 0,0% -0,1% 
Bemande controles 

Aantal acties 486 592 +21,8% 
Aantal gecontroleerde voertuigen 390.569 422.994 +8,3% 

Aantal opgestelde processen-verbaal 1.327 1.080 -18,6% 
Aantal opgestelde onmiddellijke inningen 9.535 9.010 -5,5% 

Aantal ingetrokken rijbewijzen 11 10 -9,0% 
Aantal overtreders / aantal voertuigen 2,8% 2,4% -0,4% 

Preventie 
Aantal uren plaatsing informatiebord 31.356 28.373 -9,5% 

Aantal locaties 55 49 -10,9% 

 

RRijden  onder  invloed  van  alcohol  of  dijden onder invloed van alcohol of drruuggss  

lgende resultaten werden behaald: 
 
In de loop van 2010 werden 13 BOB-acties georganiseerd. De vo
 

BOB-ACTIES 2009 2010 % 2009-2010 
Aantal afgenomen ademtesten 423 504 +19,1% 

Aantal ademtesten: positief 38 11 -71,0% 
Aantal ademtesten: alarm 10 31 +210,0% 

Aantal positieve ademtesten / aantal ademtesten 9% 2% -7,0% 
Aantal ingetrokken rijbewijzen 27 19 -29,6% 

 
In totaal werden in 2010 69 processen-verbaal (PV) en 13 onmiddellijke inningen (OI) opgesteld voor het 
rijden onder invloed. 
 

GGeevvaaaarrlliijjkk  eenn  hhiinnddeerrlliijjkk  ppaarrkkeerreenn  

arkeerproblematiek aan te 
ddellijke inningen opgesteld. 
eplannen overlast van de 

werden opgemaakt voor 
jaren. Zo'n 1.112 chauffeurs 

den. 

 
Niet minder dan 176 acties werden door de dienst verkeer uitgevoerd om de p
pakken. Naar aanleiding hiervan werden 378 processen-verbaal en 4.864 onmi
Gevaarlijk en hinderlijk parkeren was een permanente prioriteit in de acti
wijkafdelingen. Niet minder dan 17.665 zogenaamde gecumuleerde PV’s 
foutparkeren, wat een aanzienlijke stijging is in vergelijking met de voorgaande 
werden op de bon geslingerd voor foutparkeren op plaatsen voorbehouden voor mindervali
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AAlllleerrlleeii  
 
In het kader van de go georganiseerd waarbij 

93 overtreders beboet werden. In totaal werden in 2010 131 processen-verbaal en 362 onmiddellijke 
rdeldracht en andere beveiligingsmiddelen werden 33 acties 

4
inningen uitgeschreven. In gans 2010 kregen 2.701 chauffeurs een boete voor roodlichtrijden: 156 PV en 
2.545 OI. Bij controles op de boorddocumenten bleken 193 voertuigen niet verzekerd te zijn. Voor het gsm-
gebruik aan het stuur werden, tenslotte, 105 processen-verbaal en 892 onmiddellijke inningen opgesteld. 
 

VerkeersongevallenVerkeersongevallen  
 
In 2010 steeg het aantal – geregistreerde – verkeersongevallen opnieuw lichtjes (+4%) tot 2.285 

anrijdingen. a
 

Aantal verkeersongevallen per jaar 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1838 2 2052 2151 8 1842 186 218 2285 

 +0,2% +1,1% +10,2% +4,8% +1,7% +4,4% 
%2004-2010 +24,3% 

 
Evolutie van de verkeersongevallen per type 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
%2004-

2010 
%2009-

2010 
Verkeersongeval met 

gewonden 
438 453 475 460 511 521 471 +7,5% -9,6% 

Verkeersongeval met 
stoffel

1376 1565 1638 1665 
ijke schade 

1371 1370 1810 +32% +8,7% 

Verkeersongeval met 
dod

2 7 2 2 
elijke

6  
 afloop 

5 -33,3% +100% 

Onb 9 20   ekend12 23 19  -100% = 
Totaal 1838 1842 1862 2052 2151 2188 2285 +24,2% +4,4% 

 
Het aantal ve n daalde m %, terwijl het aantal ongevalle nkel 
toffelijke schade steeg met ongeveer 9%. Vorig jaar vielen bij vier ongevallen vijf verkeersdoden te 

 84% van de gevallen zijn verzwarende omstandigheden in het spel waarbij vluchtmisdrijf de kroon spant. 
. In 7% 

an de ongevallen is sprake van rijden onder invloed van alcohol. 
 
De grote  ongeveer ove  met de spits . Iets meer dan ft van de 
ongevallen , vinden plaats in kend. Het grootste aantal onge omt voor 
in eek wo rbij gestoken door Koek ndien we 
kijken naa er kilometer open e weg. 

eenweg, de Keizer Karellaan, de Leopold II-laan, de Ninoofsesteenweg en de Louis 
ettewielaan. 

                                                     

rkee  met gewondersongevallen e ijna 10t b n met e
s
betreuren. 
 
In
In maar liefst 54% van alle aanrijdingen, meestal beperkt tot blikschade, wordt vluchtmisdrijf gepleegd
v

 p niekmomenten stemme
n

reen u nre  lde he
 die 's nachts gebeure  het wee lukken k

e i Sint-Jans-Molenbeek. Sint-Jans-Molenb rdt echter voo lberg 
r het aantal ongevallen p bar

 
De zwarte punten bevinden zich, weinig verrassend, vooral op de vijf grote invalswegen van de politiezone, 
namelijk de Gentsest
M
 

 
12 Soms ontbreekt alle informatie omtrent de aard van het ongeval in ISLP of in het PV. 
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GGeerreeggiissttrreeeerrddee  ccrriimmiinnaalliitteeiitt  
 

                                                      
13 De in dit hoofdstuk gepubliceerde cijfers werden overgenomen uit het rapport van de geregistreerde criminaliteit 2010 van de cel 
analyse en advies van de politiezone Brussel-West. 
14 In de ruime zin van het woord, dus ook de handelszaken, scholen, … zitten in deze categorie. 

he stukken, … 15 Voorbeelden hiervan zijn: zegelverbreking, weerspannigheid, verduistering van juridisc

Geregistreerde criminaliteit politiezone Brussel-
West13 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 2004-
2010 

% 2009-
2010 

Diefstal van voertuig 680 583 712 685 456 374 377 -44,6% +0,8% 
Diefstal v/e ander vervoermiddel 150 173 128 147 165 153 153 +2% = 
Diefstal in voertuig 2446 2580 3334 3197 3429 2384 2261 -7,6% -5,2% 
Diefstal in woning  1659 1949 2635 2245 2142 2303 2337 14 +40,9% +1,5% 
Handtasdiefstal 554 485 406 191 240 227 255 -54% +12,3% 
Winkeldiefstal 258 401 379 271 304 333 499 +93,4% +49,8% 
Huisdiefstal 30 19 26 21 29 27 37 +23,3% +37% 
Afpersing – Hold-up 55 59 73 84 42 39 52 -13,1% +23,7% 
Andere diefstallen met gewe 480 496 4 483 47 491 ld 479 66 8 +2,3% +2,7% 
Andere diefstallen zonder ge 2242 2445 2 2891 27 2963 weld 2373 717 51 +32,2% +7,7% 

Diefstallen 

Totaal 8583 9084 10600 9992 10194 9089 9446 +10,1% +3,9% 
Moord, doodslag & verdacht 
overlijden 

55 57 47 59 44 65 57 -32,3% -25,4% 

Slagen & verwondingen 55 1405 1423 1143 1310 1451 1445 15 +24,5% +1,3% 
Ontvoering  15 4 10 13 16 20 12 +200% -20% 
Verkrachting – aanranding van de 
eerbaarheid 

49 64 75 83 78 90 78 +59,2% -13,3% 

Andere 38 43 36 43 42 20 28 -26,3% +40% 
Ontucht – 
uitbuiting) 

prostitutie (aanzet - 
5 6 0 33 1 2 5  = -40% 

Slagen en 
personeel va

verwondingen t.o.v. 
n een openbare dienst 

0 0 0 0 27 15 11 +100% -26,7% 

Misdrijven 
tegen de 
fysieke 
integriteit 
& zeden 

Totaal 1302 1489 1636 1654 1771 1609 1599 +22,8% -0,6% 
Financiël mische mise en econo drijf 294 334 342 331 330 279 316 +7,5% +13,3% 

Brandstichting 172 217 202 205 162 206 188 +9,3% -8,7% 
Vernielingen, beschadigingen en 
opschriften 

1739 1807 1759 1984 2177 1928 1775 +2,1% -7,9% 
Misdrijven 
tegen 
eigendom 

Totaal 1911 2024 1961 2189 2339 2134 1963 +2,7% -8% 
Vereniging van misdadigers 24 7 21 30 17 16 20 -16,7% +25% 
Bedreigingen 769 851 919 948 977 976 1012 +31,6% +3,7% 
Ontvluchting 2 3 4 1 4 9 12 +500% +33,3% 

Misdrijven 
tegen 
openbare 
veiligheid Totaal 795 861 944 979 998 1001 1044 +31,3% +4,3% 
Misdrijven tegen het openbaar gezag15 324 336 346 368 353 320 267 -17,6% -16,6% 
Misdrijven tegen het openbaar vertrouwen16 399 396 415 373 373 324 359 -10% +10,8% 

Verplichtingen van de burger 586 615 428 435 435 448 388 -33,8% -13,4% 
Vreemdelingenwetgeving 727 790 797 666 719 656 718 -1,2% +9,5% 
Drugswetgeving 344 332 478 638 458 557 452 +31,4% -18,9% 
Wet op de jeugdbescherming 270 388 373 423 421 379 351 +30% -7,4% 
Milieuwetgeving 154 99 75 74 48 16 51 -66,9% +218,8% 
Openbare dronkenschap 140 174 244 278 258 217 211 +50,7% -2,8% 
Wetgeving m.b.t. handel en arbeid 81 94 60 63 75 53 77 -4,9% +45,3% 
Wapenwetgeving 99 145 135 188 179 170 157 +58,6% -7,6% 
Andere 215 232 303 316 346 283 352 +63,7% +24,4% 

Bijzondere 
wetten17 

Totaal 2616 2869 2893 3081 2939 2779 2757 +5,4% -0,8% 
Misdrijven tegen familie & kind 265 308 399 290 308 292 313 +18,1% +7,2% 
Woonstschennis & 
wederrechtelijke aanhouding 

73 64 62 80 79 84 80 +9,6% -4,8% 

Bedreigingen, beledigingen 149 170 148 191 189 145 166 +11,4% +14,5% 
Andere 715 875 776 701 610 571 546 -23,6% -4,4% 

Andere 
inbreuken 

Totaal 1202 1417 1385 1262 1186 1092 1105 -8,1% +1,2% 
Totaal 17426 18810 20522 20229 20483 18627 18856 +8,2% +1,2% 

Verlies 2632 3908 6129 7147 8466 9153 8341 +216,9% -8,9% 
Andere 827 943 427 1980 2553 2911 2864 +246,3% -1,6% 

Geen 
misdrijven 

Totaal 3459 4851 6556 9127 11019 12064 11205 +223,9% -7,1% 
Totaal 20885 23661 27078 29356 31502 30691 30061 +43,9% -2,1% 
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GGeerreeggiissttrreeeerrddee  ffeeiitteenn  &&  ccrriimmiinnaalliitteeiittssggrraaaadd  
 
De politiez hte van 

009. Met deze minimale stijging wordt de positieve tendens doorgezet die in 2007 begon. Vijf jaar geleden 
eerde feiten nog 8% hoger. 

one Brussel-West registreerde in 2010 18.856 feiten, dat is een stijging met 1,2% ten opzic
2
lag de criminaliteit met 20.522 geregistr
 

Aantal ge reer n do  poli  Brregist de feite or de tiezone ussel-
West 

2009 2010 
18. en en 627 feit 18.856 feit

Stijging v  aa regi e f et an het ntal ge streerd eiten m 1,2% 

 
Aa eregi rde fe per g te ntal g stree iten emeen

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %2009-2010 
Sint   30 9.687 9.7  53 -Jans-Molenbeek 8.163 8.617 9.8 87 8.854 8.8 -0,01% 

Jette 3.513 4.362 4.569 89 4.5 6 4.6 98 4.011 4.15 +3,6% 
Ganshoren 1.803 1.854 1.999 7 1.9 5 1.97 67 1.888 1.86 -1,2% 

Sint 5 3 2.2 6 -Agatha-Berchem 1.839 1.882 1.99 2.13 11 2.134 2.18 +2,4% 
Koekelberg 2.108 2.095 129 1.743 1.9 0 1.796 2. 20 1.74 +3,2% 

Totaal politiezone 17.426 18.810 20.522 20.229 20.483 18.627 18.856 +1,2% 

 
s king, slaagt de po zon rin o de criminaliteitsgraad  

n stagnere

j ren al , t d ate  ‘ tal de t v t 
en op 56 nne e d p t an ee or  

bekijken, e type  di l te om

 

Ondank
het aantal
 

een blijvende stijging van de 
 feiten gepleegd per 1.000 inwoners) te doe

bevol litie e e m (dit is
n. 

 
Zoals ook voor de voorbije a
geregistreerde feiten uit: 9.446 feit

gold maak e c gorie diefs len’  helf an he aantal 
 18.8 . Wa er w e to ien v  de m st vo komende feiten 

zien we ook verschillend s van efsta rugk en. 

                                                                                                                                                                                
16 Voorbeelden hiervan zijn: valsheid in geschriften, witwassen van geld, valse verklaringen en getuigenissen, vervalsing, … 

ing van de politionele activiteit en dus 17 Een stijging in het aantal vastgestelde inbreuken op de bijzondere wetten duidt op een verhog
op een positieve evolutie. 

2009 2010 
A tal feite r 1.00an n pe 0 

inwoners Criminaliteitsgraad 
politiezone Brussel-West Aantal 

feiten 
Aantal 

inwoners 
Aantal 
feiten 

Aantal 
inwoners 

2009 2010 

%2009-2010 

Sint-Jans-Molenbeek 8.8 53 88. 7 0,454 85.735 8.8 181 103,2 10 0 -2,78% 

Jette 4.011 45.637 4.156 46. 9 ,77818 87,8 88  1,00% 

Ganshoren 1.888 22.160 1.865 22.589 85,20 82,56 -3,09% 

Sint-Agatha-Berchem 2.1 ,5434 21.669 2.186 22.185 98,48 98  0,05% 

Koekelberg 1.7 96 19. 8 ,6540 19.380 1.7 812 89,7 90  0,97% 

Totaal 18.627 194.581 18.856 199.585 95,73 94,48 -1,31% 

Aantal feiten 2010 
Top 10 meest voorkomende feiten 

2009 2010 %  tota en  van le feit
Tendens 

2009-2010 

Andere diefstallen zonder geweld 63 9,9%2.751 2.9    +7,7% 
Diefstal in woning 2.303 2.337 7,8%   +1,5% 
Diefstal in voertuig 2.384 2.261 7,5%   -5,2% 

Vernielingen, beschadigingen en opschr 75 5,9%iften 1.928 1.7    -7,9% 
Slagen en verwondingen 23 ,7%1.405 1.4  4   +1,3% 

Bedreigingen 976 1.012 ,4% 3   +3,7% 
Inbreuken op de vreemdelingenwetgev  718 2,4%ing 656   +9,5% 

Andere inbreuken 571 546 1,8%  -4,4% 
Winkeldiefstal 333 499 1,7%  +49,8% 

Andere diefstallen met geweld  491 1,6%478   +2,7% 
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TTeerrbbeesscchhiikkkkiinnggsstteelllliinnggeenn  
 
In 2010 stelde de politiezone in totaal 987 personen ter beschikking van het Brusselse parket. Dit is een 
stijging van 5,7% ten opzichte van 2009 (934 terbeschikkingstellingen). Van die ter beschikking gestelde 

ersonen werden 196 meerderjarigen en 51 minderjarigen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Uit de 
spreiding per dag blijkt donderd politiezone Brussel-West op het 
parket. 

p
ag de drukste dag van de week voor de 

                                                      
18 De cijfers zijn afkomstig van de dienst Paleis van de politiezone Brussel Hoofdstad – Elsene, die de telling bijhoudt van alle 
terbeschikkingstellingen van het BHG. 

Meerderjarigen Minderjarigen 
Terbeschikkingstellingen18 

politiezone Brussel-West Ter beschikking 
gesteld waarvan: 

aangehouden vrijgelaten 
Ter beschikking 

gesteld waarvan: 
geplaatst vrijgelaten 

TOTAAL 2010  178 809 196 613 51 127 



 



In de volgende pagina’s schetsen we, op anekdotische wijze, maand 
na maand een beeld van het zeer brede takenpakket van de lokale 
politie Brussel-West … 

 

 2010 
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Voetbal  
 

Op 27.01.2011, werd er een risicowedstrijd gespeeld in het Edmond Machtens-
stadion te Sint-Jans-Molenbeek: FC Brussels/FC Antwerp. Deze match vereiste 
een verhoogde politieaanwezigheid. Een commando (4 personen) en een peloton 
(4 secties van 7 personen), onder leiding van een pelotonscommandant, waren ter 
plaatse. Een bijkomende sectie van het CIK (interventiekorps van de federale poli-
tie) was eveneens aanwezig. Bovendien waren nog twee andere teams eveneens 
op het terrein (34 personen). 
 

Om de verkeersveiligheid te garanderen, stelde de dienst verkeer van de politiezo-
ne 13 personen ter beschikking. Politiemensen in burger zorgden mee voor de ordehandhaving on-
der de supporters (6 personen). De hondenbrigade was ter plaatse (7 personen). Ten slotte was er 
ook nog een personeelslid van de directie steun aanwezig om logistieke steun te bieden. In totaal 
werden 100 politiemensen ingezet voor de wedstrijd.  

Januari 
Schietincident en tussenkomst van het Helpteam 
 

Op 21 januari 2010, om 14u54, werd de politiezone Brussel-West via de zonale dispatching opgeroe-
pen voor een gewapende overval in een Lidl-filiaal te Sint-Jans-Molenbeek.  
 
De dader, ontsnapt uit de gevangenis van Namen, ging bin-
nen in de winkel en begaf zich naar de kassa’s. Hij bedreig-
de zowel de winkelbedienden als de aanwezige klanten met 
een wapen en eiste de inhoud van de kassa. Daarop nam hij 
de vlucht per fiets met de buit. Er vielen geen gewonden 
tijdens de gewapende overval. Alle slachtoffers en getuigen 
werden achteraf bijgestaan door de dienst politionele slacht-
offerbejegening. 
 
De dader werd achtervolgd door politiepatrouilles. In de Molenbeekstraat te Laken, werd het vuur 
geopend en werd de dader dodelijk geraakt. Een politie-inspecteur en een voorbijgangster raakten 
eveneens gewond. Beide gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerden 
nooit in levensgevaar en herstelden goed.  
Gezien de crisissituatie, werden de betrokken medewerkers dadelijk bijgestaan door het Helpteam 
en de psychologen van de politiezone Brussel-West.  
 
Het Helpteam bestaat uit een groep vrijwilligers (politiemensen of burgers) van de politiezone en ver-
leent onmiddellijke bijstand aan personeelsleden die geconfronteerd worden met een mogelijk trau-
matiserende situatie, een ‘kritiek incident’. Het team is 24 uur op 24 beschikbaar.  
 
Omwille van budgettaire beperkingen werd het Helpteam in 2010 gedurende vijf maanden on hold 
gezet. In juni waren alle partijen echter bereid om de nodige inspanningen te leveren zodat budget 
vrijgemaakt kon worden om opnieuw een lid van het Helpteam contacteerbaar-terugroepbaar te ma-
ken. Het team heeft namelijk zijn nut meer dan eens bewezen omwille van het bijzondere karakter 
van onze politiezone. De leden van het Helpteam hebben vervolgens een planning opgesteld om per 
twee de wachtrol in te vullen. 
 
Het Helpteam kwam in 2010 vier keer tussen: 1. bij de eerder vermelde schietpartij; 2. wanneer een 
politie-inspecteur van de tweede verdieping naar beneden viel in een commissariaat; 3. wanneer een 
politieagent bedreigd werd met een wapen; 4. vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht aan 
een politie-inspecteur. De leden van het Helpteam volgden ook twee opleidingen: de kennisname 
van de resultaten van een studie van de KUL betreffende de impact van kritieke incidenten op de 
politiediensten, en een zeer praktische en interessante vorming door het diensthoofd van de psycho-
sociale teams van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 
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Het commissariaat door de ogen van kinderen 
 

Elk jaar komen klassen het commissariaat centrum van Sint-Jans-Molenbeek bezoeken. Voor die 
kinderen is het een onvergetelijke ervaring om te kunnen praten met een politieagent, hem vragen te 
stellen, de dispatching te bewonderen, of mee te rijden met 
een motorfiets van de politie: toffe herinneringen en misschien 
wel een carrièredroom…  

Er werd een groot aantal supporters verwacht: 3.500 supporters 
voor FC Brussels, en ongeveer 800 à 1000 supporters (een 15-tal 
bussen) voor FC Antwerp. Elke ploeg heeft een harde kern van 
supporters, wat de inzet van zo’n groot aantal politiemensen ver-
klaart. 
 
Voor 2010 stellen we vast dat de inbreuken op de Voetbalwet, ge-
pleegd in groep, volledig verdwenen zijn onder de supporters van 
FC Brussels en dit zowel voor de 17 thuiswedstrijden als voor de 
17 uitwedstrijden (totaal van 2.375 uren). De vastgestelde feiten 
voor 2010 blijven geïsoleerde gevallen. De aanwezigheid van en-
kele leden van de harde kern van FC Brussels (BCM 47) wordt 
echter bevestigd tijdens enkele buitenlandse wedstrijden in Frank-

rijk en in Engeland en tijdens Europese wedstrijden van Anderlecht. Maar we stellen in het algemeen 
wel een grote verbetering vast van het gedrag van de supporters tijdens de wedstrijden. In 2011 
loopt echter het stadionverbod van enkele personen af (onder hen de leider van BMC 47). We stellen 
vast dat de stewards steeds meer gerespecteerd worden door de supporters. Onze cel spotters heeft 
vier nieuwe medewerkers gekregen in 2010 (cel spotters = 11 politiemensen). 
 
In 2010 werden er 17 processen-verbaal opgesteld: 5 
tijdens de thuiswedstrijden en 12 tijdens de wedstrijden 
op verplaatsing.  
 
Ten gevolge van het beboetingsbeleid en omdat de 
club momenteel in tweede klasse speelt, neemt het 
aantal politiemensen dat aanwezig dient te zijn bij de 
wedstrijden af. De politiezone houdt niettemin vast aan 
de nultolerantie, door streng op te reden ten aanzien 
van supporters die de regels niet respecteren. 
  
De samenwerking inzake veiligheid verbeterde nog in 
2010. Er worden steeds meer vergaderingen georgani-
seerd tussen de directie van de club, de supporters, de 
veiligheidsverantwoordelijke en de politiediensten. 
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Operatie ECOFIN en dienst bijzondere wetten 
 

De dienst bijzondere wetten is werkzaam op verschillende domeinen zoals onder meer stedenbouw, 
milieu, geluidsoverlast, zwartwerk, onbewoonbaarheid van panden, mensenhandel, voedselveilig-
heid, afval, kansspelen, witwassen van geld, fraude met sociale uitkeringen en sektes, een nieuw 
verschijnsel. Behalve de overlast die bepaalde rites veroorzaken voor de omgeving (geluid, verkeer), 
gaan die vaak ook gepaard met andere overtredingen gelinkt aan de lichtgelovigheid en de kwets-
baarheid van de mensen, maar eveneens met fiscale fraude, stedenbouw of medische praktijken. De 
dienst bijzondere wetten van de politiezone Brussel-West heeft niet minder dan 38 operaties uitge-
voerd in 2010: ‘Tamtam’, ‘Méduse’, ‘Bonux’, ‘Gueuze’, ‘Poirier’,… 

 
De resultaten voor 2010: 

 
De dienst werkt regelmatig samen met socio-economische cel 
van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Deze cel informeert en 
sensibiliseert de ondernemingen en de handelszaken voor mili-
euwetgeving, stedenbouw en hygiëne. Hiervoor werden 15 
doelgerichte acties inzake milieu (en vaak ook stedenbouw) ge-
voerd. Er werden ook andere operaties georganiseerd: drie con-
troles op het respecteren van de verplichte sluitingsuren en vier 
doelgerichte acties op bepaalde adressen. 

Nultolerantie 
 

In het kader van de verschillende gewelddadige feiten 
die zich hebben voorgedaan in Brussel begin 2010 en 
omwille van de spanningen in meerdere gevoelige wij-
ken, riep de politiezone Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-
Gillis) als middellange termijnmaatregel de nultolerantie 
in het leven. Er werd versterking gevraagd bij de ver-
schillende Brusselse politiezones. De politiezone Brus-
sel-West heeft in dit kader een alfa-peloton samenge-
steld (2 secties van 8 mensen + 1 commando van 4 
personen). Onze secties stonden klaar om de politiezo-
ne Zuid ter hulp te schieten, indien nodig.  
 
Ondertussen voerden onze secties preventieve patrouil-
les uit op diverse strategische plaatsen in onze politiezone: metrostation Ribaucourt (Sint-Jans-
Molenbeek), het Jeugdpark (Jette), de buurt rond de Van Overbekelaan (Ganshoren) en het Elisa-
bethpark en metrostation Simonis (Koekelberg). Deze secties hebben ook de interventiediensten 
ondersteund tijdens de door hen uitgevoerde controles van groepjes jongeren. Deze operatie werd 5 
keer herhaald (1 weekend en 3 weekdagen) in  de namiddag en ‘s avonds. Heel wat personen wer-
den gecontroleerd. Enkele personen werden bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden maar er vielen 
geen noemenswaardige incidenten voor. 

Februari 

6 PV’s BTW 
57 PV’s tewerkstelling 
122 VPV’s illegaal ver-
blijf 
5 PV’s stedenbouw 
7 sluitingen handels 
-zaken 

9 verzegelingen 
16 PV’s voor mensen-
handel 
1 PV namaak 
(inbeslagname van  
 4.000 stuks) 
4 PV’s hygiëne 

1 PV kansspelen 
1 PV zwartwerk 
14 huiszoekingsbevelen 

C 
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Handtasdiefstallen: een plaag waartegen we vechten!  
 

Op zondag 20 februari 2010, rond 16u45, arresteerden onze diensten een minderjarige, dader van 
meerdere handtasdiefstallen en diefstallen met geweld die gepleegd werden in de buurt van de Van 
Overbekelaan te Ganshoren. Dankzij de beschrijvingen van de slachtoffers kon de politie de ver-
dachte linken aan een lange lijst feiten gepleegd tussen november 2009 en januari 2010. De politie-
diensten organiseerden meerdere doelgerichte patrouilles in de getroffen wijken. Op zondag zagen 
de politie-inspecteurs de verdachte op een parking niet ver van zijn favoriete werkterrein. Hij nam de 
vlucht in de richting van het Laarbeekbos. De politie kamde de buurt en kon hem zo toch nog worden 
aanhouden. De dader en zijn medeplichtigen hanteerden steeds dezelfde modus operandi: 
 
1. Ofwel stalen ze de handtas van oudere dames die hun woning verlieten of op straat  
 wandelden; 
2. Ofwel stalen ze de handtas van vrouwen die hun wagen in- of uitlaadden. 
 
Het onderzoek wees uit dat de dader (een minderjarige) recent ontvlucht was uit de gesloten instel-
ling voor jeugdbescherming te Kasteelbrakel. Hij werd ter beschikking gesteld van het jeugdparket te 
Brussel.  
 

Hoe een handtasdiefstal op straat voorkomen?  
 

− Neem geen grote sommen geld mee. Bewaar uw identiteitsdocumenten, uw sleutels en uw gsm 
niet in uw handtas, maar liefst in een binnenzak met ritssluiting. 

− Indien u zich alleen op straat begeeft, neem dan drukke straten die u kent en die goed verlicht 
zijn. Vermijd om ‘s nachts op  een afgelegen plaats lang te wachten op het openbaar vervoer. 

− Als u wat ouder bent, laat u dan vergezellen indien u een uitzonderlijk traject dient af te leggen of 
geld afhaalt. U dient steeds waakzaam te zijn aan een betaalautomaat. 

− Houd uw handtas voor uw lichaam. Draai de riem niet rond uw arm of hand, zo kunt u zich ver-
wonden bij een handtasdiefstal.  

− Wanneer iemand u onverwachts benadert, wees dan op uw hoede en laat u niet hinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 12 februari 2010 werd vanaf 9u30 een omvangrijke operatie, genaamd ‘Ecofin’, gevoerd in de 
Heyvaert-wijk, op het grondgebied van de gemeentes Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. 
  
Deze operatie was voornamelijk gericht op de problemen rond de handel op de openbare weg, de 
witwaspraktijken, verkeer en overlast. Bij deze operatie waren meerdere partners betrokken: politie-
zones, federale politie, meerdere FOD’s, de dienst Vreemdelingenzaken, het BIM, de RVA en het 
FAVV. De resultaten waren indrukwekkend: 91 PV’s voor verkeersinbreuken. Zes vrachtwagens wa-
ren niet in orde met hun boorddocumenten en met hun tachograaf (boete van 10.000 euro), 4 illega-
len hadden een uitwijzingsbevel op zak, er werden 2 PV’s voor zwartwerk opgemaakt, 2 gesloten 
handelszaken werden gesloten (ontbreken van een milieuvergunning) en 50m³ bouwafval en achter-
gelaten matrassen. 
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‘s Nachts op zoek naar een commissariaat? 
 

In maart 2010 werd besloten om ‘s nachts slechts een commissariaat open te houden op het grond-
gebied van de politiezone. En interne studie had namelijk uitgewezen dat er slechts weinig personen 
zich aanboden in de commissariaten, tenzij dan in het centrale commissariaat in Sint-Jans-
Molenbeek aan de Briefdragerstraat. Dat commissariaat blijft 24 uur op 24, 7 dagen op 7 geopend, 
zoals voorgeschreven door de wet. De overige commissariaten zijn gesloten van 22 uur tot 7 uur ‘s 
ochtends. Er werd wel een parlofoon geïnstalleerd aan de inkom van die gesloten commissariaten 
zodat een persoon die zich er aanbiedt, de zonale dispatching kan bellen en, indien nodig, snel ver-
der geholpen kan worden. 
 
Deze beslissing komt iedereen goed uit: in de kleinere commissariaten wint men personeelscapaci-
teit gedurende de dag omdat het niet meer nodig is ’s nachts iemand te voorzien aan het onthaal. Zo 
zijn de politiemensen meer op het terrein en dus meer aanspreekbaar voor de bevolking. 
 
Het nachtonthaal in het centrale commissariaat te Sint-Jans-Molenbeek wordt zonder problemen ver-
zorgd door de dienst interventies. 

Maart 
Solidariteit en samenwerking 
 

Sinds de politiehervorming wordt de nadruk gelegd op samenwerking tussen de politiezones en met 
de federale politie, daarom spreken we van een integrale en geïntegreerde politie. Om die reden 
werd dan ook een solidariteits- en hulpmechanisme in het leven geroepen voor politiezones die te 
maken krijgen met grote evenementen. Het gaat om een verplicht solidariteitssysteem dat in het jar-
gon ‘Hycap’ (gehypothekeerde capaciteit) genoemd wordt. De politiezone Brussel-West presteerde 
in het kader van de Hycap 7.752 uren in 2010.  
 
De FIPA-operaties (full integrated police action) liggen in het verlengde hiervan, het zijn supra-
lokale operaties die worden georganiseerd door de directeur-coördinator bij de federale politie.  
 
Op 2 maart 2010 werd een FIPA ‘wegverkeer’ gehou-
den. Bij die operatie verzamelden de zes Brusselse poli-
tie-zones en ook verscheidene partners zoals de weg-
politie van Brabant (federale politie), de FOD Financiën 
en Mobiliteit/Vervoer maar ook de Sociale Inspectie. Het 
hoofddoel was de controle van vrachtwagen en grote 
bestelwagens op de naleving van de sociale wetgeving 
en de reglementering van het wegtransport (rijtijden,…).  
 
De resultaten voor de politiezone Brussel-West: 
− 32 personen en 26 voertuigen gecontroleerd, 
− 14 onmiddellijke inningen (bellen achter het stuur en 

inbreuken op het vervoer van goederen), 
− 24 alcoholtests, allen negatief! 
 
En andere vorm van samenwerking is de bewaking in 
de gevangenissen. Het is algemeen bekend dat de poli-
tie het gevangenispersoneel vervangt bij stakingen. In 
het afgelopen jaar werd de politiezone (met name 2 
secties van 8 personen) opgeroepen om in maart 2010 
in de gevangenis van Sint-Gillis aan te treden 
(gedurende 2 nachten, 1 namiddag en 1 ochtend). 
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Onze politiemensen in: 
 
 
Een jonge talentvolle persfotograaf volgde gedurende enkele weken onze politiemensen om hun ter-
reinwerk vast te leggen op de gevoelige plaat. In maart 2010 verscheen een eerste reportage in ‘le 
Soirmag’. Enkele beelden van de politiemensen van Brussel-West: 

Inhuldiging van het gerenoveerde gebouw van de dienst jeugd en 
gezin 

Al geruime tijd is de dienst jeugd en gezin van de politiezone Brussel-
West gehuisvest in een gebouw aan de de Rooverelaan in Sint-Jans-
Molenbeek (in het Marie-José park). Gezien de leeftijd van het paviljoen 
drongen renovatiewerken zich op. In 2005 werd gestart met het vernieu-
wen van de elektriciteit en werden het schilder- en schrijnwerk onder han-
den genomen. In 2007 werd de verwarmingsketel vervangen. Het jaar 
erop, in 2008, begon men met de renovatie van de toenmalige conciërge-
woning. De ramen werden vervangen en de renovatie werd afgerond  met 

een gevelrenovatie en de aanleg van de plantsoenen. In totaal heeft de politiezone Brussel-West 
180.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing van dit commissariaat.  
 
Dit commissariaat onderscheidt zich van de andere 
omdat het uitgerust is met alle technische middelen 
om een audiovisueel verhoor af te nemen. Boven-
dien werd er bij de renovatie opgelet dat kinderen, 
families en slachtoffers in een aangepast kader ont-
vangen kunnen worden.  
 
Dit project maakt deel uit van het grote bouw- en 
renovatieplan van de politiezone Brussel-West.  U 
merkt dat de politiezone investeert in haar gebouwen 
zodat haar medewerkers in goede omstandigheden 
kunnen werken en zo de bevolking op een professio-
nele manier kunnen dienen! 

Namaak: een dagelijkse strijd! 
 

Namaak is geen nieuw fenomeen. Sinds jaar en dag wordt de markt overspoeld met namaakartike-
len. Het fenomeen breidt zich steeds verder uit en de criminelen vergroten steeds hun gamma aan 
producten en verbeteren steeds de productietechnieken. Het financiële en economische impact van 
het netwerk is groot en de illegale praktijken worden vaak aangewend om criminele activiteiten te 
financieren zoals terrorisme, drugstrafiek of het witwassen van geld. Daarenboven zijn de namaak-
producten vaak schadelijk of gevaarlijk voor de gezondheid. 
 
Een aantal leden van de dienst steun aan recherche binnen de politiezone Brussel-West hebben zich 
in de loop van de jaren gespecialiseerd in het opsporen van namaak. Ze werken nauw samen met, 
onder andere, de ABAC-BAAN (Association Belge Anti-Contrefaçon - Belgische Associatie Anti-
Namaak), een Belgische ngo die sinds 1985 de belangen verdedigt van de merkenproducenten.  
 
Jaarlijks worden duizenden producten in beslag genomen: parfum, kleding, handtassen, schoenen 
van bekende luxemerken maar ook cd’s, dvd’s,… De goederen zijn vooral bestemd voor lokale ver-
koop op markten, in cafés en op straat. 
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Bijstand 
 

Op 12 april 2010, omstreeks 13 uur, gooiden jongeren afval naar een politievoertuig waarna ze een 
van de commissariaten van de politiezone Zuid aanvielen. Een dertigtal personen werden opgepakt 
tijdens de rellen in de gemeente Sint-Gillis. 
 
Gedurende een week hebben onze politiemensen versterking geboden aan de collega’s van de poli-
tiezone Zuid (112 politiemensen van 13 uur tot middernacht). Ook bleven in totaal 70 politiemensen 
elke avond stand-by in het centrale commissariaat(tussen 22 uur en middernacht).  

April 
FTX (full training/troop exercise) 
 

Het is belangrijk dat politiemensen opgeleid zijn en continue gevormd worden. Daarom neemt jaar-
lijks een groot deel van het operationele personeel deel aan de FTX terreinoefeningen. De concrete 
doelstellingen van deze ordehandhavingsoefeningen zijn:  
− Het inoefenen en ontwikkelen van het gedrag en de vaardigheden binnen een sectie en een pelo-

ton; 
− Het uitvoeren van tactieken en technieken (zoals geweldsbeheersing) binnen een eenheid op een 

specifieke trainingssite; 
− Het geven van briefings door de pelotonscommandanten aan de sectiechefs volgens voorbereide 

scenario’s. De sectiechefs briefen op hun beurt hun sectie; 
− Het aanstippen van een aantal belangrijke theoretische aspecten; 
− Het uitvoeren van rollenspelen op het terrein waarbij de samengestelde eenheden een missie 

moeten uitvoeren. 
− In april 2010 werden twee oefeningen gehouden. De eerste vond plaats in de legerkazerne van 

Peutie (Vilvoorde): een commando (1 pelotonscommandant, 1 adjunct, 1 chauffeur en 1 radio-
operator) en een sectie (1 sectiechef, 1 chauffeur en 8 personen). De tweede oefening vond 
plaats op grotere schaal, daaraan namen drie commando’s deel van telkens vier secties (120 per-
sonen op het terrein). 
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Controle van bromfietsen 
 

In april vestigde de verkeersveiligheidkalender de aan-
dacht op de controle van motorrijders. Tijdens een ope-
ratie gericht op de controle van motorfietsen, door onze 
dienst verkeer, werden op een voormiddag 45 bromfiet-
sen nagekeken. Uiteindelijk werd slechts een proces-
verbaal van waarschuwing opgesteld voor een verlopen 
verzekeringsdocument.  
  

Diefstal gewapenderhand (DGH) 
 

In de loop van het eerste semester merkte onze politiezone een stijging van het aantal DGH, daarom 
werd in april besloten om proactieve patrouilles in te stellen op het terrein. 
 
In principe doet de lokale politie de eerste dringende vaststellingen en stelt zij de eerste onderzoeks-
daden tot de federale politie het onderzoek overneemt, dat wil zeggen: 
 

− instellen van een veiligheidsparameter en veiligstellen van bewijsstukken en bruikbare sporen; 
− het labo van de federale polite oproepen; 
− beelden van de bewakingscamera’s in beslag nemen; 
− een buurtonderzoek verrichten; 
− de getuigen en slachtoffers verhoren; 
− nota nemen van de telefoonnummers en/of IMEI-nummers van gestolen gsm’s en onmiddellijk de 

magistraat conacteren die zal besluiten of het nuttig is de signalen op te sporen en te lokaliseren. 
 
De zwaarste categorie van diefstallen gewapenderhand (DGH I) omvat feiten gepleegd tegen: 
 

− professionele waardetransporten; 
− banken en wisselkantoren; 
− postkantoren en postsorteercentra; 
− OCMW’s; 
− grootwarenhuizen en juwelierszaken; 
− hotels; 
− tiercékantoren en kantoren van de Nationale 

Loterij; 
− verzekeringskantoren; 
− luchthavens; 
− casino’s. 
 

Maandelijks voert de politiezone een analyse uit van de DGH waarbij de zwarte punten worden aan-
gegeven. De politiemensen wordt vervolgens gevraagd aandachtig te zijn in bepaalde wijken en er 
regelmatig te patrouilleren. 
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Verkeersveiligheid en verkeersoverlast 
 

Verkeersveiligheid en overlastbestrijding zijn allebei prioriteiten uit het zonaal veiligheids-
plan 2009-2012. Voor beide problemen wordt jaarlijks een kalender opgesteld waarin iede-
re maand een bepaald aspect naar voren wordt geschoven waartegen de politie dan extra 
streng optreedt.  
 
Zo stond de maand mei in de verkeerskalender in het teken van de zwakke weggebruiker, 
terwijl in de overlastkalender vooral de verkeersoverlast, in het bijzonder het foutparkeren, 
centraal stond. Tal van acties werden op touw gezet, onder meer door de verkeersdienst. 
De wijkafdelingen droegen ook hun steentje bij. Zo organiseerde bijvoorbeeld de afdeling 
Jette eind mei de operatie ‘Skool III’. Negen politieagenten werden ingezet om de ver-
keersproblemen rondom de Jetse scholen aan te pakken. Met succes, want een veertigtal 
overtreders liepen tegen de lamp.  

Mei 
Lokale politie Brussel-West rolt drugsnetwerk op  
 

Op 4 mei ontdekten onze speurders een pro-
fessioneel ingerichte cannabiskwekerij met 
zo'n 1.000 plantjes in een gebouw op de 
Steenweg op Gent in Molenbeek. Die dag 
nam de politie ongeveer 61 kilo marihuana in 
beslag en arresteerde ze vier verdachten. De 
hoofdverdachte werd onder aanhoudingsman-
daat geplaatst. Naarmate het gerechtelijk on-
derzoek vorderde, kwamen de speurders van 
Brussel-West nog drie andere plantages op 
het spoor in Manage (Henegouwen), Wemmel 
en Zemst (Vlaams-Brabant). Vijf andere leden 
van het netwerk werden bij politierazzia’s aan-
gehouden. 
 
Alle inbeslaggenomen drugs werden ter plaatse door een gespecialiseerde team van de federale 
politie vernietigd.  

Voor de goede orde 
 

De politie stond ook enkele malen paraat om ervoor te zor-
gen dat enkele lokale evenementen in goede orde zouden 
verlopen, zoals bijvoorbeeld ‘Dring dring’, een fietstocht 
door Molenbeek in het kader van de campagne van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het concert van de Congo-
lese artiest Werrason in de Brussels Event Brewery of Jam' 
in Jette, een gratis muziek- en cultuurhappening. Alle evene-
menten verliepen probleemloos. 
 
Bovendien werd een aanzienlijke politiemacht op de been 
gebracht na geruchten over een niet toegelaten betoging in Sint-
Jans-Molenbeek van de organisatie Muslim Rise, wat uiteindelijk 
een storm in een glas water bleek.  
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Bijstand aan gerechtsdeurwaarders 
 

Vorig jaar verscheen de omzendbrief COL14/2010 van het College van Procureurs-
Generaal bij de hoven van beroep die de lokale politie vanaf de maand mei ontlast van een 
aantal taken in verband met de betekening van deurwaardersexploten. De wijkagenten le-
veren geregeld bijstand aan gerechtsdeurwaarders. Enkel de afdeling Sint-Jans-
Molenbeek heeft hiervoor een apart team. 
 
 
 
 

Een onvergetelijke Pat Rouille Dag 
 

Op vrijdag 21 mei stroomde het Jeugdpark te Jette naar jaarlijkse 
gewoonte vol met zo'n 680 leerlingen van de verschillende scholen 
binnen de politiezone voor de Pat Rouilledag.  
 
De vijfde en zesde leerjaren konden er, ter afsluiting van het school-
adoptieplan, samen met hun adoptieagent de verschillende diensten 
van de lokale politie en de andere hulpdiensten ontdekken. De hon-
denbrigade en de bikers kregen heel wat enthousiaste kinderen over 
de vloer die allemaal maar wat graag een demonstratie van de hon-
den bijwoonden of een toertje reden in het verkeerspark.  
 
De durvers mochten mee rijden achterop een motor van de ver-
keerspolitie of Jette vanuit de lucht bewonderen op de ladder van de 
brandweer. De kinderen ervoeren even hoe het er aan toe gaat bij 
publieke ordehandhaving en waarom mama en papa beter geen 
glaasje te veel drinken achter het stuur of te snel rijden. De mede-
werkers van de dienst jeugd en gezin gaven wat uitleg over 
‘steaming’ en hoe er op te reageren.  
 
Ook de federale politie was op het appel met de immer populaire cavalerie en een blitzactie van de 
helikopter van de luchtsteun! De kinderen konden ook even een ambulance van het Rode Kruis van 
de binnenkant zien en werden gesensibiliseerd over openbare netheid door Net Brussel en de gevol-
gen van vandalisme en graffiti door de MIVB. Yes, de takeldienst die nauw samenwerkt met de poli-
tiezone, was aanwezig evenals De Lijn. Nieuwigheid dit jaar was de stand van het brandwondencen-
trum te Neder-over-Heembeek met het project Pinocchio. 

Gestolen voorwerpen teruggegeven op de kijkdag 
 

Begin 2010 werden bij een reeks inbraken in de kelders van een appartementencomplex in Koekel-
berg tal van goederen ontvreemd. Een groot deel van de gestolen zaken werd eind maart terugge-
vonden in de kelder van een van de bewoonsters. De verdachte werd in de kraag gevat en voorge-
leid bij het parket van de procureur des Konings te Brussel. 
 
De slachtoffers werden op zaterdag 8 mei uitgenodigd in het commissariaat van Koekelberg voor 
een kijkdag, in een poging om zoveel mogelijk gestolen zaken terug te bezorgen aan de rechtmatige 
eigenaars. 
 
In totaal daagden vijftien bewoners op voor deze kijkdag. Zesenvijftig voorwerpen en twee dozen met 
kledij werden herkend en teruggegeven aan de slachtoffers. In juni werd een tweede kijkdag gehou-
den om de eerdere niet aanwezige bewoners ook de kans te geven hun spullen op te pikken. Achter-
af bleven nog een aantal teruggevonden voorwerpen achter.  

Bijstand deurwaarders 
  Sint-Jans-

Molenbeek 
Jette Ganshoren Sint-Agatha-

Berchem 
Koekelberg 

Exploten 2.514 618 360 -  125 
Deuropeningen 2.947 1.367 588 647 384 

Uitdrijvingen 354 118 36 35 25 
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Een wijkwerking op maat van de burger 
 

In juni reorganiseerde de wijkafdeling Jette haar interne keuken. De organisatie, de lei-
ding, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden werden duidelijk op papier gezet, zo-
dat de afdeling een goed geoliede machine wordt.  
 
Het commissariaat Mercure werd terug omgevormd tot een wijkantenne. De wijkinspec-
teurs van de sectoren Laarbeek en Mercure blijven natuurlijk klaarstaan voor hun inwo-
ners.  
 
Elke gemeente kan rekenen op een lokale afdeling die er de wijkwerking voor haar reke-
ning neemt. In 2010 nam de wijkwerking geregeld deel aan wijkvergaderingen of onthaal-
momenten voor nieuwe inwoners: 24 in Jette, 1 in Ganshoren, 25 in Sint-Agatha-Berchem 
en 3 in Koekelberg.  
 
De gemeentebesturen doen vaak beroep op de wijkpolitie voor administratieve onderzoe-
ken. Vorig jaar behandelde de afdeling Sint-Jans-Molenbeek 19.346 aanvragen; de afde-
ling Jette 6.276; de afdeling Ganshoren 1.158; de afdeling Sint-Agatha-Berchem 2.718 en 
de afdeling Koekelberg 5.105 aanvragen.  
 
De lokale politie en de gemeentebesturen zorgen samen voor de veiligheid van de inwo-
ners. De wijkafdelingen, de burgemeesters en verschillende gemeentediensten, zoals  de 
preventiedienst, de bevolkingsdienst, de vreemdelingendienst, de GAS-ambtenaren, het 
O.C.M.W., …, plegen hiervoor regelmatig overleg.  
 
Waar nodig houdt de wijkpolitie op lokale evenementen een oogje in het zeil. Om de veilig-
heid in de wijk te verhogen en om overlast te bestrijden, organiseren de wijkafdelingen re-
gelmatig ordediensten, operaties en proactieve patrouilles. De afdeling Sint-Jans-
Molenbeek stuurt dagelijks patrouilles op pad, de afdeling Ganshoren doet dat elke week-
dag wanneer de personeelscapaciteit het toelaat. Alle afdelingen hielden tijdens de einde-
jaars- en soldenperiode extra toezicht in de omgeving van shoppingcentra en winkelbuur-
ten. Natuurlijk leverde de wijkpolitie ook vaak versterking voor bovenlokale operaties en 
ordediensten. 

Alle afdelingen kampten in 2010 met een aanzienlijk personeelstekort. De ene afdeling 
ging hier meer onder gebukt dan de andere. Desondanks, en rekening houdende met de 
beperkte budgetten en de richtlijnen voor weekend- en overuren, slaagden de wijkafdelin-
gen er toch in om tal van patrouilles op de been te brengen.  
 
In Sint-Jans-Molenbeek doet een nieuwe garde, met veelal gedetacheerden uit de federale 
politie, een frisse wind waaien. Zo vaak als mogelijk gaan zij de straat op en treden streng 
op om zo de buurt veiliger en leefbaarder te maken. Zij schuwen een doortastende, maar 
rechtvaardige, aanpak niet. 

Juni 

Operaties 
  Sint-Jans-

Molenbeek 
Jette Ganshoren Sint-Agatha-

Berchem 
Koekelberg 

Lokale operaties 247 6 1 5 33 
Lokale ordediensten 195 67 8 20 31 
Proactieve patrouilles * 495 * 143 341 
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Wedersamenstelling moordpoging Ribaucourtstraat 
 

In juni vond onder leiding van de onderzoeksrechter een wedersamenstelling plaats in het 
kader van een dossier voor moordpoging in een café in Sint-Jans-Molenbeek eind 2009. 
De verdachte zou, gewapend met twee vuurwapens, het café zijn binnengewandeld en on-
middellijk geschoten hebben op het doelwit, dat de aanval overleefde. Een tweede slacht-
offer raakte gewond door rondvliegende scherven. 
 
Bij de wedersamenstelling werd de Ribaucourtstraat afgesloten voor alle verkeer om een 
veiligheidsperimeter in te stellen. De verdachte, de slachtoffers, getuigen en verschillende 
partners, waaronder het parket, het gerechtelijk labo, een wetsdokter, een wapenexpert, 
…, werden ter plaatse verzameld. 
 
In mei organiseerde de recherchedienst nog een wedersamenstelling in het onderzoek 
naar een moord in een appartement in de Vanderdussenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. 
Hiervoor werden geen bijzondere maatregelen getroffen. 
 
Het speurwerk van de politiediensten Brussel-West inzake dossiers voor (poging tot) dood-
slag en moord heeft in 2010 geleid tot diverse veroordelingen door de rechtbank gaande 
van werkstraffen tot celstraffen van zeven jaar. 

Heyvaert 
 

De Heyvaertwijk op de grens van Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht is bekend en berucht 
omwille van de handel in tweedehandswagens en de uitvoer ervan naar Afrika en Oost-
Europa. Vaak gaat deze economische activiteit, legaal of illegaal, gepaard met milieupro-
blemen. Om de clandestiene praktijken, de hinder en de overlast voor de buurtbewoners 
en de andere handelaars aan te pakken, werken de politiezone Brussel-West en Zuid, het 
agentschap Net Brussel, de Intergemeentelijke Garagecel van Sint-Jans-Molenbeek en 
Anderlecht regelmatig samen. Zo werden in juni twee operaties gehouden. 

Aspiranten voeren verkeersactie uit 
 

Op 12 en 26 juni organiseerde de politiezone Brussel-West een grote 
verkeersactie om dronkenschap achter het stuur te beteugelen, om de 
boorddocumenten te controleren en, tenslotte, om de identiteiten van be-
stuurders en passagiers na te gaan.  De manschappen van de politiezone 
kregen hierbij de steun van tientallen aspirant-inspecteurs van de Brus-
selse Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP).  
 
De indrukwekkende actie liet toe om 
in totaal 184 voertuigen en 260 perso-
nen te controleren en om 251 adem-
testen af te nemen, op diverse loca-
ties in Sint-Jans-Molenbeek, Jette, 
Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en 
Koekelberg. In totaal werden naar 

aanleiding van de acties 33 processen-verbaal op gemaakt,  81 
onmiddellijke inningen uitgedeeld en 11 rijbewijzen ingetrokken. 

Fête de la Musique 
 

In het kader van het Brussels evenement ‘Fête de la Musique’ organiseerde het Huis der 
Culturen in Molenbeek een gratis muziekfestival. Aangezien de Franse rapgroep Rim K 
113 niet onbesproken bleek, hield de lokale politie een grote ordedienst achter de hand om 
eventuele brandjes te blussen. In tegenstelling tot wat de pers daags nadien berichtte, ver-
liep de happening zonder noemenswaardige incidenten.  
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Voor een goede nachtrust 
 

Het mooie weer in het begin van de zomer luidde 
een storm van klachten over nachtlawaai in. Op 
een maand tijd kreeg de politiezone Brussel-West 
ongeveer 170 klachten te verwerken. Om dit erg 
storende fenomeen te counteren richtte het poli-
tiekorps speciale patrouilles in die 's nachts tij-
dens de weekends rondes deden om inbreuken 
vast te stellen, te doen ophouden, eventueel te 
beboeten via de gemeentelijke administratieve 
sancties en om de bevolking hierover te sensibili-
seren. Zo werden in juli 28 patrouilles georgani-
seerd, die in totaal 13 boetes opstelden. 

Juli 
Brussel-West roept drughandel een halt toe 
 

Zeven juli was het orgelpunt van drie weken du-
rende actie van de lokale politie tegen drughan-
del in de Molenbeekse Ribaucourtwijk. Die datum 
vond een actie plaats in samenwerking met de wijkaf-
deling Sint-Jans-Molenbeek, de gemeentelijke preven-
tiedienst en de Brusselse vzw Transit (een hulpverle-
ningscentrum dat gratis opvang biedt aan druggebrui-
kers). Negentien personen werden opgepakt en over-
gebracht naar het commissariaat Maritiem waar zij in 
dialoog gingen met leden van Transit. Uiteindelijk ging 
slechts een verslaafde vrijwillig in op het aanbod van 
de hulpverleners. Drughandel is een belangrijk item uit 
het zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Sedert lange tijd 
heeft de Ribaucourtwijk te kampen met dit hardnekki-
ge probleem. Dit brengt uiteraard overlast en kleine 
criminaliteit met zich mee, en weegt op het veiligheids-
gevoel van de buurtbewoners, handelaars en de vele 
pendelaars. 
 
Na overleg op de zonale veiligheidsraad werd besloten om gedurende drie weken bijzonder streng 
op te treden. Tussen 15 juni en 7 juli werden extra politiepatrouilles ingezet in de buurt en werden 
bovendien 4 grootscheepse controleacties gehouden in de wijk. Al snel hadden de proactieve pa-
trouilles een ontradend effect op de dealers en de gebruikers, die zich dan ook gedeisd hielden. De 
gerichte controleacties, waarvoor wij versterking kregen van de metrobrigade, bleken ook doeltref-
fend. De strenge aanpak leidde tot 29 gerechtelijke en 21 bestuurlijke aanhoudingen. Negen drug-
dealers en een verdachte van een gewelddadige grijpdiefstal werden voorgeleid bij het parket van 
de procureur des Konings. Vijf onder hen werden vervolgens onder aanhoudingsmandaat geplaatst. 
Bij de acties werden telkens kleine hoeveelheden harddrugs en geneesmiddelen in beslag geno-
men. Een totaal van 30 processen-verbaal werd opgemaakt.  
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Op vakantie zonder zorgen, dankzij de politie Brussel-West! 
 

In de zomervakantie bereikt het vakantietoezicht zijn jaarlijkse piek. In 2010 ontving de 
politiezone 351 aanvragen voor gratis vakantietoezicht. De politiediensten voerden 1.145 
keer zo'n toezicht uit: 30 in Sint-Jans-Molenbeek, 75 in Ganshoren, 241 in Koekelberg, 
324 in Jette en 475 in Sint-Agatha-Berchem. 
 
De technopreventieadviseurs stelden in 2010 1.112 keer een gratis advies voor om een 
woning, handelszaak of bedrijf te beveiligen tegen inbraak. Honderdachttien keer gingen 
onze TPA's ter plaatse.  
 
Daarnaast sensibiliseren zij de bevolking over inbraakbeveiliging tijdens jaarmarkten, cul-
turele happenings, woonbeurzen, wijk- of handelaarsvergaderingen, … Om de bevolking 
zo goed mogelijk te bereiken werd de gemeenschapswacht van iedere gemeente tijdens 
een infosessie gebriefd over het aanbod van de politie inzake technopreventie en de ba-
sisprincipes van inbraakbeveiliging. 

Bikers 
 

Op 9 juni werden de bikers officieel voorgesteld aan het politiecollege en aan de pers. Tij-
dens een demonstratie in het park toonden zij een staaltje van hun kunnen.  
 
In oktober 2009 fietsten de bikers voor de eerste keer rond in de straten van onze politiezone. On-
middellijk waren zij de talk of the town en lokten spontane, tevreden reacties uit van handelaars en 
buurtbewoners. Sindsdien zijn zij een vaste waarde in het straatbeeld door hun opvallende verschij-
ning en brengen zij de politie weer een stapje dichter bij haar bevolking. Ook de schoolgaande jeugd 
leerde ondertussen de bikers kennen. Zeven keer werd leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar ba-
sisonderwijs op school door de bikers aangeleerd hoe zij veilig kunnen fietsen. Zo namen de bikers, 
samen met de afdeling Koekelberg, deel aan het jaarlijks feest van het Koninklijk Atheneum Koekel-
berg. Ongeveer 500 leerlingen maakten er kennis met de wijkpolitie en de bikers. De kinderen kon-
den, onder begeleiding, een fietsparcours afleggen, aangepast aan hun leeftijd. De leerlingen uit het 
6de leerjaar legden een praktijktest op de fiets af, waarbij de wegcode moest gerespecteerd worden. 
Daarnaast begeleidden de bikers verschillende fietstochten voor jong en oud. 
 
Dat de bikers ook rasechte flikken zijn die strijden voor minder criminaliteit, minder over-
last en een veiliger verkeer blijkt uit hun resultaten. Eenenzeventig processen-verbaal en 
668 onmiddellijke inningen werden door de bikers opgemaakt; 29 bestuurlijke en 39 ge-
rechtelijke aanhoudingen werden verricht. Elf verdachten werden dankzij de bikers voorge-
leid bij het parket. In het najaar kreeg het bikerteam het enkele keren aan de stok met 
jeugdige boefjes en notoire criminelen die duidelijk gestoord werden door het doeltreffend 
en doortastend optreden van de bikers. Hierop, alsook uit eigen veiligheidsoverwegingen, 
werd beslist om de fietspatrouilles 
enkel nog overdag te laten uitrij-
den. In het donker bleek het biker-
team immers minder mobiel en ef-
fectief, en liepen zij bovendien zelf 
groter gevaar in het verkeer. 
  
In de loop van 2010 namen zij deel 
aan 89 ordediensten en operaties.  
 
"De komst van de bikers betekende 
een imagoboost voor ons korps: de 
bikers zijn een fantastisch uithangbord 
voor onze politie door hun jonge, mo-
derne en sympathieke uitstraling." - 
Korpschef Johan De Becker. 
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Augustus 
Ramadan 
 

Tijdens de vastenperiode is het in het centrum van Sint-Jans-Molenbeek steevast drukker 
dan gewoonlijk. Enkele uren voor zonsondergang doen veel moslims hun inkopen in hartje 
Molenbeek en lopen de winkels overvol. Samen met haar partners, zoals de gemeen-
schapswachten en de sportanimatoren, zorgt de politie ervoor dat alles rustig verloopt en 
dat de verkeersellende minimaal blijft. De politie wordt dus vooral ingezet op de verkeers-
knooppunten en ze voert fiets- en voetpatrouilles uit. De gebeurtenissen van 2009 indach-
tig werden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Van 9 augustus tot en met 11 september 
(het suikerfeest) werd dagelijks een ordedienst van een twintigtal agenten voorzien en 
stond een ander team standby.  
 
Ook andere evenementen vroegen extra inzet van politiemensen. Zo werden tientallen 
manschappen opgetrommeld voor de jaarmarkten in Sint-Jans-Molenbeek en Jette, en 
kreeg de politiezone steun van het interventiekorps (CIK), en werd de hondenbrigade inge-
zet voor de omkadering van het evenement ‘Différentes couleurs et même passions’. 

Dame teruggevonden dankzij haar hond 
 

Op 29 augustus merkte een inspecteur van de politiezone Brussel-West, onderweg naar het werk, 
een loslopende hond met leiband op. Uit nazicht bleek dat de hond toebehoort aan een bejaarde da-
me die al meer dan 24 uur vermist werd. Bij een zoekactie werd de dame teruggevonden in een 
dichtbegroeide greppel aan de E40, onzichtbaar voor voorbijgangers.  
 
Dankzij de oplettendheid van de inspecteur en het snelle speurwerk stellen zowel de dame als de 
hond het goed. 
 
In 2010 behandelde de politiezone Brussel-West in totaal 154 dossiers voor verdwijningen van meer-
derjarigen. Het gaat hierbij om aangiftes die in de politiezone gebeurden en/of om dossiers waarbij 
de vermiste woonachtig is in de politiezone of er teruggevonden werd. Hondernegenenveertig perso-
nen werden teruggevonden, in vijf zaken is er nog geen doorbraak over het lot van de vermiste. De 
lichamen van twee vermiste vrouwen werden teruggevonden in het kanaal Brussel-Charleroi na een 
wanhoopsdaad. Een vermiste bleek de wijk genomen te hebben naar het buitenland en een andere 
persoon werd aangehouden in Frankrijk nadat hij er criminele feiten had gepleegd. Sommige van de 
vermisten zijn in de loop van het jaar meermaals als vermist opgegeven, het gaat in dat geval vaak 
over dementerende bejaarden. De politie stelt vast dat er, net zoals in 2009, meer mannen als ver-
mist worden opgegeven dan vrouwen: twee derde tegenover een derde.  
 
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. Bovendien onderhouden de speurders nauw 
contact met de familie van de vermiste en kunnen zij beroep doen op een uitgebreid partnernetwerk 
(gsmoperatoren, banken, luchthavens,…). 
 
Vorig jaar werden geen dossiers rond onrustwekkende verdwijningen van kinderen opgestart. Ver-
dwijningen door parentale ontvoeringen worden in regel behandeld door de federale politie. De pro-
blematiek van weglopers komt daarentegen wel vaak voor in de politiezone Brussel-West. In de 
meeste gevallen zijn deze verdwijningen echter niet onrustwekkend. Het merendeel van de weglo-
pers keert vaak na enkele uren of soms dagen spontaan terug. Geregeld slaagt de politie 
erin hen via telefoon te overtuigen om naar het commissariaat te komen. De politiezone 
telt wel een groot aantal hardnekkig recidiverende weglopers. Vaak zijn het jongeren die 
hun vlucht voorbereiden en die, vaak voor een langere tijd, op straat belanden. Velen kie-
zen hiervoor en maken er hun way of life van. 
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Schooladoptieplan 
 

Naar goede gewoonte startte in september 2010 opnieuw het schooladoptieplan van de politiezone 
Brussel-West. 
 
In het schooljaar 2009-2010 namen in totaal 678 leerlingen uit het vijfde leerjaar deel aan de vijf the-
malessen die door hun adoptieagent op school gegeven worden. In die lessen geven politiemede-
werkers meer uitleg bij de verschillende taken van de politie en trachten zij de kinderen eveneens te 
sensibiliseren voor vandalisme, verkeersveiligheid en diefstal. 
 
De terugkeer naar de scholen betekent meteen ook een nieuwe actie ‘boekentas’ waarbij de lokale 
politiezones, de federale politie, de Brusselse gouverneur, het administratief arrondissement Brussel 
Hoofdstad en de Brusselse minister en staatssecretaris voor Mobiliteit samenwerken. Kinderen ont-
vangen tips en een kalender over hoe ze het traject van huis tot aan de schoolpoort veilig kunnen 
afleggen. 

September 
Autoloze zondag 
 

In 2010 vond opnieuw een autoloze zondag plaats in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Dit evenement gaat in de 19 Brusselse gemeenten gepaard 
met tal van activiteiten zoals braderieën, straatfeesten en -spelen. Het afge-
lopen jaar besteedde de politiezone om en bij de 730 uren aan de controle 
van de verkeersvrije perimeter en de ordehandhaving bij de verschillende 
deelactiviteiten. 

Valse politieagenten en gascontroleurs 
 

Op 22 september 2010 informeert de politiezone Brussel-West haar bevolking via een perscommuni-
qué over diefstallen gepleegd door personen die zich valselijk uitgeven voor politieagenten, gas- , 
elektriciteit- of watercontroleurs. Vooral bejaarden zijn het slachtoffer van deze listige personages. 
Enkele nuttige tips: 
 

− Vermeld niet op de deurbel dat u alleen woont. Vermeld enkel uw familienaam. 
− Het is aanbevolen om een ketting op de deur te laten plaatsen. 
− Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, pro-

ducten, ...), en voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drin-
ken. 

− Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? 
Vraag een dienstkaart te tonen.  

− Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij uw telefoon. Indien iemand bij u aanbelt 
en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in 
kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.  

− Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u opgeeft. Dit kan het nummer van een 
kompaan zijn. 

C 
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 Oktober 

Operatie Collier 
 

In 2010 stak een nieuwe variant van de grijpdiefstallen de kop op: het afrukken van kostbare sierra-
den, vooral halskettingen, bij vrouwen. Het afgelopen jaar registreerde de dienst analyse en advies 
en vanaf mei 56 feiten, met pieken in september en oktober, waarna de politiezone extra patrouilles 
inzette. 
 

De daders lopen het slachtoffer achteloos voorbij 
waarna ze op hun stappen terugkeren en in een flits 
de halsketting afrukken. Soms klampen ze hun 
slachtoffer ook aan onder het voorwendsel de weg te 
willen vragen… 

No Border Camp – Beleur 
 

Brussel speelt steeds een belangrijke rol in het beheer van de 
EU, jaarlijks worden in de Europese hoofdstad topontmoetin-
gen georganiseerd die leiden tot een grote werklast voor de 
Brusselse politiezones. 
 
Alle politiezones leveren manschappen om de veiligheid en de orde te verzekeren tijdens deze bij-
eenkomsten waar ‘de Groten der Aarde’ elkaar ontmoeten. 
 

Het afgelopen jaar was bijzonder omdat België op 1 juli 2010 het Eu-
ropese Voorzitterschap overnam van Spanje. De werklast voor de 
politie was dan ook navenant omdat verschillende lobbygroepen af-
zakten naar de hoofdstad om hun eisen kracht bij te zetten. 
 
Van 24 september tot 3 oktober 2010 werd op de site van Thurn en 
Taxis het No Border Camp ingericht: linkse en anarchistische groepe-
ringen manifesteerden er tegen het Belgische asielbeleid. Op 2 okto-
ber vond een manifestatie plaats in Sint-Jans-Molenbeek. Wetende 
dat relschoppers zich wellicht onder de vreedzame manifestanten 
hadden verschanst, trommelde de politiezone extra manschappen op 
om de orde in de gemeente te bewaren. In totaal werd voor dit ene 
evenement een extra budget van 72.943,20 euro aangevraagd bij het 
politiecollege. De manifestatie verliep uiteindelijk zeer rustig. 
 
In totaal presteerde de politiezone tussen juli en december 2010 
4.312 uren in het kader van de BELEUR-activiteiten. 

Vrachtwagen belandt in het kanaal 
 

Op 29 oktober 2010 reed een vrachtwagen van een drankendepot aan hoge snelheid in het kanaal. 
Daarbij overleed een inzittende, de andere persoon werd gered door zijn collega die de vrachtwagen 
volgde in een ander voertuig. Een kraanfirma werd gevorderd voor het bergen van de vernielde 
vrachtwagen en de Henegouwenkaai bleef een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. 

C 
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Hondenbrigade kaapt prijzen weg in Frankrijk 
 

Net zoals in 2009, was een delegatie van de hondenbrigade van de politiezone Brussel-West uitge-
nodigd door de Franse Gendarmerie om deel te nemen aan hun wedstrijd. Vier inspecteurs en hun 
trouwe viervoeter vertegenwoordigden onze politiezone, ondersteund door hun dienstchef en hun 
vaste pakwerker. 

 
De resultaten waren verbluffend! Op de gehoorzaamheids-
test kaapte de lokale politie Brussel-West de eerste drie 
plaatsen weg, evenals de eerste plaatsen voor de detectie 
van personen en aanvalswerk. Bovendien leverde onze poli-
tiezone de beste vrouwelijke deelnemer.  
 
Ook voor het gemengde parcours met 25 proeven voor de 
begeleider en hond, behaalden de deelnemers verschillende 
prijzen op de eerste, tweede en derde plaats. 

Brussel-West pakt uit op opendeurdag GIP 
 

Op 9 oktober was de politiezone Brussel-West aanwezig bij de opendeurdag van de Brusselse poli-
tieschool (GIP). Met een ploeg van 23 personen werd een zeer uitgebreide stand op poten gezet. 
Geïnteresseerden konden er kennis maken met de wijkpolitie, hondenbrigade, verkeersdienst, bi-
kers, steun aan recherche en de dienst verkeer. 
 
Enthousiaste personeelsleden gaven uitleg over hun dagelijkse taken, hun specialisatie en de grote 
afwisseling in het werk bij de politiezone Brussel-West.  
 
Om alles wat tastbaarder te maken werd een ‘lasershoot’ geïnstalleerd waar kandidaten hun vaardig-

heden met een vuurwapen konden tonen. Ook waren er demon-
straties van de hondenbrigade, de bikers en de verkeersdienst 

met de anonieme motor van de 
politiezone. 

Verhuis van ondersteunende diensten naar het logistieke centrum Faes 
 

In oktober verhuisden de ondersteunende diensten van de politiezone naar hun nieuwe stek in de 
Edouard Faesstraat 125 te Jette, enkele sfeerbeelden: 
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Jeugddelinquentie: rondetafelgesprek met scholen en sociale partners 
 

Op 18 november 2010 startte de dienst jeugd en gezin met een reeks rondetafelgesprekken over 
jeugddelinquentie. Doel is de sociale partners en de scholen (lager en middelbaar onderwijs) voor elk 
van de 17 sectoren van de politiezone samen te brengen om kennis te maken, ervaringen en gege-
vens uit te wisselen en de taken af te bakenen zodat jeugddelinquentie zo efficiënt mogelijk kan wor-
den aangepakt. 
 
Voor het eerste gesprek werd gestart met de sector Basiliek binnen de gemeente Koekelberg omwil-
le van de grote betrokkenheid van sectorverantwoordelijke, onder meer dankzij het schooladoptie-
plan, bij de scholen in de sector. Bovendien wordt met deze scholen al samengewerkt. 
 
In aanwezigheid van burgemeester Philippe Pivin ontmoette de lokale politie, de preventieambtenaar 
van de gemeente, de toezichtscel tegen schoolverzuim, de verantwoordelijke voor de gemeen-
schapswachten en de straathoekwerking, de afgevaardigde van het Athenée Royal de Koekelberg.  
 
Tijdens het eerste gesprek werden een aantal thema’s besproken die alle actoren bezighouden. De 
eerste samenkomst leverde ook enkele interessante verbeterideeën op. Tenslotte wisselden de aan-
wezigen nog contactgegevens uit. 

 
In navolging van de eerste positieve ervaring gaat 
de politiezone in 2011 door met het uitnodigen 
van de betrokkenen per sector! 

 
 

November 
Lokale politie en firma Desco ontmaskeren daders van diefstal met list 
 

De politie wordt meermaals gecontacteerd door handelaren die in vertrouwen een bestelling versche-
pen voor, naar zij menen, bonafide firma’s. In realiteit blijkt het te gaan om criminelen die in naam 
van een gekende firma een bestelling plaatsen die ergens op een ‘werf’ geleverd dient te worden. De 
factuur komt toe bij de echte handelaar die natuurlijk van niets weet … 
 
Dit overkwam in 2010 ook de firma Desco uit Wijnegem (Antwerpen). 
 
Op 28 oktober ontvangt Desco per fax een bestelling van een goede klant: de Bricovestiging te Ber-
chem (Antwerpen). Een chauffeur moet 10 gaswandketels met accessoires leveren op een adres in 
Koekelberg. Op 4 november volgt een gelijkaardige bestelling van 20 gaswandketels. Nietsvermoe-
dend stuurt Desco achteraf de facturen naar Brico, waar men echter geen gaswandketels voor Koe-
kelberg heeft besteld. 
 
Desco ontvangt, op 4 november 2010, een nieuwe bestelling van 10 gaswandketels per fax en van-
wege ‘Brico Berchem’. En ook dit maal heeft Brico niks te maken met de leveringen te Koekelberg. 
Daarop besluit Desco de lokale politie Brussel-West te contacteren die een observatie uitvoert op de 
dag van de levering. Twee bestelwagens werden door de politie staande gehouden en in totaal wer-
den drie personen aangehouden. In een garagebox trof de politie onder andere 21 gaswandketels 
aan. 
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Hondenpoep en andere kleine feiten met een groot storend karakter 
 

Wie met zijn trouwe viervoeter uit wandelen gaat, moet een aantal re-
gels respecteren op de openbare weg: het dier aan de lijn houden en 
eventuele hoopjes opruimen. Hondenpoep is voor heel wat inwoners 
een doorn in het oog en daarom organiseerde, onder andere, de afde-
ling Sint-Agatha-Berchem in 2010, in het kader van het zonaal veilig-
heidsplan, een aantal operaties waarbij overlast veroorzaakt door hon-
den en hun baasjes werd aangepakt. 
 
Elke politieafdeling maakte, in het  kader van het zonaal veiligheids-
plan en op basis van de gemeentelijke prioriteiten, een actieplan over-
last op voor 2010.  
 

Naast hondenpoep worden ook andere overlastfenomenen die opgenomen zijn in het algemeen poli-
tiereglement, per gemeente in het vi-
zier genomen. Zo wordt aandacht be-
steed aan nachtlawaai, lawaaierige 
werven en horeca-zaken, veiligheid 
rondom scholen, hinderlijk en gevaar-
lijk parkeren, de straatverkoop van 
voertuigen, … kortom de dagelijkse 
overlast waarmee de bevolking in een 
grootstad geconfronteerd kan worden! 
 

Vergadering sectorverantwoordelijken 
 

Op 22 en 26 november vond een vergadering plaats voor de sectorverantwoordelijken en hun ad-
juncten van de politiezone Brussel-West. De sectorverantwoordelijken zijn bevoegd voor een van de 
17 sectoren waarin de politiezone opgedeeld is, zij staan aan het hoofd van de wijkteams. 
 
Tijdens een halfjaarlijkse bijeenkomst wordt getracht om van-
uit de directie rechtstreeks in dialoog te treden met de wijkpoli-
tiediensten. Bij die vergaderingen worden thema’s besproken 
die de wijkagenten aanbelangen, zowel op operationeel ge-
bied (nieuwe procedures) als organisatorisch. 
 
In november 2010 hadden we het over de gecumuleerde in-
breuken op het algemeen politiereglement en verkeersovertre-
dingen, graffiti, beschadigingen en lokale bemiddeling. Ook 
werd het Dionysos-project voorgesteld dat ondersteuning 
tracht te bieden aan bejaarden en personen die tekenen verto-
nen van vroegtijdige veroudering (dementie). 
 
Voor meer info: www.dionysos.pro.  

C 
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Brussel-West BOBs you! 
 

Verkeersveiligheid is gedurende het ganse jaar een priori-
teit in de politiezone Brussel-West, maar in de eindejaars-
periode met talrijke etentjes en recepties, wordt de nadruk 
vooral gelegd op alcohol achter het stuur, in overeenstem-
ming met de BOB-campagnes van het Belgisch Instituut 
voor Verkeersveiligheid. 
 
Bij de verkeerscontroles betrekt de politiezone steeds zo veel mogelijk diensten: de dienst verkeer 
vanzelfsprekend, maar ook de recherchediensten die op zoek gaan naar geseinde personen, drugs, 
inbrekersmateriaal, de wijkpolitie van de gemeente waar de controle plaats vindt en de hondenbriga-
de,… 
 
Vrijdagavond 3 december 2010 trapte de politiezone Brussel-West de eindejaarscampagne in gang. 
Ook werd er die avond voor de eerste keer gebruik gemaakt van de speekseltest tegen druggebruik. 
De test leverde al meteen resultaat op: twee van de vier gecontroleerde bestuurders bleken onder de 
invloed van drugs en dienden hun rijbewijs in te leveren; een van hen stond zelfs geseind en bleek 
ook nog in het bezit van marihuana. Bij de eerste controle in de eindejaarscampagne werden 75 
voertuigen en 84 personen gecontroleerd. 
 
Een paar dagen later (7/12/2010) trok de politiezone de kaart van de preventie door de tuimelwagen 
van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid te vragen bij een controle op gordeldracht en kin-
derzitjes. In totaal werden 51 chauffeurs voor de keuze gesteld: of een boete betalen voor niet-
gordeldracht of een keertje over de kop gaan in de tuimelwagen. De 48 personen die plaatsnamen in 
de wagen waren zich achteraf des te meer bewust van het nut van een autogordel! 
  
In de nacht van 11 op 12 december zette de politiezone nogmaals de grote middelen in op de Louis 
Mettewielaan en de Picardstraat te Sint-Jans-Molenbeek en op de Keizer Karellaan te Sint-Agatha-
Berchem. Die keer was de drughond van de hondenbrigade ook van de partij: hij herkende vijf drug-
gebruikers die allemaal een proces-verbaal voor drugbezit kregen. Tijdens de controle werden vier 
positieve speekseltesten afgenomen en moesten zes bestuurders na een positieve ademtest hun 
wagen laten staan. Ook tijdens deze actie werd een geseinde persoon ingerekend. 
 
De controle van 17 december, op de Tentoonstellingslaan te Jette en de Jozef Baecklaan en de He-
negouwenkaai te Sint-jans-Molenbeek, leverde eveneens een mooi resultaat op; 105 voertuigen en 
120 personen werden gecontroleerd: 11 personen werden betrapt op alcohol achter het stuur, 6 van 
de 10 speekseltesten bleken ook positief. 

December 
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Operatie ‘Poirier’ 
 
Op 10 december 2010 ging de politiezone Brussel-
West over tot het ontruimen van een reeks han-
gars in de Vandenpeereboomstraat te Sint-Jans-
Molenbeek. De eigenaar van de terreinen, de 
NMBS, wenste die te verhuren maar de locatie 
bleek een pleisterplaats voor illegalen en drugge-
bruikers. 
 
Bij de ontruiming werden 26 personen administra-
tief aangehouden: 11 personen werden na verhoor 
vrijgelaten en 15 personen verbleven illegaal in 
ons land (14 onder hen ontvingen een bevel om 
het land te verlaten, 1 werd opgenomen in het ge-
sloten asielcentrum van Vottem). 

Zonale veiligheidsraad 
 

Op 14 december 2010 kwam de zonale veiligheidsraad van de politiezone Brussel-West samen. In 
die veiligheidsraad zitten alle actoren die een impact hebben op het veiligheidsbeleid van de politie-
zone: het politiecollege met de vijf burgemeesters, de korpschef, de federale gerechtelijke politie 
Brussel, de DirCo  en Dirju Brussel, de preventiediensten van de gemeenten en de procureur des 
Konings. 
 
Tijdens de bijeenkomst werden de criminaliteitscijfers van de eerste zes maanden van 2010 bespro-
ken evenals de actieplannen voor dezelfde periode. Bovendien stelde de politiezone voor om de pri-
oriteiten van het zonaal veiligheidsplan, voor 2011, aan te passen aan de realiteit op het terrein. De 
zonale veiligheidsraad volgde het voorstel. 
 
Zo werden de prioriteiten sac-jacking en grijpdiefstal en diefstal in voertuig gebundeld onder de noe-
mer ‘diefstallen met geweld gepleegd op de openbare weg en in het openbaar vervoer’. De redenen 
hiervoor zijn dat de daders veelal dezelfde personen zijn, de aanpak van de fenomenen is zeer ge-
lijkaardig, de feiten van sac-jacking worden vaak gekwalificeerd in ISLP als ‘diefstal in voertuig, met 
geweld’. Bovendien lopen de werkzaamheden op het terrein van de verschillende diensten die zich 
hierom bekommeren zeer vaak in elkaar over. Een aantal prioriteiten werden opgenomen in het da-
gelijkse werk: diefstal van voertuigen, jeugddelinquentie + steaming en stadsbendes. 

Brand home Adagio 
 

Op kerstdag 2010 brak in het woon- en verzorgingscentrum Adagio te Sint-Agatha-Berchem brand 
uit. De vermoedelijke oorzaak is de implosie van een televisietoestel. De lokale politie werd door ver-
scheidene oproepen gealarmeerd en stuurde onmiddellijk interventieploegen naar de home. Ploegen 
van de dienst verkeer, de afdeling Sint-Agatha-Berchem en de hondenbrigade boden bijstand. Het 
gemeentelijk nood- en interventieplan werd afgekon-
digd. 
 
De inspecteurs van de interventiedienst begonnen, 
samen met buurtbewoners en personeel van de ho-
me, onmiddellijk met de evacuatie van de rusthuis-
bewoners. 
 
Dankzij het snelle en gecoördineerde optreden van 
politie, hulpdiensten en gemeentelijke diensten, kon 
erger voorkomen worden. Twee personen overleef-
den de ramp niet, zeven mensen werden opgeno-
men in het ziekenhuis en 59 bewoners bleven onge-
deerd. 
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BBiijjllaaggee::  

rreeggiisstteerr  vvaann  ddee  aaffbbeeeellddiinnggeenn  
 
p. 26: www.dh.be 
 
p. 36: http://www.hollandsenieuwe.com 
 
p. 48: http://www.sebastienvanmalleghem.eu/ 
 
p. 49: http://www.secunews.be 
 
p. 51: http://www.sebastienvanmalleghem.eu/ 
 
p. 52: www.lesoir.be en www.dh.be 
 
p. 53: www.tomcartoon.be en www.hln.be 
 
p. 58: www.kawaregem.be en lokale politie Leuven 
 
p. 62: www.lanouvellegazette.be 
 
p. 64: www.bredene-breed.be 
 
p. 65: www.leefmilieutongeren.be 
 
p. 67: www.lesoir.be 
 



 



Politiezone Brussel-West 
Maatschappelijke zetel 
Briefdragerstraat 2 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Tel.: 02 412 12 12 
Fax: 02 412 62 98 
www.lokalepolitie.be/5340  
E-mail: info@zpz5340.be  
 
V.U.: Johan DE BECKER 
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