
BIJLAGE 1: EVALUATIE DOELSTELLINGEN ZPP 2014 – 2017 EN ADDENDUM 2017 – 2019  

 

Strategische doelstellingen ZPP 2014 – 2017  Tactische doelstellingen Evaluatie 

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij bij tot het 
stabiliseren en zo mogelijk terugdringen van de 
criminaliteitsfenomenen die objectief en subjectief de 
veiligheid en leefbaarheid in Dilbeek aantasten 

Wij dragen als partner in de veiligheidsketen bij tot 
het stabiliseren en zo mogelijk terugdringen van de 
woninginbraken, inbraken in handelszaken en 
diefstallen uit voertuigen in Dilbeek. 

Indicator: aantal woninginbraken, aantal inbraken in 

handelszaken, aantal diefstallen uit voertuigen 

Sinds 2013 zien we een continue daling van het aantal 

woninginbraken en diefstallen uit voertuig. Ook het 

aantal diefstallen in handelszaken blijft stabiel en 

beperkt.  

Meer info: zie onze jaarverslagen. 

Onze medewerkers treden in het raam van 
intrafamiliaal geweld op conform het draaiboek IFG.   

Indicator: % correct ingevulde standaard pv’s, aantal 

opgestarte dossiers bij CAW t.o.v aantal pv’s IFG 

Op 18/12/2015 verklaarde de zonale veiligheidsraad 

zich akkoord om de aanpak van intrafamiliaal geweld 

op te nemen in de reguliere werking, in afwachting 

van een omzendbrief van het parket.  

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij bij tot het 
bevorderen van de objectieve verkeersveiligheid in 
Dilbeek 

Wij controleren jaarlijks minimum 76.810 voertuigen 
op hun snelheid via een bemande controle.    

Indicator: aantal voertuigen gecontroleerd op snelheid 

via bemande controle 

In 2015 en 2016 werd deze doelstelling niet behaald. 

Door de verhoogde terreurdreiging en langdurige 

ziekte kon er minder geflitst worden en het flitstoestel 

was ook enkele weken niet beschikbaar door ijking en 

herstelling. 

Wij nemen jaarlijks minimum 2.298 ademtesten af om 
te controleren op alcoholgebruik aan het stuur.   

Indicator: aantal afgenomen ademtesten tijdens 

controle op alcoholgebruik aan het stuur 

Deze doelstelling wordt ruimschoots behaald, niet 

alleen door de bijkomende inzet van 

samplingtoestellen, maar ook door de zogenaamde 

volledige controle voertuig, waarbij de interventie-

inspecteurs de opdracht krijgen om per shift 2 
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voertuigen uit het verkeer te halen en te controleren 

(met een ademtest van de bestuurder). 

 Wij dragen als partner in de veiligheidsketen bij tot de 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving.  

Indicator: aantal controles op fietsen en bromfietsen, 

aantal verkeerstrainingen in scholen, aantal controles 

op het gebruik van gordel, gsm, kinderzitjes en 

parkeren in schoolomgeving 

Wij streefden ernaar om dagelijks bij aanvang en 

einde van de lestijden toezicht te laten uitoefenen aan 

de oversteekplaatsen van de scholen in gans Dilbeek. 

Dit gebeurt in principe door een gemachtigd 

opzichter. Bij afwezigheid wordt deze vervangen door 

een wijkinspecteur, een inspecteur interventie of een 

agent van politie om de continuïteit te waarborgen. 

Tot 2018 gaven de ‘schoolinspecteurs’ verkeerslessen 

op de scholen. In 2019 werd voor het eerst een 

‘verkeersfestival’ georganiseerd in samenwerking met 

de gemeente en heel wat verkeerspartners. De 

bedoeling hiervan is om op 1 dag alle leerlingen van 

het zesde leerjaar te bereiken met tal van workshops. 

Daardoor komt heel wat capaciteit vrij die anders in 

de verkeerslessen in elke school apart gestopt wordt. 

Voor de controles op de gordel en het kinderzitje 

werd de beoogde norm niet behaald in 2015, de 

andere jaren wel. De eigen norm voor het gebruik van 

de gsm werd wel elk jaar behaald. De verkeersdienst 

kan niet alleen instaan voor het behalen van deze 

norm, ook interventie moet steeds oog hebben voor 

dit soort overtredingen tijdens hun patrouilles.  

Ook op parkeren in de schoolomgeving werd extra 

gecontroleerd. Het opnemen van stilstaan en 

parkeren in het politiereglement laat toe om dit te 



3 
 

beboeten met een GAS-boete. Ook de wijkinspecteurs 

kunnen hierin een cruciale rol spelen. 

Tegen eind 2017 is onze organisatie geënt op een 
visiegedreven leiderschap 

Wij zetten de politiezone Dilbeek op de kaart op een 

positieve, originele en motiverende manier 

Wij lanceerden onze vernieuwde website, openden 

een facebookpagina en een twitteraccount.  

De serie ‘De Buurtpolitie’ kreeg de toestemming om 

ons commissariaat en onze voertuigen in beeld te 

brengen. 

Wij werken een implementatietraject uit voor een 

visiegedreven leiderschap binnen onze organisatie 

In het voorjaar van 2016 boog het managementteam 

zich over de werking van onze politiezone en stelde in 

functie daarvan een visietekst op.  De huidige visie 

werd aangevuld met een accent op de interne 

werking: 

“We willen bouwen aan een mensgerichte organisatie 

waarbij de medewerker centraal staat. De 

organisatiestructuur zal flexibel zijn en een 

ondersteuning bieden voor het bereiken van de           

doelstellingen. Wij streven ernaar om de talenten van 

onze medewerkers ten volle te laten            

ontplooien.” 

Het managementteam bepaalde ook een aantal 

voorwaarden waaraan de organisatie moet voldoen 

om deze visie na te streven: een flexibele structuur, 

investeren in medewerkers, een actief           

rekruteringsbeleid, aanpakken en vermijden van 

verzuiling en rolduidelijkheid. 
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Tegen eind 2017 optimaliseren wij onze interne en 
externe operationele informatiedoorstroming  

Wij optimaliseren onze interne operationele 

informatiedoorstroming 

De overlegorganen (werkoverleg, operationeel 

overleg en managementteam) werden bijgestuurd en 

geoptimaliseerd. 

Er werd een stuurbord ontwikkeld met een 

maandelijks overzicht van de actieplannen en de 

reguliere werking. 

Wij optimaliseren onze externe operationele 

informatiedoorstroming 

Binnen de samenwerking met PACE werd een 

sharepointpagina ontwikkeld om alle operationele 

informatie zo snel mogelijk te laten doorstromen. 

Tegen eind 2017 verhogen wij de bekwaamheid 
(deskundigheid en expertise) van onze medewerkers 

Wij beschikken over een uitgewerkt 

competentieontwikkelingsplan 

Dit werd nog niet volledig uitgewerkt, daarom wordt 

het nu opnieuw als doelstelling opgenomen. 

Wij hebben het opleidingsplan geëvalueerd en 

geoptimaliseerd 

Dit werd nog niet volledig uitgewerkt, daarom wordt 

het nu opnieuw als doelstelling opgenomen. 

Tegen eind 2017 hanteren wij een onderbouwd 
middelenbeleid – financieel beleid 

Wij beschikken over een meerjarenplanning waarbij 

onze middelen (mensen en materiaal) afgestemd zijn 

op onze doelstellingen 

Dit werd nog niet volledig uitgewerkt en maakt ook 

deel uit van de vernieuwde manier van werken met 

het zonaal politieplan. 

Wij beschikken over een inventaris van het materiaal Dit is een continue inspanning en wordt opgenomen 

binnen de reguliere werking. 
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Strategische doelstellingen NVP 2016 – 2019  Strategische doelstellingen addendum 2018 – 2019 Evaluatie 

De geïntegreerde politie zal de aanpak van 

radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme 

versterken en hiertoe haar interne werking 

verbeteren 

Gestructureerde informatie-uitwisseling m.b.t. tot 

radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme 

tussen PZ Dilbeek en partners intern en extern de 

politie via multidisciplinair overleg. 

De politiezone neemt deel aan de vergaderingen van 
de  Local Task Force. 
De samenwerking met de gemeente, het OCMW, de 

welzijnssector en andere partners werd verder 

uitgewerkt binnen de LIVC-R  in functie van de aanpak 

van radicalisering en terrorisme.   

Optimaliseren van de informatie-uitwisseling m.b.t. 

radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme 

tussen de verschillende diensten van de politiezone 

De informatieofficier filtert de ingewonnen informatie 
uit het LTF en verspreidt deze gericht binnen de PZ.  

Het Lokaal Informatiekruispunt zorgt voor de 
afhandeling, verwerking en verdeling van de 
beschikbare interne en externe informatie ter zake. 

Via het dagelijks werkoverleg en het wekelijks 

operationeel overleg wordt de verdere afhandeling 

van nieuwe informatie m.b.t. deze materie 

toegewezen. 

Optimaliseren van de informatie-inwinning m.b.t. (o.a. 

radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme) 

binnen de PZ  

Heroriënteren van de taakinvulling van de wijkwerking 

met de focus op: ‘Ken je wijk’ (of m.a.w. permanente 

screening van de wijken). 

Organiseren van een structureel overleg tussen PZ 

Dilbeek (vnl. wijkwerking) en externe partners (dienst 

bevolking, OCMW, stedenbouw,…) om domicilie- en 

sociale fraude aan te pakken: binnen het integraal 

veiligheidsoverleg. 
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Meewerken aan het uitwerken van een Bijzonder 

Nood- en Interventieplan voor terroristische 

aanslagen, in overleg met externe partners 

Samen met externe partners (noodplanambtenaar, 
federale politie, partners uit PACE)  meewerken aan 
het opmaken van een BNIP inzake terroristische 
dreiging of – aanslag of -gijzeling: nog verder uit te 
werken. 

Er werd een AMOK-oefening georganiseerd, in overleg 

met de noodplanambtenaar, de federale politie, 

vertegenwoordigers van PACE en het parket. 

Aanpak van mensenhandel en mensensmokkel 

versterken 

De PZ Dilbeek verleent haar medewerking aan 

geïntegreerde acties en geïntegreerd overleg in het 

raam van mensenhandel en mensensmokkel, gelinkt 

aan de parking Groot-Bijgaarden op de E40. 

De PZ Dilbeek neemt deel aan FIPA / Exit-acties 
georganiseerd in het domein van de mensenhandel.   

De PZ Dilbeek neemt deel aan het arrondissementeel 

en provinciaal overleg dat in oktober 2016 werd 

opgestart op initiatief van de gouverneur.   

De geïntegreerde politie zal de aanpak versterken van: 

a. Professionele en commerciële productie van Cannabis 
b. Productie van en handel in synthetische drugs 
c. Invoer en uitvoer van cocaïne 

Invoer en aanmaak van groeihormonen en steroïden 

In het kader van het recherchemanagement schrijft de 

PZ Dilbeek zich in in het vervolgingsbeleid van het 

parket Halle-Vilvoorde 

Afstemmen met het parket op dossierniveau welke 

dossiers door de PZ Dilbeek worden gedraaid en welke 

niet. 

De lokale markt van de verdovende middelen valt vnl. 

onder de bevoegdheid van de lokale politie en maakt 

overeenkomstig het lokale criminaliteitsbeleid het 

voorwerp uit van een opvolging via de ZPP’s 

De PZ Dilbeek zal aandacht hebben voor dit fenomeen 

door afspraken te maken met externe partners voor 

een preventieve aanpak in het raam van 

evenementen, fuiven,… 

Heroriënteren van de taakinvulling van de wijkwerking 
(screening wijken – detectiemogelijkheid vergroten 
van lokale plantages). 

Onderzoeken met behulp van systematische analyse 

van smartphones met eenvoudige en 

gestandaardiseerde softwareprogramma’s. 
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Aanpak van sociale fraude  In 2017-2018 werken wij, in overleg met onze partners 

bij de gemeente Dilbeek een actieplan  sociale fraude 

uit.   

Er werd een samenwerking opgestart tussen interne 
partners (wijkwerking, wachtofficier en recherche) en 
externe partners (gemeentediensten, 
inspectiediensten, arbeidsauditeur) risicobedrijven op 
het vlak van sociale en andere fraude 

Wij verrichten samen met inspectiediensten, FAVV, 
e.d. controleacties in risicobedrijven op het vlak van 
sociale en andere fraude. 

Wij delen onze expertise binnen PACE en binnen het 

arrondissement. 

1. De geïntegreerde politie zal de aanpak van 
cybercriminaliteit versterken en haar interne werking 
inzake de aanpak van cybercriminaliteit verbeteren 

Uit de scanning en analyse van het ZPP 2014-2019 

bleek dat dit fenomeen zich in mindere mate voordoet 

op ons grondgebied. De federale politie vervult hierin 

haar rol en waar nodig nemen wij een 

informatievertrekkende taak op. 

Binnen de recherchediensten van PACE werden 

referentiepersonen aangeduid. In 2018 werd een 

VIRE-dag (virtuele recherche) gewijd aan dit 

fenomeen. 

De geïntegreerde politie zal de aanpak versterken van: 

a. Intrafamiliaal geweld 
b. Seksueel geweld 
c. Discriminatie 

Intrafamiliaal geweld werd opgenomen als doelstelling 

in het ZPP 2014-2019. Na akkoord van de zonale 

veiligheidsraad, en in afwachting van de verzending en 

implementatie van de nieuwe omzendbrief ter zake, 

werd de aanpak van intrafamiliaal geweld vanaf 2016 

opgenomen in de reguliere werking.  

De referentiepersoon inzake discriminatie en 

haatmisdrijven neemt deel aan de opleidingen en 

overlegfora georganiseerd door UNIA. 

De geïntegreerde politie zal de aanpak van 

eigendomscriminaliteit,  met bijzondere focus op 

inbraken in gebouwen gepleegd door rondtrekkende 

dadergroepen, versterken 

Dit fenomeen werd opgenomen als doelstelling in het 

ZPP 2014-2019. 

Zie hierboven. 
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De geïntegreerde politie zal de interne werking van de 

politie inzake de aanpak van eigendomscriminaliteit, 

met bijzondere focus op inbraken in gebouwen 

gepleegd door rondtrekkende dadergroepen, 

verbeteren 

Dit fenomeen werd opgenomen als doelstelling in het 

ZPP 2014-2019. 

Zie hierboven. 

De geïntegreerde politie zal de aanpak van de 

georganiseerde leefmilieucriminaliteit (afvalfraude, 

zwendel in bedreigde dier- en plantensoorten, 

handhaving van dierenwelzijn en ecofraude) 

versterken 

PZ Dilbeek heeft een protocol afgesloten met de 

gemeente via de gemachtigde milieuambtenaar. 

Bij controles hebben wij ook aandacht voor het aspect 

leefmilieu. Binnen de reguliere werking nemen wij een 

signaalfunctie op. 

De geïntegreerde politie zal de interne werking  inzake 

de aanpak van afvalfraude, zwendel in bedreigde dier- 

en plantensoorten, handhaving van dierenwelzijn en 

ECO-fraude verbeteren 

Idem. Idem. 

De geïntegreerde politie zal positief bijdragen tot het 

verhogen van de verkeersveiligheid om de doelstelling 

van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te 

realiseren 

Dit fenomeen werd opgenomen als doelstelling in het 

ZPP 2014-2019. 

Zie hierboven. 

Het beheer, de uitvoering en de operationaliteit van 

de federale en lokale capaciteit bij het beheer van de 

openbare ruimte verbeteren met inbegrip van de 

bescherming van personen en goederen en de 

rampenplanning 

PZ Dilbeek zal bijdragen aan het up-to-date houden 

van het ANIP en voor specifieke risico’s input geven 

aan de noodplanambtenaar voor het BNIP. 

Verbeteren van de opleiding en de training. 
Deelnemen aan overleg in lokale veiligheidscel 
Implementatie van ICMS 
Communicatie van risicobedrijven aan 

noodplanambtenaar. 

 

 


