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MFO-1 
Verzekeren openbare orde in 
hoven en rechtbanken 

Bijstand voor bewaking in doorgangscel en voorleiding 
bij magistraten in Brussels Justitiepaleis: een ploeg van 
2 man van Ma->Za, op Zo: 1 man (sinds 2006). 
 

Voordelen: 
1° afleverende PZ dient niet meer te wachten 
2° dienstplanning PZ wordt niet meer verstoord  
 

Jaarlijks maakt de CSD de lijst aan van de te leveren diensten en bepaalt de DirCo het aantal beurten die door het 
interventiekorps geleverd worden o.b.v. de beschikbare capaciteit CIK. 
1)  Jaar 2018 

PZ DILBEEK : 15 / 24 beurten uitgevoerd of 358 mensuren 
FedPol-CIK Halle-Vilvoorde nam 12,5 % beurten van PZ’s over: 31 beurten of 664 mensuren 

2) Jaar 2019 
PZ DILBEEK: 23 beurten te leveren 

 
MFO-2 
HyCap of solidariteit inzake 
versterkingen bestuurlijke 
politie 

Bijstand aan andere politiezones in het land voor 
bestuurlijke opdrachten. (sinds 2002): 
 
1) voorzien personeel PZ cfr. bijlage B van MFO-2 

Een beschikbaarheidsniveau van maximum 7% 
van het operationeel effectief van de politiezone 
wordt gevraagd. Dit betekent een effectief van X 
personeel, waaronder officierenkader, 
middenkader en/of basiskader.  

 

 
 
 

1) PZ DILBEEK voor 2018 : effectief van 0 OK/ 0 MK / 5 BK 
PZ DILBEEK voor 2019 : effectief van 0 OK/ 0 MK / 5 BK 

 
 
 
 
    

2) jaarlijkse prestatielijn per PZ  
Dit is het maximaal aantal prestatie-eenheden* 
welke aan PZ kunnen gevraagd worden. (= 1,2% 
van beschikbaar operationeel effectief)  
 

a. deze prestatie-eenheden worden eenheden HyCap (EH) 
genoemd. Deze EH zijn de gepresteerde mensuren waarbij 
deze in het weekend dubbel tellen alsook deze van de 
(patrouille)hondengeleiders in de week 

 

2) PZ DILBEEK voor 2018 : max. prestatielijn van 1943 eenheden HyCap (EH) 

  gepresteerd 1455 / 1943 EH (74,88%) waarvan 1943 mensuren tijdens /  
   ordediensten (gemiddelde voor PZ Arro H-V is 62,66% voor 2018).  

 in 2018 heeft FedPol-CIK zo’n 20011 uren besteed aan 342 ordediensten  

 ontvangen HyCap in 2018 door PZ  DILBEEK: 0 EH 
In 2019 : Jaarlijks wordt de bijlage A van de MFO-2 gepubliceerd in het B.S. 
Voor de PZ DILBEEK werd de max. prestatielijn bepaald op 1943 EH. 

 

3) opleiding HyCap-personeel van de PZ 
Het is aangewezen dat de korpschef – alhoewel 
niet verplicht – minstens 2,8 maal het aantal te 
leveren personeelsleden 
(beschikbaarheidsniveau) laat opleiden. De DirCo 
organiseert deze training. 
Deze personeelsleden volgen twee dagen 
training. De officieren en middenkaders volgen 
bijkomend een training in leiding en 
commandovoering. 

 

3) ingediende lijst HyCap-personeel PZ  DILBEEK: 0 OK/ 3 MK/ 16 BK 

 aangewezen norm van 2,8 (0-> 0 OK, 0-> 3 MK, 5-> 16 BK) 

 Jaarlijks organiseert de CSD Halle-Vilvoorde 1 TTX/CPX en 2 FTX opleidingen. 
in 2018 in de PZ  DILBEEK volgden: 
   - OK: 0 CP de voorziene 3 opleidingen 
   - MK: 0 HINP de voorziene 3 opleidingen 
   - BK: 9 INP de voorziene 2 opleidingen 
 

4) De HyCap-personeelsleden van de PZ hebben een 
full-protection uitrusting door de PZ geleverd. 
De politiezones uit het stelsel HyCap B dienen 
over beveiligde voertuigen voor ordehandhaving 

4) De samenstelling van de uitrusting is opgenomen in de bijlage E. 
Zowel de uitrusting als de voertuigen zijn onderworpen aan normering. Deze normen werden door de CSD ter 
beschikking gesteld van de zones. 
Er wordt aangedrongen om in het belang van de veiligheid van de personeelsleden deze regels strikt na te 
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te beschikken. leven. 

MFO-3 
Regelt de inzameling en 
verwerking van de politionele 
informatie door de 
politiediensten 

1) richtlijn opstellen in de politiezone welke het 
informatie-beheer cfr. MFO-3, zowel de harde 
(processen-verbaal) als zachte informatie (fiches 
BO1 t.e.m. 4, informatieverslagen) regelt 

 
 

1) De PZ DILBEEK voldoet aan deze voorwaarde. 
 
 
 
Volledigheid ANG – cijfers voor 2017 en 2018 - barometer van januari 2019: 
 

<21 dagen alles <21 dagen Diefstal met braak 

2017 2018 Nog niet in ANG 2018 2017 2018 Nog niet in ANG 2018 

75,2% 75,2 % 4,6% 70,8% 61,6% 2,8% 

 
De kwaliteit van de ANG wordt bepaald door de kwaliteit van de input. Een correcte en tijdige voeding van de ANG 
is essentieel om tot degelijke analyses te komen. 
 

2) registratie van personen met potentieel risico 
voor de openbare orde (o.a. terroristische, 
subversieve of extremistische groeperingen). 

 

2) Actueel worden in de PZ DILBEEK 41 personen en 10 groeperingen opgevolgd. 
 
PZ  DILBEEK maakt deel uit van de Local Taskforce radicalisme (LTF).  
Aantal personen opgenomen in de GGB: 
 

FTFcat1 FTFcat2 FTFcat3 FTFcat4 FTFcat5 HTF HP 

2 0 0 0 0 0 0 
 

3) opstellen van (interventie)dossiers plaatsen voor 
vitale of kritieke punten 

3) voor PZ  DILBEEK  zijn er 12 kritieke plaatsen opgelijst. 

MFO-4 
Regelt het toezicht op 
naleving van de bewakingsnet 
en detective wet 

1) zonaal toezicht op lokale stoppunten van de 
waardetransporten, gelegen in de politiezone, 
waar een stoeprisico bestaat 

1) Indien relevant ontvangt de PZ  DILBEEK van FedPol-CSD Halle-Vilvoorde een overzichtslijst met de ‘intercity’ 
geldtransporten op haar grondgebied voor de volgende dag. 

 

MFO-5 
Regelt de bijzondere 
beschermingsopdrachten van 
personen en onroerende 
goederen 

1) op vraag van ADCC in overleg specifieke 
beschermingsmaatregelen t.o.v. personen en 
instellingen 

 
2) bij aanwezigheid van een consulaire 

/diplomatieke post, een internationale 
instelling/organisatie aanduiden van een 
contactpersoon binnen de politiezone 

 

Voor de PZ  DILBEEK zijn door de ADCC volgende punten van federaal belang opgenomen:  
 

Punt Adres Maatregelen 

Geen 0 0 
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MFO-6 
Betreft de werking van het 
arrondissementeel 
informatiekruispunt (AIK)  

Het AIK Halle-Vilvoorde verwerkt de informatie van 
bestuurlijke en gerechtelijke informatie ter 
ondersteuning van de lokale politiezone DILBEEK. 
 
1) in de politiezone is er een functioneel beheerder 

Naleving van de omzendbrief PLP5bis van 15/05/2007 betreffende de verwerking van de informatie van 
gerechtelijke en bestuurlijke politie - functioneel en technisch beheer in de politiezones: voorzien van de 
noodzakelijke (assistenten) functionele beheerders. 
 
1) er is een functionele beheerder in de PZ  DILBEEK. 

2) vertegenwoordiging van de lokale politie in het 
AIK 

 

2) PZ  DILBEEK  is in het AIK vertegenwoordigd door 1 CP-PZ AMOW, 1 INP-PZ TARL  en 1 Calog B en 2 Calog C-PZ 
AMOW. Hiervoor is er een financiële regeling onder de 13 politiezones. 

 

3) vertegenwoordiging van de lokale politie in het 
begeleidingscomité AIK 

 

3) de korpschef van PZ KASTZE zetelt als vertegenwoordiger van de korpschefs Arro Halle-Vilvoorde in het 
begeleidingscomité AIK Halle-Vilvoorde. 

 

4) ondertekening van het arrondissementeel 
protocolakkoord AIK  

 

4) het protocol AIK Halle-Vilvoorde van 16-12-2004 werd door de korpschef van PZ DILBEEK  ondertekend. 

MFO-7 
Het beheer van dynamische 
niet-geplande gebeurtenissen 
waarbij een onmiddellijk en 
gecoördineerd supra-lokaal 
politieoptreden in werking 
wordt gesteld 

1) De mechanismen waarin de richtlijn voorziet, 
beogen de omschrijving van een normatief 
raamwerk dat voor het geheel van de 
geïntegreerde politie moet worden ingevoerd. 
Bij deze invoering dienen de concrete lokale 
situatie en bestaande goede praktijken voldoende 
mee in rekening worden gebracht. Protocollen op 
provinciaal niveau zijn hiervoor het aangewezen 
instrument. 

 

1) Het provinciaal protocol zal in 2019 worden ondertekend om dan in 2020 uitgevoerd te worden. 

Richtlijn MinJus dd 
20/02/2002 (COL/2002) m.b.t. 
taakverdeling, samenwerking 
en coördinatie tussen lokale en 
federale politie inzake  
opdrachten van gerechtelijke 
politie. 

1) de lokale politie moet een operationeel kader 
instellen voor de opsporingsopdachten en lokaal 
gerechtelijk onderzoek 

 

2) de PZ DILBEEK besteedde in 2018 14179 mensuren op 153168 voor lokaal gerechtelijk onderzoek of een 
capaciteit van 9,26 % (norm is 7% - gemiddelde van de PZ’s is 8,76).  Daarenboven is er nog capaciteit 
voorzien voor het APO van 10105 mensuren op 153168 of 6,6 %. (Autonoom Politioneel Onderzoek voor 
gerechtelijke en verkeersdossiers – gemiddelde van de PZ’s is 3,17) 
 

2) de rol van het arrondissementeel recherche-
overleg (ARO) wordt benadrukt om praktische 
problemen inzake deze Col2/2002 aan te pakken 
en op te lossen. 

 

3) Het ARO vindt in het Arro Halle-Vilvoorde 4x per jaar plaats (vergadercharter ARO van 18/03/2010). De 
korpschef neemt hieraan deel. Het ARO wordt voorgezeten door de referentiemagistraat van het parket. 

 

3) inzake verhoor minderjarigen wordt er verwezen 
naar de beschikbaarheid van een verhoorkamer 
en een netwerk om permanent over beschikbaar 
personeel ter zake te beschikken. 

4) In het Arro Halle-Vilvoorde zijn er specifieke verhoorkamers beschikbaar in de PZ’s AMOW, TARL en VIMA 
welke onder voorwaarden kunnen gebruikt worden door de PZ  DILBEEK. 
Tevens is er een arrondissementeel netwerk verhoorders minderjarigen aanwezig met een beurtrol 
permanentie. De PZ  DILBEEK levert voor deze beurtrol 2 opgeleide verhoorder(s). 
 

Omzendbrief Veiligheid van de 
Spoorwegen van 15 april 2002 

1) algemeen zal de PZ de basispolitiezorg op zich 
nemen in de stationsbuurt, in het station en op de 

1) de omschrijving van de PZ  DILBEEK  telt 3 treinstations: nl. te Sint-Martens-Bodegem, Dilbeek en Groot-
Bijgaarden.  
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betreffende de 
verantwoordelijkheid van de 
bestuurlijke overheid en de 
taakverdeling tussen de 
politiediensten 

perrons. De  spoorwegpolitie van de FedPol (SPC) 
zal optreden in de treinen en op de sporen. 

 
2) in stations waar een SPC-post gevestigd is, moet 

een samenwerkingsprotocol afgesloten worden 
tussen de lokale en de SPC van de FedPol. 

 

De PZ voldoet aan de omzendbrief. 
 

 
 

 


