Inhoudsopgave
1. INLEIDING ............................................................................................................................................................. 5
2. MISSIE – VISIE - WAARDEN ................................................................................................................................... 5
2.1 Missie .................................................................................................................................................................... 5
2.2 Visie ....................................................................................................................................................................... 7
2.2.1 Een integer en eerlijk politiekorps dat de rechten en vrijheden eerbiedigt ................................................. 7
2.2.2. Een efficiënte en professionele wijkpolitie, die rekening houdt met het bijzonder karakter van de
gemeente Elsene en van de stad Brussel. .............................................................................................................. 8
2.2.3 Een goede verstandhouding en een loyale samenwerking met alle betrokken partijen ............................ 10
2.2.4 Professionele centrale diensten .................................................................................................................. 11
2.2.5 Streven naar een optimale werking ............................................................................................................ 12
2.2.6 Streven naar uitmuntendheid ..................................................................................................................... 14
2.3 Waarden .............................................................................................................................................................. 15
3. EVALUATIE VAN HET ZVP 2014/2017 (verlengd 2019) ........................................................................................ 16
3.1 Diestallen met geweld (met uitzondering van Diefstallen gewapenderhand) .................................................... 17
3.1.1 Strategische doelstelling ............................................................................................................................. 17
3.1.2 Resultaten ................................................................................................................................................... 18
3.1.3 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 18
3.1.4 Stand van zaken ........................................................................................................................................... 18
3.2 Inbraken .............................................................................................................................................................. 19
3.2.1 Strategisch doel ........................................................................................................................................... 19
3.2.2 Resultaten ................................................................................................................................................... 19
3.2.3 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 19
3.2.4 Stand van zaken ........................................................................................................................................... 20
3.3 Gauwdiefstallen .................................................................................................................................................. 20
3.3.1 Strategisch doelstelling ............................................................................................................................... 20
3.3.2 Resultaten ................................................................................................................................................... 20
3.3.3 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 21
3.3.4 Stand van zaken ........................................................................................................................................... 22
3.4 Overlast en onbeschaafdheden ........................................................................................................................... 22
3.4.1 Strategisch doelstelling ............................................................................................................................... 22
3.4.2 Resultaten ................................................................................................................................................... 23
3.4.3 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 23
3.4.4 Stand van zaken ........................................................................................................................................... 23
3.5 Verkeersveiligheid ............................................................................................................................................... 24
3.5.1 Strategisch doelstelling ............................................................................................................................... 24
3.5.2 Resultaten ................................................................................................................................................... 24
3.5.3 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 26
3.5.4 Stand van zaken ........................................................................................................................................... 26
3.6 Overlast gelinkt aan het straatdealen ................................................................................................................. 27
3.6.1 Strategische doelstelling ............................................................................................................................. 27
3.6.3 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 27
3.6.4 Stand van zakzn ........................................................................................................................................... 28
3.7 Radicalisme ......................................................................................................................................................... 28
3.7.1 Strategische doelstelling ............................................................................................................................. 28

2

3.7.2 Resultaten ................................................................................................................................................... 29
3.7.3 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 31
3.7.4 Stand van zaken ........................................................................................................................................... 32
4. OMGEVINGSANALYSE ........................................................................................................................................ 32
4.1 Demografische en maatschappelijke context ..................................................................................................... 32
4.1.4 Onze politiezone – Socio-cultureel Perspectief ........................................................................................... 36
4.2 Analyse van de objectieve criminaliteit ............................................................................................................... 38
4.2.1 Analyse van de stadscriminaliteit ................................................................................................................ 38
4.2.2 Analyse van alle feiten gerechtelijk niet verkeer......................................................................................... 41
4.3 Analyse van de subjectieve criminaliteit ............................................................................................................. 42
4.3.1 De Veiligheidsmonitor 2018 ........................................................................................................................ 42
4.3.2 De Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018 ................................................................................................. 43
4.3. De lokale enquêtes ........................................................................................................................................ 44
4.4 De zone binnen haar institutioneel kader ........................................................................................................... 45
5. INTERNE ORGANISATIE....................................................................................................................................... 46
5.1 Organieke kader en reële kader .......................................................................................................................... 46
5.2 Organigram van de politiezone ........................................................................................................................... 46
5.3 Organisatie .......................................................................................................................................................... 47
5.4 Verdeling volgens functionaliteit ......................................................................................................................... 47
5.4.1 Wijkwerking ................................................................................................................................................. 47
5.4.2 Onthaal ........................................................................................................................................................ 48
5.4.3 Interventie ................................................................................................................................................... 49
5.4.4 Slachtofferbejegening ................................................................................................................................. 50
5.4.5 Opsporing en onderzoek ............................................................................................................................. 51
5.4.6 Openbare ordehandhaving ......................................................................................................................... 52
5.4.7 De verkeersdiensten .................................................................................................................................... 52
5.4.8 Andere operationele eenheden .................................................................................................................. 53
5.5 Opdrachten en taken van federale aard ............................................................................................................. 54
6. PRIORITEITEN ..................................................................................................................................................... 55
6.1 Bepaling en verwachtingen van de partners ....................................................................................................... 55
6.1.1 De Federale politie ...................................................................................................................................... 56
6.1.2 Het Parket van Brussel ................................................................................................................................ 57
6.1.3 Het Brussels Gewest .................................................................................................................................... 58
6.1.4 De Gemeentelijke Overheden ..................................................................................................................... 59
6.2 Beslissingsmatrix ................................................................................................................................................. 60
6.3 Prioriteiten (strategische doelstellingen) ............................................................................................................ 64
6.3.1 Inzake veiligheid en levenskwaliteit ............................................................................................................ 64
6.3.2 Met betrekking tot diensten en werking ..................................................................................................... 66
7. GOEDKEURING VAN HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN..………………………………………………………..………………………………69

3

4

1. INLEIDING
2020 betekent het startschot van het 5de Zonaal Veiligheidsplan van onze politiezone voor de
komende 6 jaar. Het wordt geïmplementeerd onder het gezag van en overeenkomstig de
modaliteiten van de nieuwe interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot
indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers
van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Dit is voor onze zone de gelegenheid om de balans op te maken van het vorige plan (dat tot eind
2019 werd verlengd), onze missies en waarden te herhalen en de toekomstvisie van onze
Korpschef te verwoorden in het licht van zowel onze huidige en toekomstige werk- en
leefomgeving als van de verwachtingen en prioriteiten van al onze interne en externe partners.
Het is ook het moment om, op basis van al deze elementen en in onderling overleg, onze
prioriteiten te bepalen zowel ten aanzien van de criminaliteit als op het vlak van onze interne
werking, en om de aanpak te bepalen die voor elk van deze elementen de voorkeur zal krijgen.
De uitdagingen zijn groot, de verwachtingen zijn dit eveneens. Dit plan is het resultaat van de
nieuwe aanpak van de zone inzake het transversale, geïntegreerde en participatieve beheer van
criminele fenomenen.
Ontwikkeld door de politiezone, gevalideerd door de Zonale Veiligheidsraad en voorgelegd aan de
Politieraad en de FOD Binnenlandse Zaken, zal dit Zonale Veiligheidsplan, dat nu door al onze
medewerkers is gekend, het referentiedocument zijn voor alle politiefunctionarissen en
burgerpersoneel van ons politiekorps en dit tot eind 2025.

2. MISSIE – VISIE - WAARDEN
Het zijn niet alleen richtlijnen voor de werking van de geïntegreerde politie, maar ook de missie,
visie en de waarden die door de politiezone zijn vastgelegd, vormen de basis van haar organisatie,
bepalen de lokale strategie en situeren het referentiekader voor haar operationele inzet.

2.1 Missie
De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene wordt gekenmerkt door een tweeledige uitdaging in
haar opdracht : waken over de naleving en het bijdragen tot de bescherming van de individuele
rechten en vrijheden evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij (art. 1 van
de Wet op het politieambt).
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor het verzekeren van de basispolitiezorg in een grootstad.
Anderzijds - en dat maakt haar uniek – verzekert zij het beheer van de talrijke ordediensten die
gelinkt zijn aan haar specificiteit en aan de internationale en hoofdstedelijk rol van Brussel.
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De zone gaat deze dubbele uitdaging aan, aan de hand van verschillende essentiële krachtlijnen:






De zone werkt in de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.;
Informatie en informatiebeheer zijn essentiële elementen bij het oriënteren van
de activiteiten;
Bovendien, bij het beheer van de vele evenementen die op haar grondgebied plaatsvinden,
past de zone de principes toe van het Genegotieerd beheer van de openbare ruimte
(GBOR) zoals beschreven in de omzendbrief CP4; ons politiekorps zal via communicatie en
onderhandeling met de belanghebbenden, voortdurend op zoek gaan naar een evenwicht
tussen de verschillende verwachtingen om ervoor te zorgen dat ieders fundamentele
rechten worden gerespecteerd. Een plaats om te wonen, te werken en een mening te
uiten, elkeen moet zich kunnen ontplooien op ons grondgebied, zoals het concept van
«open stad” dat voorschrijft;
En tenslotte is een goede coördinatie en samenwerking, zowel intern tussen de
verschillende diensten van de zone als extern met onze partners, essentieel.

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene houdt, bij het verzekeren haar basispolitiezorg,
rekening met de doelstellingen van het Nationaal Veiligheidsplan, het Globale Veiligheids- en
Preventieplan en met haar lokale specificiteiten in een hoofdstedelijke context. Om dit te kunnen
realiseren zet de politiezone in op de kwaliteit van haar dienstverlening en op de voortdurende
verbetering ervan. Deze bekommernis vormt de leidraad voor de inzet waarmee de zone haar
basisfunctionaliteiten vervult, namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een kwalitatief, persoonlijk en toegankelijk onthaal;
Een wijkwerking gericht op de gemeenschap(pen) en afgestemd op het
leven in de wijk(en);
Gepersonaliseerde slachtofferbejegening gegrondvest op luisterbereidheid
en (door)verwijzen;
Efficiënte lokale recherche, gericht op het oplossen van problemen;
Een kwalitatief beheer van dringende en niet-dringende interventies;
Professioneel beheer van de openbare ordehandhaving in de geest van het
genegotieerd beheer van de openbare ruimte;
Een permanente bekommernis om de verkeersveiligheid en de mobiliteit
te optimaliseren, sporend met de doelstellingen van de Staten-Generaal
van de Verkeersveiligheid.
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2.2 Visie
Naast het korpsmotto "Kennen en Beschermen”, principes waarachter ieder lid van de zone zich
moet scharen van zodra hij tot het korps toetreedt, bepaalt de opdrachtbrief van de korpschef
voor de zone, de visie van het politiekorps tot december 2021 (einde van zijn mandaat). Dit
document is onderverdeeld in 6 thema's en werd ondertussen reeds geüpdatet (februari 2019):
2.2.1 Een integer en eerlijk politiekorps dat de rechten en vrijheden eerbiedigt
Sedert de publicatie van de omzendbrief CP3 heeft onze zone een nieuwe aanpak om klachten te
behandelen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de responsabilisering van de verschillende
hiërarchische niveaus en op het afleggen van verantwoording. Deze aanpak is succesvol gebleken.
Niettemin blijft integriteit een prioriteit. Hoe kunnen we immers van de bevolking verwachten dat
ze zich aan de regels houdt wanneer wij die zelf niet nakomen?
Bovendien beschikken wij als politiedienst over het monopolie op het gebruik van geweld. Een
extra reden om, ongeacht de opdracht, graad of functie, bijzondere aandacht te besteden aan
integriteit en deontologie. Het mag u dan ook niet verbazen dat men van leidinggevenden,
dienaangaande voorbeeldgedrag verwacht, zeker wanneer het gaat om het eerbiedigen van
eenieders rechten en vrijheden. Maar integriteit en deontologie beperken zich niet uitsluitend tot
leidinggevenden: ze moeten ingebed zijn in de algemene houding van iedere medewerker van
onze politiezone. Daarom werd het respect voor de anderen reeds in 2014 opgenomen in het
vorige zonale veiligheidsplan. Om dit streven nog meer vorm te geven, worden de
personeelsleden bovendien aangemoedigd om deel te nemen aan opleidingen die verband
houden met mensenrechten.
Wij hebben in het verleden reeds initiatieven genomen op het gebied van integriteit zoals het
opstellen van het onthaalcharter of de verdeling van de deontologische code naar alle
medewerkers. De kennis van de deontologische code zal trouwens op gezette tijdens worden
opgefrist tijdens sessies waaraan het personeel zal deelnemen. Het volstaat echter niet om louter
en alleen over grote deontologische principes en integriteit te schrijven; de toepassing ervan
vereist opvolging door het omkaderend personeel. Het is de taak van de leidinggevende om elke
dag opnieuw duidelijke richtlijnen aan zijn personeel te verstrekken en waar nodig deze bij te
sturen.
Om deze doelstelling te bereiken, moeten we kunnen beschikken over voldoende omkaderend
personeel, en dan vooral hoofdinspecteurs waar een verdere versterking beslist noodzakelijk
blijkt. Onze politiezone gaat daarom verder met het aanbieden van actieve coaching aan
kandidaat-hoofdinspecteurs
tijdens
hun
selectieproces.

Omdat zij door hun positie van nabij betrokken zijn bij het werk op het terrein, zijn zij het best
aangewezen om het basispersoneel adequaat te ondersteunen en te coachen bij de uitvoering
van de taken.
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Om deze leidinggevenden in staat te stellen deze rol te vervullen, moeten wij duidelijk bepalen
wat wij van hen verwachten. Daarom organiseren we nog meer interactieve contacten (D²initiatief) tussen leidinggevenden, medewerkers en de algemene directie om de betrokkenheid
van leidinggevenden en hun medewerkers in het beleid van de zone, te stimuleren.
In het licht van de optimalisatie van het evaluatiesysteem en het afstemmen van de risicoanalyses
met de functies in het organiek kader, streven we er ook naar om, sporend met de Federale
Werkgroep voor Functieprofielen, zeer precieze functiebeschrijvingen op te stellen om elke
onduidelijkheid over de rol van eenieder te vermijden en integer gedrag te bevorderen.
Het grootste deel van ons politiewerk wordt verricht in hoofdstedelijk milieu waar het aspect
diversiteit een belangrijk item is. Om het personeel hiervoor te sensibiliseren werden er reeds in
het verleden opleidingen “diversiteit” georganiseerd. Onze zone heeft eveneens deelgenomen
aan het Europees project "FESU-IMPPULSE" alsook aan de ontwikkeling van de opleiding
"dilemma's" die hieruit voortkwam. Deze opleiding wordt momenteel gevolgd door het
onthaalpersoneel, maar de doelgroep zal naar alle medewerkers worden uitgebreid. We zullen
naar de toekomst nog meer opleidingen ‘deontologie’ organiseren, als verlengstuk van de
opleidingen "mensenrechten" die in 2015 aan het leidinggevend personeel werd aangeboden.
Ook de opleidingen ”LGBTQI” verstrekt in samenwerking met Unia en Rainbow House zullen
opnieuw aangeboden worden.
Wij gaan er namelijk van uit dat wij als openbare dienst alle burgers een gelijkwaardige en
kwalitatieve dienstverlening moeten en willen aanbieden, ongeacht hun etnische afkomst,
geloofsovertuiging, socio-economisch achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

2.2.2. Een efficiënte en professionele wijkpolitie, die rekening houdt met het bijzonder karakter
van de gemeente Elsene en van de stad Brussel.
Ingevolge het project voor de hervorming van de territorialiteit werden, ter vervanging van de
drie vorige, vier grote wijkcommissariaten opgericht die 24 uur per dag, 7 dagen per week
operationeel zijn. De polyvalente medewerkers van deze centrale politiecommissariaten bieden
alle diensten aan die men van een nabijheidspolitie mag verwachten. Naast deze grote
commissariaten beschikt elke sector ook over één of twee wijkcommissariaten,
ontmoetingsplaatsen waar burgers zich in alle vertrouwen tot hun wijkinspecteur kunnen wenden
(het aantal werd verminderd deels om de politieaanwezigheid in de straat te verhogen en deels
omdat er vanuit de bevolking weinig vraag naar was; de aanwezigheid van de bevolking in die
commissariaten was, buiten de gewone uren, bijzonder laag). Doorheen dit ambitieuze project
streven wij ernaar om de werking van onze commissariaten te optimaliseren om zo goed en zo
snel mogelijk te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van de bevolking.
Deze hervorming van de territoriale pijler biedt een oplossing voor twee problemen tegelijk,
namelijk een grotere zichtbare aanwezigheid in de wijken gekoppeld aan een optimaal beheer
van het politiepersoneel. Op die manier dragen wij bij aan de uitvoering van het beleid dat de
algemeen-directeur Territorialiteit in overleg met de administratieve en gerechtelijke overheden
heeft uitgewerkt.
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Deze aanwezigheid zou niet alleen moeten leiden tot een meer adequate en effectieve
wijkpolitie, maar ook tot een professioneler onthaal in de commissariaten (recent werd er een
10-daagse opleiding georganiseerd voor het burgerpersoneel belast met het onthaal van de
burgers),
een
polyvalente
interventiepolitie
alsook
tot
een
opvang op maat van de slachtoffers. Het stelt ons in staat om een professionele dienstverlening
aan te bieden aan onze lokale bevolking, naast het beheer van nationale en internationale
evenementen en betogingen. De wijze waarop de Directies Proximiteit en Interventie (DPI)
gestructureerd zijn, maakt het bovendien mogelijk om ons dienstenaanbod aan te passen aan de
specifieke noden van elke wijk, haar inwoners, winkeliers en bezoekers. Dit zijn inderdaad geen
megadistricten, deze zouden te ver verwijderd zijn van de bevolking.
Daarnaast is het de bedoeling om, daar waar nodig, het aantal wijkinspecteurs te verhogen
vanwege de bevolkingstoename in verschillende wijken van onze politiezone. We hebben
gestreefd naar een eerlijke verdeling van het aantal wijkinspecteurs in de DPI’s op basis van het
aantal inwoners, teneinde ervoor te zorgen dat elke inwoner op een gelijkwaardige manier
toegang heeft tot zijn of haar wijkinspecteur. Het aantal wijkinspecteurs zal verder worden
aangepast in functie van de werklast van de wijk.
Het huidige project binnen de nabijheidspolitie is erop gericht om de wijkinspecteur die informatie
aan te bieden die hij nodig heeft en dit vanop afstand, mobiel en in real-time, zodat hij zijn
proactieve aanwezigheid in de wijk kan vergroten. Om deze betrachting te verwezenlijken,
hebben we onze volledige steun en medewerking verleend aan de ontwikkeling van het I-Policeproject van de Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie. De informatieuitwisseling is dan ook een cruciale succesfactor voor het welslagen van deze territoriale
hervorming: wijkdiensten en interventieteams moeten op de hoogte zijn van elkaars interventies.
Hun aanwezigheid op het terrein maakt van onze wijkinspecteurs ideale voelsprieten voor het
vroegtijdig opsporen van radicalisering. Mede daarom heeft elke wijkinspecteur deelgenomen
aan de erkende opleiding "Community policing and prevention of radicalisation & terrorisme"
(CoPPRa) .
In overleg met onze administratieve en gerechtelijke overheden streven wij ernaar om de
administratieve werklast voor onze medewerkers te verminderen om zodoende hun
operationele beschikbaarheid te vergroten. Het zijn tenslotte deze operationele opdrachten die
de "core business" zijn van ons operationeel kader. Onze wijkinspecteurs worden in toenemende
mate op een kwaliteitsvolle wijze omkaderd door hoofdinspecteurs die de wijk door en door
kennen en die de verantwoordelijkheid van de functie “lokale” basispolitiezorg ter harte nemen.
De Directies Proximiteit en Interventie (DPI) beschikken binnen de Algemene Directie
Territorialiteit over voldoende autonomie, waardoor zij zich snel en flexibel kunnen aanpassen
aan de lokale behoeften. Deze autonomie houdt ook in dat deze directies de volledige
dienstverlening aan de bevolking moeten garanderen 24 u/24 en 7 d/7. Om deze permanente
aanwezigheid mogelijk te maken, werden de territoriale interventiebrigades (BTI's) en de
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territoriale veiligheidsbrigades (BTS) samengevoegd en het dienstrooster aangepast waardoor
het mogelijk wordt om de aanwezigheid van personeel te verzekeren daar waar nodig.
Een rapport over de operationalisering van de diensten wordt opgesteld door de Directies
Proximiteit en Interventie (DPI) en overgemaakt aan het hoofd van het korps en de directeursgeneraal.
De directies Proximiteit en Interventie (DPI) verantwoorden de operationalisering van hun
diensten in een verslag dat aan de korpschef en aan de algemene directeurs wordt overgemaakt
Het onthaal in de commissariaten maakt, zoals eerder vermeld, deel uit van deze dienst. Vanuit
de niet aflatende bekommernis om een kwaliteitsvol onthaal aan te bieden aan iedereen die
een commissariaat betreedt, wordt het onthaal verder geprofessionaliseerd door de rekrutering
en de gerichte vorming van burgerpersoneel. Het is cruciaal om over voldoende personeel te
beschikken om deze aanwezigheid continu te verzekeren. De functie van polyvalent inspecteur
zal worden gewaardeerd ten gunste van functies met een meer gespecialiseerde aard.
Om de bevolking een volledige service te kunnen aanbieden, beschikt elke Directie Proximiteit en
Interventie, naast polyvalente inspecteurs en onthaalpersoneel, over een lokale rechercheeenheid en verkeersagenten.
De operationele capaciteit op het terrein verhoogt, waardoor de aanwezigheid van de patrouilles
in het straatbeeld zichtbaar toeneemt. Wij zijn daarom ook voorstander van voetpatrouilles en
patrouilles uitgevoerd met de fiets of met Segway. Het aantal patrouilles voor dringende
hulpverlening neemt eveneens toe, waardoor de aanrijtijden voor interventie worden ingekort.
Er valt echter op te merken dat terzelfder tijd, het aantal 101-oproepen gestaag toeneemt.

2.2.3 Een goede verstandhouding en een loyale samenwerking met alle betrokken partijen
De veiligheid op ons grondgebied is geen exclusieve verantwoordelijkheid van ons politiekorps.
Samenwerking met de verschillende administratieve en gerechtelijke instanties, gemeentelijke of
stedelijke bevolkingsdiensten alsook met preventie- en veiligheidsdiensten is essentieel. Ons
zonaal veiligheidsplan is en wordt aangepast in het licht van de kadernota integrale veiligheid,
het nationaal veiligheidsplan en het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), waarbij de
nadruk ligt op samenwerking met de veiligheidsketen en op de betrokkenheid van de burger.
We blijven een loyale partner voor lokale, regionale, nationale en internationale overheden, ten
aanzien van de instellingen, maar ook voor de talloze diensten en organisaties waarmee we in
contact staan in het kader van onze dagelijkse activiteiten.
Onze lokale verankering blijft zoals eerder aangehaald, ons stokpaardje. Onze plannen worden
daarom zeker aangevuld met de lokale prioriteiten op basis van de gekende realiteit van het
terrein. Voor onze bijdrage aan de veiligheid leggen wij verantwoording af aan de bevolking, maar
ook aan de administratieve en gerechtelijke overheden.
De belangen van onze medewerkers zijn, naast die van onze externe partners, eveneens een
aandachtpunt. Het is uiterst belangrijk dat de reorganisatie van de territoriale diensten wordt
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overwogen op basis van een goede verstandhouding met de sociale partners. Dit wederzijds
respect en begrip is eveneens noodzakelijk voor het ontwikkelen van acties op het vlak van welzijn
en veiligheid op het werk. De sociale partners worden via het platform welzijn actief betrokken
en zijn hierin vertegenwoordigd, net zoals de Interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk en de algemene directie van de politiezone.
Wij hebben ons voor dit aspect met name gebaseerd op de resultaten van de risicoanalyse die
eind 2016, aan de hand van een enquête bij ons personeel, werd uitgevoerd. Het blijft belangrijk
om "quick wins” te realiseren om het personeel te overtuigen van het belang dat wij hechten aan
haar welzijn als onderdeel van ons algemene beleid. Er werden alvast opleidingen in
samenwerking met de Nationale Politieacademie ontwikkeld, waarin risicoanalyse benaderd
wordt vanuit zowel het operationele standpunt (reeds bestaande vormingen) als vanuit het
standpunt van het welzijn (vorming waarvan de erkenning lopende is).
De vertaalslag naar het werkterrein van de kennis en vaardigheden opgedaan tijdens deze
opleidingen, zal er ongetwijfeld en terecht toe leiden dat er meer aandacht zal uitgaan naar het
welzijn van onze medewerkers.
In dit kader vermelden wij het project waarin de zone ook aanzienlijk heeft geïnvesteerd en
bedoeld is om, via de oprichting van het CPVS/ZSG (Centre de Prise en Charge des Violences
Sexuelles - Zorgcentrum na seksueel geweld), aan de slachtoffers van verkrachtingen een
multidisciplinaire bijstand te verlenen in het Sint-Pietersziekenhuis. Op deze wijze worden
medische zorg, forensische en gerechtelijke diensten en psychologische opvolging op één plaats
verenigd. Dit project werd reeds erkend, uitgebreid en bekroond met een prijs.
2.2.4 Professionele centrale diensten
Het aantal evenementen en opdrachten dat niet gerelateerd is aan wijkwerking neemt alsmaar
toe. Door de terroristische dreiging moet er voor dergelijke evenementen alsmaar meer
personeel
worden
ingezet.
Daarbij dient men ook nog rekening te houden met verschillende projecten die op korte en
middellange termijn op ons grondgebied zullen worden gerealiseerd en die een inzet aan
politiepersoneel vergen: bijvoorbeeld de gevangenis van Haren (in projectfase) en het nieuwe
NAVO-gebouw (reeds bestaand). Tegelijkertijd streven we naar een meer actieve
nabijheidspolitie in de wijkwerking.
Dit doel kan alleen worden bereikt als er naast onze wijkinspecteurs professionele centrale
directies bestaan. Deze focussen op andere opdrachten dan de wijkwerking en ondersteunen
de wijkpolitie met hun capaciteit en expertise. Dit proces wordt in het kader van de territoriale
hervorming nog versterkt: een grotere aanwezigheid van de hondenbrigade in de parken. Acties
van het personeel van de Verkeersdirectie in samenwerking met de wijkdiensten op basis van
maandelijkse thema's voorzien in het zonaal veiligheidsplan. Daarnaast verleent de Lokale
recherche ook actieve ondersteuning door haar expertise beschikbaar te stellen voor het beheer
van fenomenen gelinkt aan verdovende middelen, diefstallen met geweld of gauwdiefstallen.
Wij verbinden ons ertoe de opleidingsnormen van deze centrale diensten, zoals bij wet bepaald,
te blijven respecteren en de werklast periodiek op te volgen, zodat zij hun opdrachten kunnen
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voortzetten en de wijkwerking kunnen ondersteunen. Er dient op gewezen te worden dat onze
politiezone in staat moet zijn om 7 % van haar capaciteit ter beschikking te stellen als
gehypothekeerde capaciteit.
Het professionalisme van onze centrale diensten moet niet langer aangetoond worden, zoals blijkt
uit het aantal grote evenementen dat wij op een kwaliteitsvolle manier beheren met een
minimum aan ernstige incidenten, in het bijzonder dankzij het voortdurend toepassen van het
genegotieerd beheer van de openbare ruimte dat gebaseerd is op de onderhandelingen met en
de grote betrokkenheid van de organisatoren. Het is noodzakelijk om blijvend te investeren in de
opleiding om de kennis en vaardigheden van deze centrale directies te behouden en dit hoog
niveau van professionalisme op peil te houden. Deze opleidingen zijn niet alleen nuttig in het licht
van bepaalde wettelijke verplichtingen zoals Hycap, maar worden ook georganiseerd vanuit de
bekommernis om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Er zullen overigens
opleidingen worden georganiseerd voor het personeel van de centrale dispatching met het oog
op het verzekeren van een professioneel telefonisch onthaal.

Onze interventie- en gerechtelijke diensten worden sedert 2015 bijzonder veel ingezet vanwege
de terroristische dreiging die over het land heerst. Het wereldwijde probleem van het terrorisme
vereist een aanzienlijke en permanente investering in opleiding, uitrusting en in de beveiliging van
gebouwen.
Onze centrale diensten zijn momenteel geografisch verspreid over het ganse grondgebied van de
zone en soms ondergebracht in verouderde gebouwen. Ons politiekorps heeft zich tot doel gesteld
om zijn diensten verder te centraliseren, en zodoende het aantal gebruikte gebouwen te
verminderen om vervolgens te kunnen beschikken over energiezuinige gebouwen die
beantwoorden aan de vereisten inzake het welzijn van het personeel. Het zullen aangename en
doordachte constructies zijn waarin het publiek in de beste omstandigheden kan worden onthaald
en het politiewerk in optimale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Dit zal leiden tot een
betere interne samenwerking binnen de politiezone en op termijn ook tot lagere onderhoudsen beveiligingskosten.
2.2.5 Streven naar een optimale werking
Onze politiezone zal haar interne controle blijven uitvoeren via haar beheers- en
ondersteuningsprocedures. Ons personeelsbeleid maakt eveneens deel uit van die
ondersteuningsprocessen. Onze medewerkers beschikken over talrijke kwaliteiten. Wij zullen het
aanwenden van deze kwaliteiten aanmoedigen door het stimuleren van een resultaatgerichte
beroepscultuur. De responsabilisering van medewerkers, het gebruik van nieuwe werkmethodes
en het vormen van autonome teams kunnen het welzijn van onze medewerkers bevorderen.
Het aanwerven van basis- en middenkaders is onze topprioriteit. Daarom voorzien wij geen
automatisch vervanging voor officieren die onze politiezone verlaten en wensen wij bijkomend
polyvalente agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs aan te werven zonder daarom te moeten
overgaan tot een verhoging van de budgetten.
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In deze tijden van bezuinigingen is het een voordeel om binnen de begroting te blijven. In het raam
van een goed budgetbeheer worden de diensten en directies verzocht om op gezette tijden
verslag uit te brengen over uit te betalen inonveniënten.
Er wordt eveneens veel aandacht besteed aan het rekruteringsproces om het nodige talent aan
te trekken in de politiezone. We doen ook steeds meer inspanningen om kandidaten uit het
Brussels Gewest aan te trekken. Met dit doel voor ogen en aangezien een groot deel van de
politieagenten in Brussel en in de omliggende gemeenten woont, zal het intern promoveren van
politieagenten naar het kader van de inspecteurs worden aangemoedigd en ondersteund.
Onze politieagenten hebben bovendien veel terreinervaring opgedaan. Deze agenten zijn
kandidaat-inspecteurs met een groot groeipotentieel. We moedigen onze kandidaat-inspecteurs
sterk aan om deel te nemen aan de coachingsessies georganiseerd door de Dienst Recrutering en
Selectie (DPRS) van de Federale Politie. Wij organiseren in eigen beheer maar in samenwerking
met DPRS interne coachingsessies, om de slaagkansen van onze kandidaat-inspecteurs bij de
selectietests te maximaliseren. Hierdoor zullen ook de "Brusselaars" gemakkelijker kunnen
toetreden. We zetten onze samenwerking met het onderwijs in Brussel verder om onze
politiezone meer bekendheid te geven bij de Brusselse schoolgemeenschappen. Naast het project
"POLBRU CADETS", gericht op het beter bekendmaken van politiewerk bij jongeren (vooral uit de
regio), zullen we blijven investeren in het pilootproject dat in het Institut Arts et Metiers
proefdraait en bedoeld is om meer collega's aan te trekken uit de verschillende gemeenschappen
die Brussel telt. Deze investeringen zijn volledig in overeenstemming met het Brussels Globaal
Veiligheids- en Preventieplan.
De omkadering van onze medewerkers door hun directe oversten, verloopt gerichter, onder meer
door het nieuwe evaluatiesysteem dat geleidelijk aan in de verschillende diensten en directies
wordt ingevoerd. Voor de uitvoering ervan genieten de evaluatoren ondersteuning vanwege de
directie HRM en van de Algemene Directie Beleid en Beheer.
Investeringen in informatica en nieuwe technologieën leveren, waar mogelijk, capaciteitswinst
op. Onze politiezone neemt in dit kader zoveel mogelijk deel aan projecten van de federale politie
zoals het “I-Police”-programma dat erop gericht is om informatie op een flexibele en
gebruiksvriendelijke manier ter beschikking te stellen van het personeel, zonder beperkingen
inzake locatie. We willen nog meer investeren in digitalisering, in het bijzonder met betrekking tot
ontwerpen van een smartphoneapplicatie specifiek voor onze politiezone die het voor burgers
nog makkelijker maakt om contact op te nemen met onze diensten.
2017 was het jaar dat Sharepoint in onze politiezone werd uitgerold. De invoering van deze
technologie en andere moderne en mobiele ICT-technologieën (zoals FOCUS of
I+Belgium) maakt het voor een groot aantal van onze medewerkers mogelijk om te werken
zonder gebonden te zijn aan een specifieke locatie. Binnen deze context voorzien wij de
geleidelijke vervanging van bepaalde PC's door laptops. Dit werk draagt nu reeds bij aan de
efficiëntie en het welzijn van het personeel. Dit heeft tevens een positief effect op het milieu,
vermits men op deze manier bepaalde verplaatsingen vermijdt. In 2018 werd overigens een
nieuwe richtlijn opgesteld voor het implementeren van deze nieuwe manier van werken. De
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vervanging en uitbreiding van het cameranetwerk – o.a. met ANPR-camera’s gefinancierd door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest- is nodig om in de toekomst de techniek van de virtuele
patrouille nog meer toe te passen, als aanvulling op de patrouilles te voet of met de auto. Andere
prioriteiten zijn: de vernieuwing van de oude camera’s van de zone, het videoconferentie-systeem
en bijbehorende software en apparatuur alsook het gebruik van mobiele camera's.
Onze politiezone is eveneens in 2017, van start gegaan met het digitaal archiveren.
In de ganse politiezone werden de procedures herzien met de bedoeling ze vlotter te
operationaliseren en de administratieve taken, waar mogelijk, te vereenvoudigen, zodat onze
medewerkers meer tijd kunnen besteden aan hun operationele taken, hun corebusiness. De
werklastmeting (project in uitvoering) zal ons ook toelaten om een gedetailleerd inzicht te krijgen
in de tijdsbesteding van de verschillende diensten en directies, wat ons zal helpen bij het bepalen
van de tijd die deze eenheden aan hun kerntaken besteden en, indien nodig, hun taken te
reorganiseren voor een grotere efficiëntie of om de verdeling van taken tussen de verschillende
diensten te herzien. Investeringen in nieuwe gebouwen maken het, van hun kant, mogelijk om te
voldoen aan de vereisten inzake comfort, energieverbruik, duurzaamheid en veiligheid.
2.2.6 Streven naar uitmuntendheid
De ondersteuning die wij onze medewerkers bieden, moet hen in staat stellen om, in
samenwerking met onze partners, de juiste oplossingen te bieden voor de legitieme
verwachtingen van onze sterk gediversifieerde bevolking. Het is belangrijk voor de politiezone
maar ook als individuele medewerker, om deze grote diversiteit aan doelgroepen te kennen om
ze adequaat te kunnen beschermen. Daarom is het noodzakelijk om te blijven investeren in
bijkomende opleidingen. Wij rekenen op de investeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in de basisopleiding van het politiepersoneel, zoals voorzien in de nota van het Gewest van 28
april 2016.
Als politiezone zijn wij actief bezig met uit te zoeken wat er van ons wordt verwacht. Ook elke
dienst, directie en individuele medewerker dient zich regelmatig deze vraag stellen. Onze
werknemers, elk op hun eigen niveau, moeten hun gesprekspartner kunnen waarderen om een
burengeschil, een handelsgeschil, goed op te lossen en ze moeten eveneens weten welke diensten
- die niet noodzakelijk deel uitmaken van de politie - hen kunnen helpen om hun taken goed uit
te voeren. Het streven naar meer veiligheid kan alleen worden bereikt als er een constructieve
samenwerking met de bevolking bestaat. Deze coproductie zal vergemakkelijkt worden door het
smeden van een vertrouwensband tussen de politie en de bewoners. Deze vertrouwensband zal
worden versterkt door voortdurend iedereen op een integere en respectvolle manier te
bejegenen, een houding die kan rekenen op de steun van onze buurtregisseurs die sedert 2019 in
sommige van onze commissariaten werkzaam zijn.
Onze opleidingsdienst zal, in het licht van deze bekommernis, haar inspanningen opvoeren om het
personeel de gelegenheid te geven om haar kennis te verruimen via opleidingen over
klantgerichte ingesteldheid en omgaan met diversiteit. Zulke inspanningen kunnen slechts
worden gerealiseerd in samenwerking met de verschillende politiescholen en met organisaties
die ons met hun expertise kunnen ondersteunen.
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We moeten ook extra investeren in ons middenkader, waar men kampt met een aanzienlijk
personeelstekort. De omkadering, coaching en opvolging die zij verstrekken zijn cruciaal om het
niveau van onze agenten en inspecteurs te verbeteren, in het bijzonder door het formuleren van
doelstellingen voor hun medewerkers - op basis van hun terreinkennis en andere informatie - en
door de opvolging ervan te verzekeren. Deze resultaatgerichte monitoringmethode biedt - in
combinatie met een managementstijl gebaseerd op aanmoediging en vertrouwen - de
mogelijkheid voor teams en diensten om volgens het principe van autonome teams te werken.
Het team is verantwoordelijk voor het resultaat, bepaalt de manier waarop dit wordt bereikt en
legt hiervoor verantwoording af.
Wij bekijken tevens op welke manier wij de samenwerking met andere scholen, universiteiten en
opleidingscentra kunnen versterken om onze medewerkers beter voor te bereiden, te informeren
en op te leiden. We denken bijvoorbeeld aan mogelijke samenwerkingsverbanden met
universiteiten (ULB/VUB), stages voor masterstudenten in human resources, opleidingen
georganiseerd door het Centrum voor politiestudies, Unia of het Rainbow House.
Last but not least wordt een communicatiebeleid ontwikkeld waarin gestreefd wordt naar een
evenwicht tussen hetgeen intern en extern wordt gecommuniceerd, werd reeds ontwikkeld en
moet nog versterkt worden met het oog op het afleggen van verantwoording aan de burger, in
het bijzonder via het gebruik van sociale media (internet, Facebook en Twitter).

2.3 Waarden
In de loop van 2018 werden de officieren van zone uitgenodigd op een residentieel seminarie om
samen, onder leiding van professionals uit de sector, na te denken en te brainstormen over hun
werking en over de waarden die ons politiekorps moet voorstaan. Alle medewerkers werden bij
deze werkzaamheden betrokken: de officieren hebben de leidende principes geïdentificeerd, het
middenkader heeft deze vertaald naar 9 essentiële waarden en het basiskader, bijgestaan in zijn
aanpak door onze opleidingsdienst, moet deze nog concretiseren in opdrachten en acties op het
terrein. Door alle medewerkers bij deze fundamentele werkzaamheid te betrekken, hoopt de zone
dat het volledige personeel zich zal scharen achter deze waarden.
Waarden van politiezone:
1. Integriteit: in alle omstandigheden, zowel in het privé- als in het beroepsleven het voorbeeld
geven, - De deontologische code respecteren - onpartijdig zijn en het vertrouwen van de
medewerkers, van de burger "klanten" en andere diensten niet misbruiken - Handelen in
overeenstemming met de waarden van PolBru.
2. Doorzettingsvermogen: gemotiveerd blijven en alles in het werk stellen om je werk (taak,
missie) naar behoren uit te voeren ondanks de moeilijkheden – In alle omstandigheden je
verantwoordelijkheid nemen – Zich aanpassen aan verandering.
3.Klantgerichtheid: de klant tevredenstellen (intern en extern) door op de best mogelijke manier
te beantwoorden aan zijn vraag (helpen, verwijzen) met eerbiediging voor het reglementair kader
en hem op de hoogte te houden over de opvolging – blijk geven van openheid, beschikbaar en
empathisch zijn - Werken in partnerschap (intern, extern) telkens wanneer dit een toegevoegde
waarde kan betekenen.
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4.Respect: respectvol zijn (uniform, gedrag) om gerespecteerd en geloofwaardig te zijn – wees
voorbeeldig in uw gedrag ten aanzien van iedereen (collega's, hiërarchie, ondergeschikten,
buitenwereld) - Zorgen voor het welzijn van alle medewerkers.
5. Teamwork: Samenwerken en communiceren (binnen het team, met andere teams/diensten) in
een sfeer van vertrouwen, wederzijdse hulp en respect zodat iedereen naar best vermogen kan
bijdragen aan de realisatie van een gemeenschappelijke doelstellng -. Delen van kennis en
persoonlijke ervaringen
6. Loyaliteit: Loyaal zijn ten aanzien van de organisatie en haar waarden en ten aanzien van
collega’s – zijn eigen verwachtingen overtreffen om de doelstellingen van zijn dienst en van de
organisatie te bereiken – Zijn verplichtingen nakomen – De dialoog aangaan in geval men het niet
eens is.
7. Professionalisme: Zich aan alle omstandigheden aanpassen om werk af te leveren dat
beantwoordt aan professionele normen(wetten, reglementen, waarden….) door ‘de juiste
persoon op de juiste plaats’ te zetten. Voortdurend streven om zijn vaardigheden te verruimen
(voortgezette vorming, uitwisseling) en open-minded zijn. Gebruik de middelen effectief en
efficiënt.
8.Transparantie (Accountability): beslissingen en maatregelen aan de betrokken personen en
diensten rechtvaardigen en verduidelijken - de toegang tot de nodige informatie voor alle
werknemers bevorderen - Klanten (intern, extern) op de hoogte houden van de opvolging in de
dossiers die hen aanbelangen.
9.Creativiteit: Het uitwerken van oplossingen om zijn doelstellingen te bereiken, ondanks de
beperkingen en hindernissen waarmee men geconfronteerd wordt – Zich constant in vraag stellen
om de werking van de dienst te verbeteren - Innoveren door de platgetreden paden te verlaten
wanneer de situatie dit vereist - Stimuleer openheid en moedig initiatief aan.
Bij elk nieuw project waarover de directie nadenkt, zal men steeds vertrekken vanuit deze
waarden die door het ganse politiekorps worden gedragen.

3. EVALUATIE VAN HET ZVP 2014/2017 (verlengd 2019)
Het zonaal veiligheidsplan bepaalt de lokale prioriteiten inzake de aanpak van
criminaliteitsfenomenen en met betrekking tot de interne werking
In het ZVP 2014-2017 waren 5 prioriteiten met betrekking tot veiligheid en levenskwaliteit
opgenomen, namelijk:
- Diefstal met geweld (met uitzondering van diefstal gewapenderhand)
- Inbraken
- Gauwdiefstallen
- Overlast en onbeschaafdheden
- Verkeersveiligheid
evenals 4 prioriteiten in verband met dienstverlening en werking:
- Competentiemanagement: het opstellen van competentieprofielen en het bepalen van de
evaluatiecriteria volgens de verschillende functies - (doen) Organiseren van baremische
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(gelijkgestelde) opleidingen gericht op het ontwikkelen van essentiële vaardigheden
- het creëren van een netwerk van specialisten/ thematische beheerders in diverse
aangelegenheden
- Beheer van de operationele informatie en kennis: Uitdiepen en verfijnen van informatiegaring
en
-analyse
op
niveau
van
de
wijken.
- Een briefingtool ontwikkelen als middel om operationele informatie mede te delen
- Beheer van de middelen: Ontwikkeling van een meer ecologisch beheer van de middelen - de
betrokkenheid van de werknemers op niveau van de middelen vergroten - Het optimaliseren van
het correcte gebruik van de middelen.
- Processen: CP 3 toepassen (doelstellingen bepalen, opvolging verzekeren, aanduiding van
verantwoordelijke personen, proactieve risicoanalyse) - Ontwikkelen van een concept voor
dynamische risicoanalyse voor evenementen
Aangezien het zonale veiligheidsplan 2014/2017 met twee jaar werd verlengd, werd een
addendum opgesteld en goedgekeurd door de Zonale Veiligheidsraad voor de periode 2017/2019.
Ook werden twee extra prioriteiten toegevoegd over veiligheid en levenskwaliteit, namelijk:
- Overlast gelinkt aan de straatdeals
- Radicalisme
Aangezien het voor de prioriteiten over dienstverlening en werking niet nodig was om een
specifieke werkgroep op te richten, naar analogie met deze voor de opvolging van criminele
fenomenen, werd het beheer van hun evaluatie overgenomen in de opvolging van de
Opdrachtbrief van de Korpschef.
Elke prioriteit met betrekking tot veiligheid en levenskwaliteit werd vertaald in strategische
doelstellingen en actieplannen die gedurende de ganse duur van het ZVP, zijnde tot eind 2019,
werden ontwikkeld en beheerd.
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten die voor elk van hen werden behaald:

3.1 Diestallen met geweld (met uitzondering van Diefstallen
gewapenderhand)
Deze prioriteit is het resultaat van een combinatie van twee belangrijke besluitvormingsfactoren:
het aantal feiten in de zone en de ernst van het misdrijf met betrekking tot de aantasting van de
fysieke integriteit van de slachtoffers.
3.1.1 Strategische doelstelling
Een volledige, snelle en effectieve opvolging realiseren van de fenomenen diefstallen met geweld,
openbare ordehandhaving en het verbeteren van samenwerking met de partners
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3.1.2 Resultaten

Diefstallen met geweld (uitgezonderd diefstallen gewapenderhand)
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3.1.3 Verwezenlijkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creatie en aanpassing van een specifieke informaticatoepassing voor de opvolging van de
diefstallen met geweld
Volledige opvolging van 100% van de dossiers
Sensibiliseren door de lokale recherche van patrouilles via informatie tijdens de briefings
Uitwerken van een type ”verhoor” en het invoeren ervan in ISLP
Organiseren van observatiepatrouilles lokale recherche (in burgerkledij) door de Antiovervalbrigade
Organiseren, in functie van de behoeften, van ontradende patrouilles in uniform wanneer
hotspots worden ontdekt
Organiseren van coördinatievergaderingen tussen de tak “territorialiteit” en de JUD
Opstellen door het labo van de lokale recherche van een lijst van bestaande camera's op
de openbare weg of op privéweg Implementatie van het TOR-project (Traitement Opérationnel des Renseignements Operationele verwerking van de Informatie), een specifieke cel die analyseert en een
dagverslag opstelt over feiten die in de zone werden gepleegd, met daaraan gekoppeld
alle beschikbare info (foto’s, modus operandi...) om het gerechtelijk werk te oriënteren.

3.1.4 Stand van zaken
Aan het einde van deze zes jaar kunnen we stellen dat de balans positief is voor wat betreft de
opvolging van dit fenomeen. 2016 vertoont logischerwijs een daling van de cijfers die verband
houdt met de aanwezigheid van politie en militairen die na de aanslagen werden ingezet. De cijfers
voor 2018 en de extrapolatie voor 2019 laten een stabiele trend zien. Ondanks alles blijft Brussel
als hoofdstad, het zenuwcentrum en trekt als zodanig veel potentiële slachtoffers (toeristen,
forenzen of sociaal bevoorrechte inwoners) aan. Onze wijken blijven criminogene plaatsen
ingevolge hun centrale ligging die vaak gunstig is voor het plegen van diefstallen: grote of bekende
winkelcentra, openbaar vervoersnetwerken, plaatsen in open lucht om uit te rusten of
feestelijkheden te organiseren. Ondanks alles zijn onze teams erin geslaagd hun kennis van het
terrein en van hun doelpubliek te vergroten en zijn er intern veel samenwerkingsverbanden
opgezet, die bijgedragen hebben tot het oplossen van onderzoeken.
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Dit laatste aspect als ook de omvang van de administratieve werklast verbonden aan de opvolging
van dit fenomeen zijn echter nog voor verbetering vatbaar. Het volgend Zonaal Veiligheidsplan zal
deze problematiek terug aanpakken, maar dan vanuit een andere invalshoek, waardoor het
mogelijk wordt om dit probleem op te lossen.

3.2 Inbraken
Deze prioriteit is het resultaat van een combinatie van twee belangrijke besluitvormingsfactoren:
het aantal feiten gepleegd in de zone en de ernst van het misdrijf met betrekking tot de
psychologische en soms financiële gevolgen voor de slachtoffers.
3.2.1 Strategisch doel
Verminderen van het aantal inbraken in woningen
3.2.2 Resultaten
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3.2.3 Verwezenlijkingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementeren van een tool voor de opvolging van het fenomeen - detectie van plaatsen
en risicofactoren
Het uitvoeren van specifieke acties bij toename van het fenomeen (in bepaalde wijken)
De totstandkoming van een type-pv “aanvankelijk” en “navolgend”
Aanmaken van een PV hercontactname
Het verbeteren van de primo-interventie door het personeel te sensibiliseren voor
technopreventie
Herziening en veralgemening tot één jaar van de procedure voor woningtoezicht
Uitvoering van jaarlijkse acties "1 dag niet" of "Rosace" in samenwerking met de
preventiediensten van de Stad en de Gemeente.
Sensibilisering van wijkpersoneel voor het probleem van rondtrekkende bendes
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•
•
•
•
•
•
•
•

Voortgezette opleiding van het personeel inzake technopreventie
Het samenstellen van een informatiefolder om de dienst technopreventie meer
bekendheid te geven.
Het samenstellen van een informatiefolder over het werk van de wijkinspecteurs en over
hun taken naar de burgers toe.
Het promoten van de Besafe- website
De oprichting van twee Buurtinformatienetwerken (BIN): één in Brussel en één in Elsene
Het opstellen van het Protocolakkoord met de Stadswachten
Het oplijsten van tweedehandswinkels in het kader van de strijd tegen heling (van gestolen
goederen)
Mededelingen aan het publiek via de sociale media Facebook en Twitter in verband met
acties

3.2.4 Stand van zaken
Aan het einde van deze zes jaar monitoring kunnen we een positieve balans opmaken, zowel in de
wijze waarop de cijfers evolueren als in de verdere verbetering van onze tools, het uitvoeren van
preventieve acties of de samenwerking met onze partners Stad (Brussel) en Gemeente (Elsene).
De prioritering van inbraken in het zonale veiligheidsplan heeft het mogelijk gemaakt om de
bestaande instrumenten te professionaliseren om te komen tot doeltreffendere opvolging en een
hogere ophelderingsgraad. Het preventieve luik, zoals dat ontwikkeld werd, had tot doel het
publiek bewuster te maken van de maatregelen die moeten worden genomen om het plegen van
het misdrijf te voorkomen. De responsabilisering van potentiële slachtoffers door hen te
informeren over gedragingen die zij moeten aannemen, is - en daar zijn wij van overtuigd- een
factor die ook naar de toekomst, zijn weerslag zal hebben op een belangrijk deel van toekomstige
feiten die niet meer zullen gepleegd worden omdat de gunstige omstandigheden hiervoor niet
meer voorhanden zijn.
Dit laatste punt moet echter nog steeds worden verankerd in het collectieve bewustzijn van onze
burgers door de invoering van nieuwe procedures en het versterken van onze interne
handelswijzen om tot een efficiëntere interne samenwerking te komen.

3.3 Gauwdiefstallen
Deze prioriteit werd in het ZVP opgenomen omwille van de omvang van het fenomeen en de grote
impact ervan op het onveiligheidsgevoel in de grootste risicozones van het grondgebied.
3.3.1 Strategisch doelstelling
Vermindering van het aantal gauwdiefstallen (en eenvoudige diefstallen) gepleegd door daders die
illegaal op het grondgebied verblijven en door leden van rondtrekkende daderbendes, ontwikkeling
van de preventieve aanpak en optimalisering van de gerechtelijke aanpak.
3.3.2 Resultaten
Onderstaande cijfers zijn de som van de feiten geregistreerd in de categorie "gauwdiefstallen" en van de gewone diefstallen
waarvan de modus operandi overeenkomt met die van gauwdiefstallen. Dergelijke wijze van totaliseren maakt het mogelijk, voor
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de diensten die op dit thema werken, om een realistischer beeld te krijgen van het fenomeen. Om deze reden wijken de hier
vermelde cijfers af van die in tabel 4.2.1.
.

Gauwdiefstallen en gewone diefstallen
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3.3.3 Verwezenlijkingen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Volledige maandelijkse analyse van het fenomeen en communicatie van de risicogebieden
aan de partners van de Stad en de Gemeente;
Organisatie van gerichte repressieve acties;
Aanmaak van preventieposters in samenwerking met partners van de Stad en de
Gemeente;
Het operationele personeel van zone bewustmaken van de technieken die door
gauwdieven worden aangewend;
Het hotelpersoneel, stadswachten, winkelpersoneel en toeristische gidsen bewustmaken
van gauwdiefstaltechnieken;
Samenwerking met de preventiedienst Bravvo- en XL-Prévention;
Operationeel partnerschap met aangrenzende politiezones;
Samenwerking met de Stad Brussel en het Brussels Hotel Association (BHA) bij de
realisatie van een preventievideo om deze (d.m.v. streaming) in de hotels van de zone te
verspreiden;
Realiseren en actualiseren van nieuwe preventieflyers;
Overleg met de banken voor het adverteren van preventieboodschappen met de
gemeente Elsene;
Productie en distributie van placemats in Brusselse drankinstellingen;
Implementatie van het SAP/PAS-project (Secteurs d’Actions Prioritaires-Prioritaire Actie
Sectoren) (Daders gauwdiefstallen) in samenwerking tussen DGT en JUD/TOR met het
parket van Brussel.
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3.3.4 Stand van zaken
Aan het einde van deze zes jaar monitoring moeten we realistisch zijn in onze evaluatie van de
werkzaamheden die in het kader van dit fenomeen werden verricht.
Er werden inderdaad veel resultaten geboekt, zowel intern door een gestage professionalisering
in de operationele opvolging van de gauwdiefstallen verzekerd door onze cel “Trekkers” als door
de implementatie van samenwerkingsverbanden met onze partners die geleid hebben tot de
ontwikkeling van originele en opvallende preventieve tools. Toch moeten wij vaststellen dat er
zich nog steeds een jaarlijkse forse stijging voordoet in de cijfers, in het bijzonder sedert de
stopzetting van de militaire patrouilles in onze straten, het openbaar vervoer en in de
handelswijken.
De concentratie aan gauwdiefstallen doet zich voornamelijk voor in onze commerciële centra, op
bepaalde lijnen van het openbaar vervoer en op plaatsen met grote volkstoeloop en deze situatie
vergt een aanzienlijke en constante operationele inzet. De daders of dadergroepen en de modi
operandi zijn bij onze terreinmedewerkers bekend, er worden veel aanhoudingen verricht, maar
de opvolging van de aangehouden personen blijft de remmende factor, ondanks de procedures
die door het Openbaar Ministerie (SAP/PAS-project) in plaats zijn gesteld. Indien er op dit vlak
geen verdere investeringen worden gedaan, kan, op ons niveau, enkel nog het preventieve luik
verder worden versterkt om de bewustwording van potentiële slachtoffers voor dit probleem
verder te stimuleren. Dit is mogelijk en daarom hoeven wij van gauwdiefstallen geen nieuwe
prioriteit te maken omdat de samenwerkingsverbanden die tot stand kwamen ingevolge het
vorige veiligheidsplan, dit al mogelijk maken.
Daarom opteren wij er niet voor om dit fenomeen als prioriteit op te nemen binnen het kader van
het nieuw zonaal veiligheidsplan, met dien verstande dat we op dit vlak nieuwe acties kunnen
ontwikkelen zonder daarom eerst het fenomeen te moeten prioriteren en wij maandelijks de
evolutie ervan statistisch zullen blijven opvolgen, een analyse die voor opvolging zal worden
overgemaakt aan de gespecialiseerde teams belast met deze problematiek.

3.4 Overlast en onbeschaafdheden
Deze prioriteit is in het ZVP opgenomen vanwege de omvang van de fenomenen die er deel van
uitmaken (vandalisme, het bevuilen van de openbare ruimte, sluikstortingen, lawaai,
geluidsoverlast, tags en dronkenschap) en ingevolge de grote impact die deze fenomenen hebben
op de Stad en de Gemeente en op de leefomgeving van de betrokken burgers.
3.4.1 Strategisch doelstelling
Overlast bestrijden door de kennis over het fenomeen te vergroten, de preventieve aanpak te
ontwikkelen en de gerechtelijke aanpak te optimaliseren.
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3.4.2 Resultaten
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3.4.3 Verwezenlijkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige maandelijkse analyse van het fenomeen - detectie van risicogebieden
Organiseren van gerichte politieacties
Oprichting van het platform "Openbare Rust”
Het systematiseren van deelname van territoriale entiteiten aan de Wijkcomités
Organiseren van gemengde acties “netheid” politie/ Stad/ Gemeente
Organisatie van gezamenlijke “horeca-acties”- politie/Stad/Gemeente /Federale
overheidsdiensten
Verwijzing naar het Algemeen politiereglement op de website van de politiezone
Opstelling en bijwerking van een patrouillegids “Nabijheidspolitie” voor wijkinspecteurs
en Territoriale interventiebrigades.
Implementatie van een aangepaste follow-up door Proxi
Uitwerken van de het belastingreglement over onburgerlijke houding op het gebied van
openbare netheid in de gemeente Elsene
Uitbreiding van de "Fix my street"-applicatie naar de volledige PZ
Actualisering van de opleiding “Overlast” en interne aanwerving van opleiders
Implementatie van de applicatie waardoor men een afspraak kan boeken met zijn
wijkinspecteur voor de bespreking van problemen in verband met overlast

3.4.4 Stand van zaken
Na 6 jaar van opvolging, kunnen we stellen dat de balans positief uitvalt, zowel in het vergroten
van onze kennis van de geviseerde problematiek als in het opzetten van interne en externe
samenwerkingsverbanden, of in het ontwikkelen van operationele tools voor het bestraffen van
overtreders of van preventieve maatregelen voor het oplossen van zaken.
De territoriale diensten van zone werden met name erg betrokken bij de opvolging van de overlast
en hebben zich hierdoor niet alleen beroepsmatig verder bekwaamd in de kennis van de
verschillende verschijningsvormen waaronder overlast zich voordoet, maar ook en vooral in het
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dagelijks gebruik van de tools die ter hunner beschikking staan: door de veralgemening van de
administratieve sancties (GAS PV) is het mogelijk om in de twee gemeenten die samen de zone
vormen, zonder administratieve overbelasting, overlast te verbaliseren en dus op een effectieve
manier op te treden tegen de daders: het gooien van sigarettenpeuken, spugen, geluidshinder en
bepaalde vormen van overlast hebben meteen impact op de portefeuille van overtreders
waardoor recidiverend gedrag veel minder voorkomt.
Een intensievere samenwerking met de sanctionerende ambtenaren heeft nu al zijn nut bewezen.
Het blijft echter nodig om op de ingeslagen weg voort te gaan door andere ontradende en
repressieve middelen te ontwikkelen en het aanwezige personeel te sensibiliseren om gebruik te
maken van de bestaande maatregelen (vb. de zogenaamde belasting op bevuiling) en toekomstige
maatregelen. Overlast zou dan ook om deze reden opnieuw in het volgend zonaal veiligheidsplan
moeten worden opgenomen.

3.5 Verkeersveiligheid
Deze prioriteit is opgenomen in het ZVP vanwege de omvang van het fenomeen en de grote impact
ervan op het onveiligheidsgevoel van de bevolking.
3.5.1 Strategisch doelstelling
Het aantal verkeersongevallen en -overtredingen aanzienlijke verminderen en het rijgedrag van
bestuurders wijzigen door het treffen van maatregelen hoofzakelijk gericht op het bestrijden van
overdreven snelheid, rijden onder invloed (van alcohol, geneesmiddelen en/of drugs), maar ook om
onbetamelijk en gevaarlijk verkeersgedrag te bestrijden. Het organiseren van sensibiliseringsacties
ten aanzien van de zwakke weggebruikers om te voorkomen dat zij, door hun gedrag, hun
kwetsbaarheid nog zouden vergroten, mag hierbij uiteraard niet worden vergeten.
3.5.2 Resultaten
Onderstaande cijfers zijn slechts een zeer beknopt overzicht van de acties die werden ondernomen
onze doelstellingen te bereiken:
2014

2015

2016

2017

2018

PV bikers/TRA

Berscherming van de zwakke
weggebruiker en acties ter
bevordering van verplaatsingen
met het openbaar vervoer

14499

12658

40882

40100

39099

Snelheid

Aantal voertuigen
gecontroleerd via onbemande
camera’s

10594164

15630334

22061479

25926045

31377220

585254

186799

332497

289333

249865

---

631984

767482

1071665

671915

37055

43273

39926

37871

36859

Aantal voertuigen
gecontroleerd via mobiele
radars
Aantal voertuigen
gecontroleerd via Lidar
Totaal aantal p.v.’s
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Aantal onmiddellijke
intrekkingen van het rijbewijs

265

97

408

284

211

Aantal uren preventieve
radarcontroles

23352

16017

15893

17043

30063

Aantal gecontroleerde
bromfietsen (snelheid en
andere inbreuken)

255

344

240

255

353

Aantal geverbaliseerde
bestuurders

96

122

104

116

145

Controles vrachtwagens

141

385

229

162

313

Geverbaliseerde
vrachtwagenbestuurders

57

137

56

88

167

6033

3728

5095

4786

4875

153

85

85

76

37

Ademtests

27878

68281

70697

69886

66868

Bestuurders inzake overtreding
Alcohol

1513

1809

2169

1806

1674

Drugs

66

71

79

69

109

onmiddellijke intrekkingen van
het rijbewijs

598

657

724

555

558

Parkeerplaatsen voorbehouden
voor personen met beperkte
mobiliteit (PBM)

822

386

527

704

773

Leveringszone

3248

1030

3429

1761

2501

Dragen van de veiligheidsgordel

4013

1900

2527

1720

1157

GSM achter het stuur

3767

2625

4372

2723

1386

Inbreuken zwakke
weggebruikers

655

372

421

243

244

Beschermkledij motorrijders

963

995

1029

990

913

Hinderlijk parkeergedrag

4204

3321

4561

3549

1874

Fietspad (1)

8247

1647

8745

zie stat.
overlast

Zie stat.
overlast

Eigen bedding voor het
openbaar vervoer (2)

7485

4940

6351

2895

2849

Technische controle Gecontroleerde voertuigen
Rode kaarten
Rijden onder
invloed

Overlast
(verkeer) &
Gevaarlijk gedrag

(1) + (2) Het bekeuren tijdens één of twee maand (en) (planning volgens thema), met inbegrip van de acties van de
bikers die voor deze materie het hele jaar door actief zijn.
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2014

2015

2016

2017

2018

4

5

4

5

6

Met gekwetste(n)

1467

1522

1630

1557

1532

Met materiële schade

5006

4711

4845

4804

4416

dodelijk)
ongevallen

3.5.3 Verwezenlijkingen
• Ontwikkeling van een maandelijks themaplan voor het beteugelen van onburgerlijk of
gevaarlijk gedrag (leveringszones, parkeerplaatsen voor personen met een beperkte
mobiliteit, gsm achter het stuur, veiligheidsgordels en kinderzitjes, gedrag van
motorrijders, vrijwaren van plaatsen voorbehouden voor het openbaar vervoer, inbreuken
gepleegd door zwakke weggebruikers, enz.)
• Implementatie van een mobiliteitseenheid in elke DPI, met inbegrip van een Bikers-cel
(politiemensen op de fiets het hele jaar door).
• Ondertekening van nieuwe protocollen voor het beteugelen van de snelheid via
trajectcontrole (tunnel Stephania/Baljuw en Hallepoort).
• Gebruik van de door het Gewest ter beschikking gestelde Lidar (naast de onbemande
camera's).
• Deelname aan het Brussels GCVV (Gewestelijk centrum voor de verwerking van
verkeersovertredingen m.b.t. snelheid en het voorbijrijden van een rood verkeerslicht),
waardoor onze operationele medewerkers gerichtere controles kunnen uitvoeren en
waarbij het redactionele gedeelte grotendeels door het GCVV wordt verzorgd.
• De aanschaf van 4 nieuwe preventieve radars (Gewestelijke subsidie),
17 "alcohol"-samplers die een snelle pre-ademtest zonder kosten voor verbruiksgoederen
mogelijk maken, 22 apparaten voor ademanalyse. Aankoop van de software voor de
controle van de tachografen van vrachtwagens (+ specifieke opleiding van onze
motorrijders). (Deels gesubsidieerd) aankoop van een wagenpark aangepast aan de
gerichte acties.
• Implementatie van een Vigivélo-platform kaderend in het preventief luik van de strijd
tegen fietsdiefstal (en ander zachte- mobiliteitsmiddelen).
3.5.4 Stand van zaken
Aan het einde van deze zes jaar opvolging kunnen we de positieve resultaten, die in het kader van
deze prioriteit werden bereikt, alleen maar toejuichen, in het bijzonder voor wat betreft de
opdrachten gericht op het beteugelen van verkeersinbreuken. Hoewel het aantal
verkeersongevallen nog steeds aanzienlijk lijkt, blijft het totaal aantal toch dalen en dit bij een
steeds groter wordend voertuigenpark en een toegenomen fiets- en (elektrische) stepverkeer, niet
meteen de best geslaagde combinatie van weggebruikers. Dit succes is mede te verklaren door de
infrastructurele aanpassingen waaraan onze zone haar medewerking verleent door middel van
aanbevelingen en via acties die zij hiervoor organiseert. De zone zal haar inspanningen op dit vlak
voortzetten en zal zich de komende jaren concentreren op de verdere ontwikkeling van
milieuvriendelijkere vervoersmiddelen om dichter bij de burger staan.
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3.6 Overlast gelinkt aan het straatdealen
Deze prioriteit werd in het ZVP opgenomen naar aanleiding van het addendum 2017
vanwege de omvang van het fenomeen en de grote impact ervan op het onveiligheidsgevoel.
3.6.1 Strategische doelstelling
De strijd aanbinden met de verkoop van verdovende middelen om het gevoel van onveiligheid dat
door de bevolking wordt ervaren, te verminderen.
3.6.2 Resultaten

Straatdeal(bezit -verkoop en teelt van verdovende middelen)
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3.6.3 Verwezenlijkingen










Opstellen van een volledig maandelijks overzicht van de politieactiviteit – detecteren van
de risicogebieden
Analyse van de klachtenbrieven voor het overmaken van de informatie van de wijk naar
LR/drugs en overleg m.b.t de te voeren acties door de zonale diensten onderling.
Organisatie van opleidingssessies (RIR-wet van 1921 - Administratieve sluiting onderscheid tussen softdrugs, harddrugs en drugsplantage) om de INP/Q,
INP/INT en BTI bewust te maken van de problematiek.
Organisatie van acties die specifiek gericht zijn op drugspanden(terugvalbasis) en
drugsverkopers (voor de toepassing van artikel 9bis van de wet van 1921 inzake
administratieve sluitingen).
Samenstellen van een vademecum met goede praktijken ten behoeve van alle opstellers
van druggerelateerde pv’s
Het verzekeren van feedback naar aanleiding van het opstellen van RIR's en DOS aan de
aanvankelijke opstellers en naar de wijken toe.
Voorstel om de kwalificatie "verkoop van verdovende middelen" ook te voorzien voor de
dagvaarding via de politie.
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Een nieuwe boomstructuur voorstellen aan het Openbaar Ministerie, waardoor de
magistraten strenger kunnen optreden tegen verkopers die voor het eerst drugs
verhandelen (primo-verkopers van drugs)
De magistraten sensibiliseren om de dossiers drugsverkoop te behandelen in het kader van
een gerechtelijk onderzoek of te verwijzing naar de beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken in het kader van het SEFOR-project van de zone, een
samenwerkingsproject tussen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de politie en de
gemeenten, bedoeld om een betere opvolging te verzekeren van de Bevelen om het
grondgebied te verlaten (OQT/BGV).
In het kader van pv’s verkoop van verdovende middelen nagaan of het, opportuun is om
deze pv’s te linken aan een pv voor inbreuk op de belastingwetgeving (berekenen van
illegale winst).

3.6.4 Stand van zakzn
Het bilan gerealiseerd aan het einde van dit vierjarig actieplan dat in de loop van het bestaand
zonaal veiligheidsplan (op verzoek van de Zonale veiligheidsraad) werd uitgewerkt, is positief meer
bepaald voor wat betreft de kennis over het fenomeen en inzake de interne
samenwerkingsverbanden die tot stand zijn gekomen. De vergaderingen die in dit kader werden
georganiseerd, hebben het immers niet alleen mogelijk gemaakt om informatie uit te wisselen en
gecoördineerde acties te ondernemen die overlegd werden tussen onze dienst Lokale recherche
en de diensten van de territorialiteit, maar hebben tevens geleid tot een versterking van de
ondersteuning en samenwerking van de Proxidiensten met de lokale recherche.
Met het Brusselse parket werd het SEFOR-project systematisch toegepast tot 2017 en werd het
sindsdien geval per geval aangewend.
Aangezien deze praktijken geïntegreerd zijn in de reguliere werkzaamheden van de betrokken
diensten, lijkt het niet opportuun om deze problematiek afzonderlijk op te volgen.
De overlast gelinkt aan de straatdeals kan wat dat betreft verder worden opgevolgd in het kader
van de prioriteit "Overlast", zodat het gunstig effect van de acties die tot nog toe werden
ondernomen, gehandhaafd wordt.

3.7 Radicalisme
Op 21/08/2015 werd de ministeriële omzendbrief gepubliceerd die de uitwisseling organiseert van
(....) informatie over gewelddadige radicalisering en de follow-up van de "Foreign Terrorist
Fighters".
Onze politiezone heeft meteen een intern dispositief opgezet om langs deze weg te komen tot een
constante opvolging, vertrekkende van onze gespecialiseerde gerechtelijke pijler (cel Radicalisme)
naar de territoriale eenheden (wijken en wijk- inspecteurs), om te komen tot een zo vlot mogelijke
doorstroming zonder tussenschotten tussen de betrokken diensten.
3.7.1 Strategische doelstelling
Op een duidelijke, gestructureerde en professionele manier de fenomenen radicalisme, terrorisme
en polarisatie begrijpen aan de hand van een grondige kennis van de problemen die zich op ons
grondgebied voordoen.
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3.7.2 Resultaten
Kanaalplan vergelijking 2016-2018
Beschrijving van de PZ

Inwoners

2016

2017

2018

Brussel 178552

178552

177112

Elsene

85541

Politiezone 264093

2. GEREGISTREERDE
CRIMINALITEIT

3. INFORMATIEUITWISSELING

85541

86336

264093

263448

2016

2017

2018

drugs (plantage, verkoop, invoer)

690

617

731

Verdovende middelen (bezit)

2144

2320

2412

vuurwapen, munities, springstoffen

128

96

113

Gebruik van valse documenten

988

910

363

Verdachte handelingen (45)

297

188

140

2016

2017

2018

4

12

11

5

15

10

2016

2017

2018

Totaal aantal FTF/HTF/JIB

64

66

60

Aantal FTF

64

58

51

Aantal HTF

−

5

6

Aantal JIB

−

3

3

2145

3269

4546

2016

2017

2018

587

321

126

768

707

843

Aantal RIR’s wapens

54

33

46

Aantal RIR’s valse documenten

28

39

6

2.1 Criminaliteit gelinkt aan het fenomeen
radicalisme (query 2550)

3.1 Partnerschappen
Deelname van de ’information officer en de Celrad
aan een LTF
opvolging LIVC door de l’information officer en de
Celrad
3.Wekelijkse controles RRN

Aantal FTF -controles
3.3 Beheer van de Zachte informatie (query 2468)
Aantal RIR’s gelinkt aan het radicalisme, geweldadig
extremisme en het terrorisme
Aantal RIR’s drugs

Andere RIR’s gelinkt aan het actieplan

278

144

103

Totaal andere RIR’s

1472

1146

1295

Totaal RIR’s

3187

2390

2406

2016

2017

2018

Aantal DOS gelinkt aan het radicalisme, geweldadig
extremisme en het terrorisme / FNC/ENQ

58

−

−

Aantal DOS gelinkt aan het radicalisme,
geweldadig extremisme en het terrorisme /GES

48

78

47

3.4 Coördinatie onderzoeken
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Aantal DOS drugs FNC/ENQ
Aantal DOS drugs / GES
Aantal DOS wapens / FNC/ENQ
Aantal DOS wapens / GES
Aantal DOS valse documenten / FNC/ENQ
Aantal DOS valse documenten / GES

141

8

225

138 −

282

225

2

− 15

− 10

467 2

1

− 49

0

43

349

Totaal andere DOS / FNC/ENQ

24

1561

860

Totaal andere DOS / GES
Totaal DOS FNC/ENQ/GES

4.
4.1 Gerechtelijke maatregelen ten aanzien van de
MULTIDISCIPLINAIRE geradicaliseerden/FTF/HTF/JIB (query 2462)
AANPAK
Aantal aanvankelijke PV’s gerechtelijk niet verkeer:
CELRAD
Aantal aanvankelijke PV’s gerechtelijk niet verkeer:
andere PZ’s
Aantal navolgende PV’s gerechtelijk niet verkeer:
CELRAD
Aantal navolgende PV’s gerechtelijk niet verkeer
andere PZ’s
Totaal aantal PV ‘s gerechtelijk niet verkeer

1205

1311

1939

2016

2017

2018

125

140

126

82

24

0

673

850

423

273

76

0

1153

1090

549

Aantal gerechtelijke aanhoudingen : CELRAD

14

21

14

Aantal gerechtelijke aanhoudingen: anderes PZ’s

0

0

0

Nombre d'arrestations judiciaires : total
4.2 Administratieve maatregelen ten aanzien van de
FTF/HTF/JIB (query 2467)

14

21

14

2016

2017

2018

5

8

3

2016

2017

2018

39

39

2

39

39

24

Aantal voorstellen tot ambtelijke afvoering
4.3 Huiszoekingen
Aantal huiszoekingen en huiszoekingen met
toestemming FTF/HTF/JIB
PV’ gelinkt aan huiszoekingen
RIR gelinkt aan huiszoekingen
DOS gelinkt aan huiszoekingen

24

Aantal PRECO ‘s (eerste contactname)

9

11

4

Aantal VISIR (regelmatige bezoeken)

13

182

135

Totaal aantal huizoekingen

61

232

189

2016

2017

2018

Aantal kentekenplaten van FTF in ANPR

−

104

25

Aantal HITS inzake FTF

−

320

10

4.4 ANPR

5.
AANPAK van 5.1 Man /Uren (Cel Rad + OI)
ONDERLIGGENDE
Aantal gepresteerde Man/Uren
FENOMENEN
5.2Deelname BELFI

2016

2017

2018

38047

38072

24.253

2016

2017

2018

30

Aantal georganiseerde BELFI’s

4

9

5

Aantal georganiseerde BELFI eredienstplaatsen

4

3

1

Aantal deelnames van de PZ aan een Belf-operatie

4

9

5

2016

2017

2018

Aantal acties FIPA TCOV

0

4

3

Aantal acties FIPA Chicha

0

0

1

Aantal acties FIPA Kanaal

4

7

3

Totaa aantal FIPA-acties

0

7

8

2016

2017

2018

12

36

59

5.3 >Deelname FIPA

5.4 Lokale acties
Aantal gerichte horeca- acties (buiten BELFI)
5.5 Andere

2016

2017

2018

Aantal deelnames aan GAUD-actiesI

0

0

0

Aantal deelnames aan SEFOR-acties

5

7

1

2016

2017

2018

Aantal gecontroleerde personen
Aantal gecontroleerde plaatsen (horeca, moskeeën,
vzw’s met een cultureel karakter...)
Aantal gecontroleerde voertuigen

2457

2205

2765

72

317

436

836

959

571

Aantal gerechtelijke aanhoudingen

145

88

33

Aantal administratieve aanhoudingen

38

99

248

Aantal terbeschikkingstellingen van het parket

3

4

4

Aantal OQT : bevel om het grondgebied te verlaten)
Aantal illegalen overgebracht naar een gesloten
centrum
Aantal PV’s gerechtellijk niet verkeer

11

79

131

12

13

32

231

323

469

Aantal GAS

87

213

26

Aantal PV’s verkeer

91

158

140

5.7 Inschrijvingen in de bevolkingsregisters
Procedure voorafgaandelijk onderzoek en ambtelijke
afvoeringen
5.9 Opleiding inschrijving (valse documenten)

2016

2017

2018

ok

ok

ok

2016

2017

2018

Aantal opgeleide personen

548

18

1

5.6 Resultaten van de acties

3.7.3 Verwezenlijkingen
De belangrijkste inspanning van de Algemene Directie Territorialiteit was gericht op een snelle
actualisering van de kennis van de wijkinspecteurs. De meesten van hen hebben de COPPRAopleiding (verstrekt door de cel "Radicalisme") gevolgd die tot doel heeft om hen basiskennis bij
te brengen en de context van het probleem te situeren.
Tegelijkertijd zijn procedures, die werden toegepast vóór het probleem van het gewelddadig
radicalisme de kop op stak, kritische succesfactoren geworden in deze nieuwe context
(woonstonderzoek, bestrijding van de sociale fraude, opvolging van de MAM/SURB, enz.).
Deze "traditionele" procedures werden daarom gemoderniseerd en geactualiseerd. Het
fenomeen radicalisme en de feiten die ermee verband houden, maken het voorwerp uit van een
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jaarlijks uitgebreide kwantitatieve opvolging in het kader van de monitoring van het Kanaalplan
waarvan de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene deel uitmaakt
De nauwere samenwerking tussen de gerechtelijke pijler en de territorialiteit heeft de invoering
van nieuwe procedures noodzakelijk gemaakt waardoor het voor de gespecialiseerde dienst (cel
"radicalisme") mogelijk werd om onderzoeken voor opvolging van de onder toezicht staande
entiteiten toe te vertrouwen aan de territorialiteit zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit
van de uitvoering van de opvolging. Voor de INP/Q's (wijkinspecteurs) werden standaard
onderzoeksverslagen uitgewerkt die alle aandachtspunten hernemen die moeten opgevolgd
worden. Dit laat ons toe om op een doeltreffende manier toezicht te houden op Foreign Terrorist
Fighters (FTF) en geradicaliseerde personen die op het grondgebied van onze politiezone wonen.
Op deze manier vertrekt de informatie vanuit de wijken (of vanuit de interventie) en wordt deze
geanalyseerd en verwerkt door de cel radicalisme, die, in overeenstemming met de richtlijnen van
de overheid, de opvolging bepaalt die men eraan dient te geven. Indien nodig opent zij een
onderzoeksdossier. Tegelijkertijd werden, overeenkomstig de hierboven vermelde ministeriële
omzendbrief, twee LIVC’s opgericht, één onder het voorzitterschap van de burgemeester van
Brussel en één op Elsene voorgezeten door de burgemeester van die gemeente. Het LIVC van
Brussel (Stad opgenomen in het zogenaamde "Kanaalplan") brengt elke maand minstens de
betrokken actoren van de verschillende gemeentelijke overheden (deradicaliseringsambtenaar,
dienst onderwijs, dienst bevolking, enz.) en de politiediensten samen. De LIVC van Elsene
(gemeente die niet in het zogenaamde "Kanaalplan" is opgenomen) komt samen in functie van de
behoeften.
Tot slot neemt de Cel Radicalisme deel aan de Local Task Force.
De continuïteit in de opvolging van de problematiek werd bijgevolg verzekerd door de
wijkinspecteur op federaal niveau.
Tegelijkertijd heeft de politiezone (Algemene Directie Territorialiteit) deelgenomen aan
verschillende programma's voor overlegde politieoperaties op het niveau van de DIRCO Brussel,
zoals de operaties BELFI, FIPA "KANAAL" en FIPA "CHICHA".
3.7.4 Stand van zaken
Gezien alle acties die in het kader van de tenuitvoerlegging van de prioriteit "radicalisme"
geïntegreerd werden in de reguliere werkzaamheden van de gerechtelijke en territoriale diensten,
zal dit fenomeen niet langer weerhouden worden als een bijzondere prioriteit, maar zal het altijd
worden opgevolgd aan de hand van een maandelijkse gekwantificeerde analyse van het probleem
en van de daarmee samenhangende feiten.

4. OMGEVINGSANALYSE
De cijfers en informatie in deze rubriek komen van het BISA, het Brussels Instituut voor Statistiek
en Analyse.

4.1 Demografische en maatschappelijke context
Elke organisatie maakt deel uit van een omgeving waarin beiden evolueren en voortdurend
interageren en waarbij de ene de andere beïnvloedt. Het is daarom van essentieel belang om als
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politiedienst hier op een adequate, dit wil zeggen, relevante, doeltreffende en doelmatige wijze
in te spelen, om deze omgeving onder al zijn verschillende aspecten te kennen: demografisch,
economisch, sociaal-cultureel, ecologisch, technologisch en politiek-juridisch; aspecten die
hieronder worden uitgewerkt. De objectieve en subjectieve criminaliteitsanalyse sluit dit
hoofdstuk af.
4.1.1 Zonale omgeving
Gemeenten

Oppervlakte Aantal
inwoners
(01/01/2019)

Bevolkingsdichtheid

Wijken

Brussel

32,6km²

181.726

5.494/km²

28

Elsene

6,3 km²

86.876

13.561/km²

9

Totaal

38.9 km²

268.602

Naburige
gemeenten

Omliggende
politiezones

Jette, PZ West, PZ Zuid,
Sint-JansPZ Marlow,
Molenbeek ,
PZ Monty,
Anderlecht,
PZ Noord,
Sint-Gillis,
PZP Vima,
PZ Zaventem,
Etterbeek,
Sint-Joost-tenPZ Grimbergen,
Node
PZ AMOW
Schaarbeek,
Evere,
Machelen,
Vilvoorde,
Zaventem,
Wemmel,
Grimbergen
WatermaalBosvoorde,
Oudergem,
Etterbeek
Vorst en Ukkel
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4.1.2 Demografische analyse van de Politiezone
Op 1 januari 2019 telde de politiezone 268.602 inwoners (181.726 inwoners voor de stad Brussel
en 86.876 voor de gemeente Elsene). Samen zijn ze qua demografische rangschikking, de eerste
(Brussel-Hoofdstad) en vierde (Elsene) grootste gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De politiezone vertegenwoordigt ongeveer 22% van de bevolking van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. In 2018 zag de bevolking, qua nationaliteit, er als volgt uit: 63,86% was
Belg, 21,89% EU-burger en 14,26% had een andere buitenlandse nationaliteit. De gemeente Elsene
is met haar 36,40% aan Europese burgers oververtegenwoordigd in vergelijking met het
gewestelijke gemiddelde. Met haar 182 verschillende nationaliteiten is Brussel de tweede meest
kosmopolitische stad ter wereld.
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Leeftijdspyramide
Brussel is een zeer jonge gemeente, met een gemiddelde leeftijd van 36,2 jaar, ver onder het
gewestelijk gemiddelde van 37,5 jaar. De gemeente wordt gekenmerkt door een hoog percentage
jongeren onder de 18 jaar (23,7%) en mensen in de werkende leeftijd (65,24%), wat betekent dat
leeftijdsgroep van de senioren (11,05%) ondervertegenwoordigd is met betrekking tot het
gewestelijk gemiddelde. Op 1 januari 2017 telde de gemeente 82.425 private huishoudens, een
stijging van 5,5% ten opzichte van 2010. Tegelijkertijd waren eenpersoonshuishoudens goed voor
50,4% van de bevolking, huishoudens met twee personen voor 20,7% en huishoudens met 3
personen voor 11%. De relatief jonge bevolking van de gemeente en van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft ervoor gezorgd dat ze minder te lijden heeft onder de vergrijzing van
de bevolking. In tegenstelling tot de andere twee gewesten blijven de vooruitzichten voor
eenpersoonshuishoudens naar de toekomst stabiel, zonder dat er een stijging wordt verwacht in
gemeenten zoals Brussel.
De gemeente Elsene wordt gekenmerkt door een bijzondere leeftijdspiramide met relatief weinig
kinderen, jongeren en ouderen. Het aandeel volwassenen van middelbare leeftijd is hoog en jonge
volwassenen van 18 tot 29 jaar zijn met hun 23,06% oververtegenwoordigd in vergelijking met het
gewestelijk gemiddelde (17,13%). In dit opzicht is haar demografisch profiel vergelijkbaar met het
profiel van de gemeenten Sint-Gillis en Etterbeek. De nabijheid van de gemeente bij de Europese
en internationale instellingen en universiteiten van het Gewest komt tot uiting in haar zeer
gediversifieerd demografisch profiel.
Demografische toekomstbeeld
De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal tussen 2020 en 2025 met 1,9% toenemen
tot een absoluut aantal van 1.235.807 personen. De stijging is minder uitgesproken dan in de
periode 2015-2020 en wordt beïnvloed door de daling van de netto internationale migratie. Deze
gewijzigde veronderstelling ten opzichte van 2016 valt te verklaren door een sterkere daling dan
aanvankelijk gedacht van het aantal asielaanvragen. Tussen 2020 en 2025 zal de stad Brussel een
veel grotere bevolkingsaangroei (+4,9%) kennen dan die van het Gewest (+1,9%) en zal haar
bevolking toenemen van ongeveer 191.000 tot 201.000 inwoners, wat neerkomt op een absolute
toename met 10.000 Brusselaars. De verjongingstendens die enkele decennia geleden begon, zal
zich naar verwachting in dezelfde periode voortzetten. De grootste stijging zal worden
waargenomen bij jongeren (12-17 jaar), wier aantal zal toenemen met ongeveer 1.307 eenheden,
een relatieve groei van 9,5% in vijf jaar. Tussen 2020 en 2025 zal de gemeente Elsene een sterkere
bevolkingsaangroei (+2,17%) kennen dan deze van het Gewest (+1,9%); van 87.280 tot meer dan
89.200 inwoners. De bevolking van de jongsenioren (65-79 jaar), zal een sterke groei kennen van
+7,7% hetgeen een opmerkelijke groei is in deze gemeente. Dit is mogelijk te verklaren door het
groot aantal immigranten, waaronder veel Europeanen, die zich dan in deze leeftijdsgroepen
zullen bevinden.
4.1.3 Economische analyse van de Politiezone
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De politiezone Brussel-Hoofdstad- Elsene wordt gekenmerkt door een bevolking met een
gediversifieerd sociaal-economisch profiel en die tot de werkende, midden- en rijke klassen
behoort. Naast nationaliteit is ook de sociaal-economische situatie in de zone gediversifieerd.
Grote sociaal-ruimtelijke ongelijkheden genereren verschillen in behoeften, in het bijzonder met
betrekking tot dienstverlening. Het gemiddelde jaarinkomen varieert sterk over het uitgestrekte
grondgebied van Brussel (17.802 €/inwoner). Over het geheel genomen is dit inkomen relatief
hoger in het meest noordelijk en in het uiterst zuidelijk gedeelte van de gemeente. De laagste
inkomens worden aangetroffen ten zuiden van Laken of ten zuidwesten van de Vijfhoek. De Ginicoëfficiënt (statistische meeteenheid voor inkomensongelijkheid) van de gemeente Elsene toont
aan dat de inkomensongelijkheid binnen de gemeente (€ 18.639 /inwoner) aanzienlijk hoger is
dan het gemiddelde van de 18 andere Brusselse gemeenten. Dit is te wijten aan de aanwezigheid
van arme gezinnen, maar ook aan de aanwezigheid van werknemers van de Europese en
internationale instellingen die een groot deel van de bevolking vertegenwoordigen. Deze
inkomsten zijn niet opgenomen in de begrotingsstatistieken. Het werkloosheidspercentage in
Brussel bedraagt 22,1%, wat slechter is dan het gemiddelde. In Elsene bedraagt dit 18,2% en ligt
daarmee boven het gewestelijk gemiddelde. In de gemeenten Brussel-Hoofdstad en Elsene zijn
vele Europese en internationale instellingen en hoofdzetels gevestigd. De functie van Brussel als
hoofdstad van het land is een aantrekkingspool voor de werkgelegenheid van burgers uit het hele
land. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt ongeveer 350.000 pendelaars per dag: bijna de helft
van de banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingevuld door pendelaars. De nabijheid
van de verschillende instellingen en de functie van de hoofdstad resulteren in belangrijke
mobiliteitsassen. Een derde van de metrostations in het MIVB-netwerk bevindt op het
grondgebied van de zone. De nabijheid van het Centraal station en vele andere tram- en
busverbindingen maken het centrum van de stad vrij toegankelijk.
De leefomgeving van haar inwoners wordt in het bijzonder beïnvloed door de
verstedelijkingsdichtheid en de vele beperkingen die gelinkt zijn aan de nationale en
internationale functies van Brussel.
Een gezonde economie is afhankelijk van diverse interne en externe factoren van gemeenten. Een
eerlijke, solidaire, duurzame en veilige stad is daarbij één van de speerpunten. De stad Brussel is
de toeristische, culturele en economische motor van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We
proberen haar gezondheid te meten aan de hand van een aantal indicatoren.
Het bruto binnenlands product (BBP) per inwoner steeg in 2017, op basis van het gewestelijk
gemiddelde, van 64.241 naar 65.007.
Het aantal werkzoekenden daalde zowel in Brussel (-2,19%) als in Elsene (-3,62%). De
inkomensongelijkheid gemeten aan de hand van de Gini-coëfficiënt is in de stad Brussel identiek
aan het gewestelijk gemiddelde. Elsene is een van de gemeenten in het Gewest waar de coëfficiënt
traditioneel het hoogst is. De loonkloof tussen de rijksten en de armsten is aanzienlijk en
geografisch kenmerkend voor de gemeente. De rijkste inwoners wonen in de westelijke wijken,
terwijl de noordelijk gelegen wijken van de gemeente, evenals een deel van de universiteitswijk,
een bevolking hebben met een lager gemiddeld inkomen. De politie zal in haar beleid dan ook
rekening moeten houden met een hoge mate van sociale en ruimtelijke ongelijkheid op het
grondgebied van de gemeente.
Zowel in Brussel (-116) als in Elsene (-7) noteert men een daling in het aantal ondernemingen die
worden opgericht en is het aantal faillissementen toegenomen. In vergelijking met het Brussels
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Hoofdstedelijk Gewest ligt de werkgelegenheidsgraad in de stad Brussel lager en schijnt de
beroepsbevolking moeilijker werk te vinden. Dit geldt in het bijzonder voor de groep van oudere
werkzoekenden en voor vrouwen, waardoor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groter is
dan het gewestelijk gemiddelde.
4.1.4 Onze politiezone – Socio-cultureel Perspectief
De gemeenten Brussel en Elsene onderscheiden zich door het zeer ruim en kwalitatief hoogstaand
cultureel aanbod. De stad Brussel is wereldwijd bekend voor haar rijkdom aan monumenten, vele
materiële en immateriële monumenten staan op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Kenmerkend voor deze cultuur zijn het gotische stadhuis en de Grote Markt. De belangrijkste
woningen van architect Victor Horta en de Belgische biercultuur zijn eveneens in deze lijst
opgenomen. Andere attracties zoals Manneken Pis, het Magritte Museum en het Paleis voor
Schone Kunsten vervolledigen de lijst van grote toeristische attracties. Het ruime artistieke aanbod
aan tentoonstellingen, concerten, theater- en bioskoopvoorstellingen, literatuur en achitecturale
ontwerpen doen het historische centrum van Brussel alle eer aan.
Elsene is bekend omwille van de bijzondere aantrekkelijkheid en diversiteit van haar wijken, die
bijdragen tot haar rijkdom en die haar tot een van de meest populaire gemeenten van het gewest
maken. Kenmerkend voor deze gemeente zijn haar universitaire sites (ULB/VUB), de Flagey- wijk
met zijn cultureel centrum en de Gulden Vlies- wijk, alsook haar kwalitatief hoogstaand
commercieel aanbod. Met het Europees Parlement in haar midden,trekt de Europese wijk
ambassades, advocatenkantoren, lobbyisten en de internationale pers aan. De wijk Matonge is
een treffend voorbeeld van de culturele diversiteit van de gemeente.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt jaarlijks ongeveer zes miljoen toeristen. In 2018
bedroeg de gemiddelde hotelbezetting 74,6%, een stijging van 5,5% ten opzichte van voorgaande
jaren. De evolutie zorgt voor een verhoogte intensiteit van de politieactiviteit. Naast deze factoren
moet de politie ook rekening houden met de rol van universiteiten, ziekenhuizen, de Grote
Paleizen, het Koning Boudewijnstadion en het Justitiepaleis die zich op haar grondgebied
bevinden.
4.1.5 Onze milieu-analyse van de politiezone
De interactie tussen mens en milieu is een indicator voor de levenskwaliteit in sommige steden of
gemeenten. In deze analyse hebben we de cijfers opgenomen van het politiebureau van Haren
dat deel uitmaakt van de politiezone van Brussel-Hoofdstad. Ecologie moet zo optimaal mogelijk
zijn; de luchtkwaliteit is daarvan een indicator. Deze wordt gemeten aan de hand van
concentraties van verontreinigende deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micrometer en
deeltjes
met
een
diameter
van
minder
dan
1 micrometer. Er is een positieve tendens in beide categorieën van luchtkwaliteitsmeting. De
gemiddelde jaarconcentratie (16 µg/m3) en de maximale dagconcentratie (66 µg/m3) zijn in de
loop der jaren systematisch gedaald, met de grootste daling in 2017 (laatste gegevens). Wij
noteren een positieve trend, maar het gewestelijk gemiddelde is lager dan de normale waarde
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Afval wordt door de politiezone gezien als een sociale uitdaging. Met een gemiddelde van 350 kg
per inwoner per jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten preventie, het hergebruik, de
sortering en de recyclage aangemoedigd worden. Ook de zone spant zich in om haar steentje bij
te dragen in het jaarlijks verminderen van haar afvalproductie. Bovendien kan men stellen dat,
met 227 overtredingen in 2017, het aantal geregistreerde milieuovertredingen afneemt. De meest
voorkomende inbreuk is de bedreiging van fauna en flora (biodiversiteit), aangevuld met afval en
stedenbouw.
Burgers en overheden opteren voor een radicalere verschuiving richting duurzamere mobiliteit.
De voorkeur gaat uit naar het multimodale karakter van het verkeer van personen en goederen.
De uitbreiding van de voetgangerszone is een voorbeeld van de wil van de stad Brussel om haar
economische activiteit te verzoenen met haar levenskwaliteit. Dagelijks reizen om en bij 340.000
pendelaars
naar
Brussel.
Brussel-Noord is het belangrijkste spoorwegstation met gemiddeld 61.179 passagiers per dag, het
station Brussel-Centraal volgt op de tweede plaats met 59.258 passagiers en het station BrusselZuid
staat
op
de
derde
plaats
met
58.461
passagiers
in
2017.
De verschillende vormen van openbaar vervoer (bus, tram, metro en trein) en alternatieve
vervoersmiddelen (steps en deelfietsen) proberen zoveel mogelijk het grote aantal auto's en
bestelwagens te weren op gemeentelijke- en gewestwegen. Alle statistieken wijzen op een stijging
van het aantal verkeersongevallen op gewestelijk niveau, zowel inzake het aantal ongevallen
(3.846) als
wat betreft het aantal slachtoffers (4.603). Ook het aantal dodelijke
verkeersongevallen (9) en zware verkeersongevallen (61) waren in Brussel, in 2017, in stijgende
lijn.
Onze politiezone draagt bij in het verkleinen van de ecologische voetafdruk via allerlei acties zoals
de aankoop van gebouwen die beantwoorden aan de huidige normen, het recycleren van
bepaalde materialen of het digitaliseren van hetgeen wij produceren.
4.1.6 Technologische ontwikkeling in het politielandschap
Politiezones proberen steeds vaker de kaart van de digitalisatie te trekken.
Op het geïntegreerd niveau werken we onverdroden verder aan de ontwikkeling van FOCUS , een
toepassing die het mogelijk maakt om tijdens proactieve patrouilles verschillende databases
tegelijkertijd te bevragen. Wij zijn op dit vlak pilootzone.
Ook de mobiele ISLP is in volle ontwikkeling. Deze toepassing maakt het voor de patrouilles
mogelijk om ter plaatse, op het terrein verhoren af te nemen en processen-verbaal op te stellen.
Voorts wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een applicatie die het mogelijk maakt om online
een afspraak te boeken met uw wijkinspecteur.
4.1.7 Complexiteit van de institutionele omgeving
Brussel ligt vanuit geografisch en politiek standpunt, in het hart van Europa. Brussel is niet enkel
de hoofdstad van België, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse en Franstalige
Gemeenschap, maar ook van Europa. Het grondgebied van de stad Brussel, de gemeente Elsene
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het algemeen herbergt tal van politieke instanties. Door
de openvolgende uitbreidingen hebben steeds meer Europese instellingen zich in het Brussels
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Hoofdstedelijk Gewest gevestigd, waardoor een echte Europese wijk is ontstaan. De Europese
instellingen hebben zich voornamelijk gevestigd in de stad Brussel, in de buurt van de
Schumanrotonde, een wijk die wordt begrensd door de kleine ring, de Stevinstraat, het Jubelpark
en de Troonstraat. In Elsene treft men een groot aantal Europese instellingen aan in de buurt van
de Leopoldwijk.
Dankzij de vele ambassades, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een diplomatieke
draaischijf en geldt het als de plek met de tweede grootste diplomatieke vertegenwoordiging ter
wereld. De aanwezigheid van zowel gouvernementele als niet-gouvernementele Europese en
internationale instellingen zorgt voor een aanzienlijke toestroom van buitenlandse inwoners
waaraan Brussel zijn huidig kosmopolitisch karakter te danken heeft.
Kenmerkend voor de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene is de bewuste, geëngageerde maar
complexe politieke
betrokkenheid. Naast de politieke verantwoordelijkheid van de
burgemeesters van beide gemeenten zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog tal van
andere instellingen bevoegd. De federale overheid, de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap zijn
allen bevoegd in Brussel. Deze worden aangevuld met de Vlaamse Gemeenschaps- commissie, de
Franse Gemeenschapscommissie en een Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

4.2 Analyse van de objectieve criminaliteit
De criminaliteitsanalyse van dit ZVP is gebaseerd op de cijfers die door de politiezone in ISLP
werden ingevoerd. De politiezone beschikt namelijk over een Cel voor Beleidsondersteuning
(CAPP/COB) die onder meer belast is met de analyse en verwerking van criminaliteitsgegevens ten
behoeve van alle diensten in de zone. COB analyseert daartoe dagelijks 7 stedelijke
criminaliteitsfenomenen, gekozen op basis van hun ernst of van hun impact op de slachtoffers.
COB analyseert ook alle misdrijven (geregistreerd in de module “Afhandeling”) die zich op het
grondgebied van de zone hebben voorgedaan en verzekert maandelijks de opvolging van de
fenomenen opgenomen in het ZVP.
4.2.1 Analyse van de stadscriminaliteit
De analyse van de 7 feiten van stadscriminaliteit vertoont een licht algemene stijging sinds 2016.
De oorzaak voor deze stijging zijn de gauwdiefstallen; deze zijn in de periode tussen 2017 en 2018
toegenomen met 42% en kunnen voor 2019 mogelijks nog met 10% toenemen. Hoewel deze
cijfers ook het bewijs zijn van de proactiviteit van onze Cel Trekkers, moet dit fenomeen
vooralsnog worden opgevolgd om de evolutie ervan te kennen. De overige feiten tonen een daling
van 13% ten opzichte van 2014 en van 2% ten opzichte van 2017.
2014

2015

2016

2017

2018

2019*

slagen en verwondingen

1722

1643

1599

1678

1757

1680

vandalisme

2614

2288

2234

2055

2010

2124
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gauwdiefstal

3503

2463

2254

2645

3766

4164

diefstal met geweld

1729

1714

1555

1802

1800

1848

3819

3353

3020

3275

3389

3480

4616

3730

3617

4043

3683

3612

419

386

324

348

284

240

18422

15577

14603

15846

16689

17148

Diefstal in woning (niet beperkt tot diefstal in privéwoningen)

Diefstal in voertuig
autodiefstal
Totaal
*voorspelling op 121 maanden

Straatcriminaliteit ZPZ 5339
18422
15577

2014

2015

14603

2016

15846

2017

16689

17148

2018

2019*

Per type feit noteren wij een sterke toename van het aantal gauwdiefstallens, een matige stijging
van de diefstallen met geweld en de diefstallen in woning en van de “slagen en verwondingen” en
doet er zich een daling voor bij het aantal diefstallen in voertuigen, vernielingen en
autodiefstallen.
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Evolutie van de 7 feiten van stadscriminaliteit PZ 5339 2014 tot 2019
5000
4000
3000
2000
1000
0
2014

2015

2016

Slagen en verwondingen

2017

2018

vandalisme

Diefstal met geweld

2019*

gauwdiefstal

Diefstal in gebouw

Diefstal in voertuig

autodiefstal

Zoals uit onderstaande tabellen blijkt, volgen de aanhoudingen en terbeschikking- stellingen van
het parket de tendens van de geregistreerde feiten tijdens de periode tussen 2014 en 2016; in
2017 en 2018 neemt - maar dan in zeer geringe mate- het aantal aanhoudingen af terwijl de feiten
toenemen, zij het in zeer beperkte mate.
Het aantal terbeschikkingstellingen van het Parket is sinds 2014 voortdurend gedaald.
In 2018 werd, met bijna 30% van alle gevallen, het grootste aantal aanhoudingen verricht voor
diefstallen met geweld, op de voet gevolgd door slagen en verwondingen(27%). Voor de andere
feiten noteert men een arrestatiepercentage schommelend tussen de 5 en 8%.

7 feiten van stadscriminaliteit
Gerechtelijke aanhoudingen voor deze
7 feiten
Terbeschikkingstellingen voor deze
7 feiten

2018

aanhouding

2014

2015

2016

2017

2018

18422

15577

14603

15846

16689

6844

6200

5298

5231

5175

2106

1931

1676

1584

1562

feiten

%

slagen en
verwondingen

468

1757

27%

vandalisme

100

2010

5%

gauwdiefstallen

313

3766

8%

Diefstallen met geweld

514

1800

29%

Diefstal in gebouwen

212

3389

6%

Diefstallen in voertuig

258

3683

7%

21

284

7%

1886

16689

11%

autodiefstallen
Totaal
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Feiten, aanhoudingen en terbeschikkingstellingen voor de
stadscriminaliteit van 2014 tot 2018
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2018

Terbeschikkingstelling
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4.2.2 Analyse van alle feiten gerechtelijk niet verkeer
Stadscriminaliteit is slechts een deel van het politiewerk. Daarnaast werden er in de zone ook
gemiddeld, per jaar, 139.000 aanvankelijke en navolgende pv’s opgesteld (wat neerkomt op een
gemiddelde tussen de 4.500 en 6.000 pv’s per maand), een percentage dat de laatste
3 jaar is gedaald.

Evolutie van de gerechtelijke aanvankelijke en navolgende
pv’s PZ 5339 van 2014 tot 2018
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Van alle feiten waarvoor er in de zone pv werd opgesteld en die in de zone werden gepleegd ,
vormen
de
eenvoudige
diefstallen
nog
steeds de
belangrijkste
categorie
(6.286 feiten in 2018), met een toename met 5% tussen 2017 en 2018; deze stijging wordt ook
waargenomen bij de winkeldiefstallen (+ 54%). Anderzijds is het bezit van verdovende middelen
in dezelfde periode ongewijzigd gebleven.
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In vergelijking met het hele Brussels Gewest (cijfers uit de politiële criminaliteitsstatistieken van
DRI-BIPOL - verslag 2019) blijkt uit de vergelijking van de cijfers voor 2017/2018 dat er zich voor
de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene eenzelfde trend aftekent op het vlak van gauwdiefstallen
(+28% op gewestelijk niveau en +42% voor de politiezone), autodiefstal (-14% op gewestelijk
niveau tegenover -18% voor de politiezone) of diefstallen met geweld (-0,5% in het Brussels
gewest en -0,2% voor de politiezone); daarentegen vertonen de diefstallen in woningen een
dalende tendens in het Brussels Gewest (-6,9%), wat niet het geval is voor onze politiezone
(+3,4%).

4.3 Analyse van de subjectieve criminaliteit
De politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene maakt ook gebruik van tools om objectieve gegevens te
contextualiseren en de burgers een stem te geven, hetzij via de Veiligheidsmonitor, de
gewestelijke veiligheidsenquête of interne enquêtes.
4.3.1 De Veiligheidsmonitor 2018
De Veiligheidsmonitor, een enquête van de federale politie in de deelnemende gemeenten en
lokale politiezones bij de bevolking die in België woont (700 personen in onze politiezone, allen
ouder dan 15 jaar), toont aan dat, wat onze onze politiezone betreft, er voor onze burgers drie
belangrijke aandachtspunten zijn: sluikstortingen en het zwerfvuil in de straten, het agressief
rijgedrag in het verkeer en de niet aan het verkeer aangepaste snelheid . In Brussel volgen dan
nog: het hinderlijk parkeren, geluidsoverlast door verkeer, vandalisme en graffiti, diefstal van en
vandalisme op voertuigen, overlast veroorzaakt door alcohol- en drugsgebruik, fietsdiefstallen en
inbraken.
In Elsene zijn dat in volgorde: de geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer, hinderlijk parkeren,
vandalisme en graffiti, geluidshinder veroorzaakt door mensen op de openbare weg,
fietsdiefstallen, diefstal van of vandalisme op voertuigen en diefstal in voertuigen.
71% van de respondenten vindt hun buurt eerder of zeer netjes.
39% van de respondenten voelt zich zelden onveilig en 26% ervaart dat soms. Opgemerkt moet
worden dat het gevoel van onveiligheid evenredig toeneemt met de mate van netheid van de
wijken: hoe schoner de wijk, hoe minder groot het onveiligheidsgevoel.
Het meest voorkomend vermijdingsgedrag van respondenten is het-niet-open-doen voor
vreemden (59%) en het niet-naar-buitengaan wanneer het donker is (20,5%). In Brussel vermijdt
27% van de respondenten bepaalde plaatsen in de gemeente, terwijl in Elsene 15% van de
respondenten verklaart om zeer drukke plaatsen te mijden.
Feiten waarvoor het meest klacht wordt ingediend bij de politie zijn: fysiek geweld, vluchtmisdrijf
in verkeerszaken en diefstallen met geweldpleging.
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De bekendste diensten in de politiezone zijn DPS (Dienst politionele slachtofferbejegening), de
Preventieadviseurs diefstal, het aanbod voor huistoezicht tijdens vakantieperiode en het aanbod
voor het markeren van fietsen.
57% van de respondenten is over het algemeen tevreden over de politiewerking, 64% is tevreden
over de houding en het gedrag van onze politiemensen en 58% is van mening dat het gemakkelijk
is om contact op te nemen met onze politiezone. Anderzijds vindt slechts 44% van de
respondenten dat de politie voldoende aanwezig is in het straatbeeld, 49% is tevreden over het
onthaal in de politiebureaus. 33% van de respondenten van Elsene verklaren dat ze hun
wijkinspecteur niet kennen, tegenover 43% in Brussel. Tegelijkertijd was 68% van de respondenten
in beide gemeenten samen, tevreden over hun laatste contact met de politie hetgeen duidelijk
aantoont dat wanneer er contact is, dit ook als “goed” wordt ervaren. Deze beoordeling gebeurt
op basis van de houding, de beschikbaarheid, de ontvangen informatie, de toegankelijkheid, de
tijd die aan het probleem wordt besteed en de snelheid waarmee er wordt tussen gekomen.
Een laatste punt dat uit dit onderzoek moet weerhouden worden , gaat over de mate van
tevredenheid over de strijd tegen overlast: slechts 17% van de respondenten is over het algemeen
tevreden over de acties die hiervoor werden opgezet (20% voor Elsene en 14% voor Brussel).

4.3.2 De Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018
De Gewestelijke veiligheidsenquête die in parallel werd gevoerd door onze gewestpartner BPV
maakt gewag van het onveiligheidsgevoel bij bewoners, pendelaars en toeristen in de gemeenten
en wijken van de politiezone. In totaal werden 400 personen ouder dan 15 jaar en wonende in het
Brussels Gewest over onze politiezone ondervraagd.
De onderstaande resultaten hebben betrekking op alle respondenten voor het ganse gewest. De
uitsplitsing naar categorie van respondenten of naar gemeente had immers geen zin gezien het te
kleine aantal respondenten.
48% van de respondenten is van mening dat de veiligheid goed of zeer goed is, zij voelen zich
slechts in 40% van de gevallen zelden of nooit onveilig. Slechts 17% vreest voor de veiligheid van
zijn gezin.
De respondenten storen zich, in volgorde, aan volgende fenomenen:
- Gebrek aan netheid
- Blootstelling aan vervuiling
-intens wegverkeer
- Oneerbied gedrag
- Overdeven snelheid van voertuigen
- Het in aanraking komen met bedelarij - Vandalisme
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Het religieus extremisme is wat de meeste (47%) inwoners van het Brussels Gewest zorgen baart.
Een minderheid van de respondenten (15%) geeft aan dat zij bepaalde plaatsen om
veiligheidsredenen vermijden; voegt men hier de periode van nacht aan toe, dan loopt het cijfer
op tot 29%.
Alle vervoermiddelen (auto, taxi, fiets, openbaar vervoer, wandelen) worden door de meeste
gebruikers overdag gebruikt.
Slechts 32% heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om de woning te beschermen (en dan meestal
na een inbraak).
De respondenten zeggen het vaakst slachtoffer te zijn geweest van een diefstal zonder geweld
(15,5%), van discriminatie (14%) hoewel het registratiepercentage voor dit soort feiten in onze
zone erg laag is, van opmerkingen of beledigingen in de openbare ruimte (13%) of van minachting
(11,5%). Het aantal slachtoffers van geweldpleging is lager (4,8%). Opgemerkt moet worden dat
deze antwoorden niet overeenstemmen met de criminaliteit die in en door onze politiezone wordt
geregistreerd, ook vormen deze discriminaties aan de startbasis voor interne projecten.
Bij een veiligheidsprobleem wordt in 50% van de gevallen door de respondenten, een beroep
doen op de politie. Zij verwachten in eerst instantie juridische (58%) maar ook psychologische
(45%) hulp.
Het indienen van een klacht gebeurt voornamelijk bij diefstallen gelinkt aan de woonplaats (80%)
of aan auto’s (74%). Er wordt niet systematisch om een tussenkomst van de Dienst(en) voor
Politionele Slachtofferbejegening (DPS) gevraagd.
4.3. De lokale enquêtes
De politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene heeft twee interne enquêtes over het
onveiligheidsgevoel uitgevoerd onder haar bevolking in de twee wijken waar een
buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BINZ/PLPI)tot stand kwam, namelijk in het centrum
van Brussel in de Zavelwijk en in Elsene in de Kasteleinwijk.
Deze vragenlijsten, gebaseerd op de veiligheidsmonitor, werden gebruikt in het
besluitvormingsproces dat geleid heeft tot de totstandkoming van deze twee BINZ’s.
Deze bevraging toonde aan dat het onveiligheidsgevoel er groter was dan datgene wat naar voren
kwam uit de door de politie uitgevoerde registratie van de criminaliteiteit afkomstig uit deze
wijken. De enquêtes toonden echter wel aan dat de handelaars nood hadden aan meer en directer
contact met hun politiediensten, zowel op het gebied van diefstal als voor overlast; dit is wat de
opgerichte BINZ’s sindsdien proberen tot stand te brengen.
Tot slot werd er in de maand augustus intern een bevraging georganiseerd onder al onze
medewerkers (operationeel en calog) om hun wensen te kennen met betrekking tot de te
weerhouden prioriteiten voor dit zonale veiligheidsplan. Hieruit bleek dat de volgende
criminaliteitsfenomen het voorwerp zouden moeten uitmaken van actieplannen: de diefstallen
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met geweld, overlast (lawaai - netheid – vuilnis), gauwdiefstallen en diefstallen in woonst. In
mindere mate komen ook verdovende middelen, fietsdiefstallen, verkeersagressie, rijden onder
invloed, en hinderlijk parkeren aan bod, evenals problemen gelinkt aan personen in onwettig
verblijf.

4.4 De zone binnen haar institutioneel kader
De evolutie en de werking van onze politiezone houdt nauw verband met de evolutie van onze
partners en institutionele actoren, namelijk de Federale Politie, Justitie en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Zoals vermeld in het Memorandum 2019/2023 van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, heeft
de hervorming van de federale politie en de vermindering van de vastgelegde middelen een
impact gehad op de politiezones wat geleid heeft tot een overdracht van opdrachten aan de lokale
politiediensten. Politiezones hebben vanaf dan hun opdrachten en taken zien toenemen door een
gebrek aan ondersteuning, zowel wat betreft haar gespecialiseerde domeingebieden (bv.
radicalisme/extremisme) als in haar specifieke ondersteuning die haar eenheden tot dan toe
konden bieden (bv. GBOR, HYCAP, ICT of opleidingen).
Eenzelfde vaststelling voor wat Justitie betreft, niet vanwege een hervorming, maar vanwege een
voortdurend gebrek aan middelen: de politiezones kregen extra taken toegewezen (bv. EPO-cellen
die in elke politiezone werden opgericht voor het verzekeren een autonome politionele
afhandeling van bepaalde categorieën misdrijven) zonder dat het kader of het budget werd
verhoogd. Ook legt de wetgever steeds vaker regels en wetswijzigingen op waaraan de politie zich,
zonder steun en ook niet zonder moeite, moet aanpassen .
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft via BPS, het orgaan dat haar vertegenwoordigt, een
aantal veranderingen gekend die een rechtstreekse en onmiddellijke impact hebben gehad op
zones van het Brussels Gewest die dagelijks betrokken zijn bij de nieuwe projecten die zij
implementeert zoals daar zijn: het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, de oprichting van het
Gewestelijk Crisiscentrum of de oprichting van de School voor Veiligheidsberoepen, ...
De omgeving van onze politiezone heeft zich ook aangepast aan de maatschappelijke
veranderingen: hervorming van onze Directie Territorialiteit, de bouw van een eigen schietstand,
de hergroepering van de meeste van onze diensten in één gebouw aangepast aan de veiligheidsen
welzijnsnormen,
de
verdere
uitbouw
van
onze
ICT-dienst, ... zijn allemaal noodzakelijke veranderingen en aanpassingen die gepaard gaan met
het ter beschikking stellen van personele en materiële middelen waarbij een evenwicht moet
worden gevonden met de verdere uitvoering van de basisopdrachten die wij als lokale politie
dagelijks aan onze burgers moet verschaffen.
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5. INTERNE ORGANISATIE
5.1 Organieke kader en reële kader
01-09-2019

Organieke kader

Operationeel kader

2444

Reële kader
(FTE) +
Gedetacheerden In
2233

HCP

17

11

2

PC

131

95

2

HINP

410

215

4

INP

1580

1649

16

Politieagent (AGP)

306

263

1

Administratief kader

431

356

16

Calog A

37

26

5

Calog B

47

39

1

Calog C

116

129

6

Calog D

231

162

4

TOTAAL

2875

2589

41

Gedetacheerden
Out
25

Reële kader = Aantal FTE – gedetacheerden OUT + gedetacheerden IN Admininstratief Kader = statutairen + contractuelen + vervangingscontracten

5.2 Organigram van de politiezone
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5.3 Organisatie
Het korps is georganiseerd rond vier pijlers: de operationele-, de functionele-, de territoriale pijler
en de pijler beheer. Naast deze 4 steunpilaren ressorteren eveneens rechtstreeks onder de leiding
van de Korpschef: de functionaliteit controle (DIT) voor de behandeling en/of opvolging van
interne dysfuncties tuchtmateries en de Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op het
Werk (IDBPW/SIPPT) die zich bezighoudt met het welzijn van het personeel.
De uitvoering van gerechtelijke opdrachten wordt verzorgd door de operationele pijler. Deze
omvat de operationele steunstructuur. De territoriale structuur omvat op haar beurt
de Directies Proximiteit en Interventie (DPI) die de 101-patrouilles en het onthaal in de centrale
politiecommissariaten (BTI) 7d/7 en 24u/24 uitvoeren; deze DPI ’s beschikken eveneens over
nabijheidscommissariaten (13 in aantal en gekend als "Proxis") die in elke wijk aanwezig zijn en die
op hun beurt zowel het onthaal als de wijkwerking verzekeren in deze gedecentraliseerde
politiebureaus. De Dienst Autonoom Politioneel Onderzoek (APO) behoort eveneens tot deze
structuur.
De functionele structuur bestaat uit alle steundiensten voor de terreinmedewerkers op het
gebied van human ressources, informatica, financiën, juridische en logistieke diensten en de dienst
belast met de ontvangst en verzending van briefwisseling en dossierstukken van de zone
(ROUTAGE). Tot slot bestaat de pijler beheer uit de Dienst voor Politionele slachtofferbejegening
(DPS/SAPV) de Cel Communicatie, de cel Ondersteuning van het politiebeleid ( COP/CAPP) en de
dienst Opleiding.

5.4 Verdeling volgens functionaliteit
5.4.1 Wijkwerking
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Datum van
Aantal
invoering van de inwoners
gegevens
(1/1/2019)

01-09-2019

268.602

Aantal
wijkinspecteurs
volgens de norm

67

Reëel aantal
Aantal politiebureaus
wijkinspecteurs
in functie

Capaciteit op
jaarbasis

13 proxis
(politiecommissariaten) 258.571 uren

152

NORM : 1 wijkinspecteur voor 4000 inwoners
Herziene norm voor de PZ Brussel-HOOFDSTAD- Elsene : 1wijkinspecteur voor 1.500 inwoners

De functie wijkwerking zoals gedefinieerd in de PLP 10 wordt in de zone uitgeoefend door de
wijkinspecteurs. Zij zorgen ervoor dat de wijkwerking, de lokale ordediensten en het onthaal in de
wijkcommissariaten dagelijks worden uitgevoerd.
De wijkwerking werd in 2018, bij de hervorming van de Directie Territorialiteit, volledig herzien.

5.4.2 Onthaal
Datum van
invoering van de
gegevens

01-09-2019

Aantal gemeenten
waaruit de zone is
samengesteld

2 (Brussel/ Elsene)

Aantal
politiebureaus

13
commissariaten

Aantal uren van fysieke
Capaciteit op
jaarbasis
aanwezigheid in de 4 Directies
Proximiniteit en Interventie
(DPI)
Weekdagen

WE feestdagen

24

24

163.683 uren

NORM : 12 uur per dag fysieke aanwezigheid in een centraal onhaalpunt + bereikbaar door middel van
technisch infrastructurele maatregelen.
De norm is bereikt

In de zone zijn 4 commissariaten (Proxis, 1 per DPI) permanent geopend; daarnaast voorziet elke
Proxi (13 in totaal) in een onthaal tijdens 5 dagen/7 van 8 tot 20 uur met de mogelijkheid om
eveneens op afspraak te komen. De openingsuren werden verminderd, zowel vanwege de
resultaten van de enquête over het aantal bezoekers per Proxi als om te komen tot een
dienstplanning die een verhoogde aanwezigheid van politiepatrouilles in het straatbeeld mogelijk
maakt.
Het actieplan "onthaal", dat nog steeds loopt, heeft het mogelijk gemaakt om:
 een handboek"onthaal" op te stellen, beschikbaar voor alle werknemers van de zone die
in onthaalfuncties werken;
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een opleidingsprogramma “onthaal” uit te werken, bestaande uit een technisch luik
( kennis en het werken met ISLP, Portal, enz.) een luik communicatie en een luik omgaan
met verbale agressie;
de aanwerving en opleiding te verzekeren van Calog-personeel tewerkgesteld als
onthaalmedewerker;
het
‘onthaal’-charter
op
te
stellen.

5.4.3 Interventie
Onze politiezone bestaat uit verschillende diensten die worden ingezet voor de functionaliteit
“interventie” en dit volgens de aard en het type van interventie.
Het zijn:
- de 4 interventiebrigades (BTI's) die deel uitmaken van de Directie Territorialiteit
- De Directie Interventie (INT)
- de Verkeersdirectie (TRA)
- de teams van de anti-overvalbrigade (JUD/BAA)
- en binnen de Operationele Directie, bepaalde lokale onderzoeksteams (JUD/RL) en de sectie
Diefstallen (JUD/VOL).
Datum van invoering van de
gegevens
1/9/2019

Minimum aantal interventieteams

Aantal

Capaciteit op jaarbasis

Uren van uitvoering

DIRECTIE INTERVENTIE
Totaal

313 man
verdeeld over 8
pelotons

24u/24u

792.741 uren

NORM : 1 team 24u/24u + 1 team piekmomenten 84u/week
DIRECTIE TERRITORIALITEIT - BTI
Totaal

566 man
Verdeeld over 4 DPI’s

24u/24u

922.256 uren

24u/24u

388.436 uren

VERKEERSDIRECTIE
Totaal

203 man

De norm is bereikt

De Directie Interventie en Operationele Steun (DIR INT) bestaat uit de Dienst openbare orde
(INT/O) met zijn 8 interventiepelotons en de hondenbrigade (K9).
De taken van deze directie zijn drieledig:
- De Directie Interventie en Operationele Steun houdt zich bezig met vrijwel alle ordediensten met
een revendicatief karakter, zowel in de zone zelf als in andere zones (Hycap);
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- De Directie Interventie en Operationele Steun verzekert een deel van de reactieve patrouilles
(opdrachten van de 101-centrale en van de zonale dispatching);
- Ten slotte ondersteunt deze directie de territoriale structuur en andere zonale diensten en voert
ze acties uit in het kader van het zonaal veiligheidsplan.
De hondenbrigade (K9) voert dagelijks talrijke patrouilles uit, voornamelijk ter ondersteuning van
collega's bij grote acties, operaties of ordehandhavingssdiensten, maar ook bij preventieve
veiligheidsopdrachten in minder toegankelijke plaatsen (parken, groene zones). Op verzoek van
de algemene directie of van de territoriale diensten worden deze patrouilles ingezet in vooraf
bepaalde sectoren.
5.4.4 Slachtofferbejegening
DPS (Dienst Politionele Slachtofferbejegening) heeft als taak het slachtoffer en/of zijn of haar
familie te informeren en bij te staan. In het bijzonder worden slachtoffers opgevangen van diefstal,
geweldpleging, handtasdiefstal, carjacking, homejacking, seksueel geweld, mishandeling, diefstal
door middel van list, gauwdiefstal, oplichting, diefstal met braak, pesterijen, diefstallen
gewapenderhand, huiselijk en familiaal geweld, alsook de indirecte slachtoffers en getuigen van
doodslag, zelfmoord, verdwijning, .... Voor elke persoon die DPS opvangt, beoordeelt deze de
ernst van het trauma en voert hij zijn taak uit op basis van de behoeften en wensen van het
slachtoffer of op initiatief van de gerechtelijke instanties en binnen de grenzen van zijn
bevoegdheid.
Deze hulp wordt altijd gegeven met het oog op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de
persoon. Deze is ondergeschikt aan de specifieke situatie van elk slachtoffer en de tussenkomt
situeert zich op verschillende niveaus met uitsluiting echter van elke vorm van therapie en
psychologische zorg.
In 2018 hebben de zes leden van de Dienst Politionele Slachtofferbejegening (DPS/SAPV), die
ressorteren onder de Algemene Directie Beheer en verdeeld zijn over de ganse zone, 914
slachtoffers in onze politiezone opgevangen en gezorgd voor hun onthaal. Zij traden voornamelijk
op ingevolge situaties van intrafamiliaal geweld, slagen en verwondingen (geen VIF) en diefstallen
met geweld. Zij verstrekken eveneens de opleiding “onthaal van slachtoffers” en “het melden
van slecht nieuws” aan het personeel van de interventiediensten (in 2018 werden 85
personeelsleden opgeleid).

Datum
invoering
gegevens

Al dan niet beschikken over een
gespecialiseerde medewerker
(ja / neen)

01-09-2019
Ja (6 specialisten
slachtofferbejegening)

Wijze waarop de permanente beschikbaarheid
wordt geregeld (aanvinken)
Geregeld binnen
de zone

Samenwerking met andere
PZ’s /FedPol

6

ja

Capaciteit op
jaarbasis

12.802 u.
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NORM: 1 gespecialiseerde medewerker ( permanent terugroepbaar)
(eventueel via een samenwerkingsovereenkomst)
De norm is bereikt

Naast de DPS beschikt onze zone over het S-team, een groep van operationele personeelsleden
die op vrijwillige basis en onder de verantwoordelijkheid van DPS als taak heeft om
personeelsleden te helpen nadat deze ,tijdens het werk, werden geconfronteerd met een critical
incident (gebruik van wapens, enz.). Deze groep die sedert verschillende jaren actief is in de zone,
bestaat momenteel uit 8 operationele collega’s die speciaal voor deze taak werden opgeleid en
een CaLog-coördinator en zal zich naar de toekomst mogelijk nog verder uitbreiden.
Tot slot beschikt de zone uiteindelijk over een PSN (Psychosociaal noodplan voor het Personeel)
dat tot doel heeft collectieve en individuele ondersteuning te bieden aan personeelsleden en hun
families (indien personeelsleden directe slachtoffers zijn) die getuige zijn geweest van een incident
met meerdere slachtoffers in een van volgende omstandigheden; :misdrijf (aanslag) grootschalig
ongeval, natuurramp of gezondheidscrisis). Een multidisciplinair team en 13 vrijwilligers maken er
deel van uit. Sinds de lancering heeft dit plan zijn deugdelijkheid al meermaals bewezen.

5.4.5 Opsporing en onderzoek
Organisatievorm
Datum invoering
gegevens

01-09-2019

Totaal
Effectief
Dienst Lokale Recherche
effectief van operationeel
(vaste medewerkers)
de zone
kader

2.589

2.233

polyvalente of « flexibele »
opsporing- en onderzoekCapaciteit

Aantal FTE

Aantale FTE of uren

275

-

Capaciteit op
jaarbasis

577.838 u.

NORM : 10 % van het operationeel effectief
De norm is bereikt

De Directie van de Lokale Recherche beheert de gerechtelijke zaken die ze zelf binnen de zone
opstart, de belangrijke of complexe zaken die door de politiezone moeten behandeld worden en
ook alle zaken die haar worden toevertrouwd door het Parket of de Hoven en
Rechtbanken, evenals de zaken die haar door de korpsleiding worden toevertrouwd.
De Lokale recherche is georganiseerd rond drie pijlers:
- een pijler "Geconcentreerde recherche" met de secties "Diefstal - Trekkers", "Zeden Mensenhandel - Drugs", "Geweld", "Stadsbendes", "Fraude - Verdwijningen", "DPM (Jeugd Gezin)" en "Algemene Inlichtingen";
- een pijler "Operationele steun" met de Anti-Overvalbrigade en “Gedeconcentreerde recherche”
;
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- een pijler "Functionele steun" met een sectie "Operaties" en een sectie "Lokaal
Informatiekruispunt" (LIK). Het LIK is het aanspreekpunt voor het Informatiekruispunt op
Arrondissementeel Niveau (AIK).
5.4.6 Openbare ordehandhaving
De Directie Interventie en Operationele Steun (DIR INT) bestaat uit de Dienst Openbare Orde
(INT/O) met zijn 8 interventiepelotons en de Zonale Wacht (GZW).
De taken van deze directie zijn drieledig:
- De Directie Interventie en Operationele Steun verzekert bijna alle ordediensten met een
revendicatief karakter (998 in de zone in 2018), zowel in de zone als in andere zones (Hycap);
- de Directie Interventie en Operationele Steun verzekert een deel van de reactieve patrouilles
(opdrachten van de 101-centrale en deze van de dispatching);
- Ten slotte ondersteunt deze directie de territoriale structuur en andere zonale diensten en voert
zij acties uit in het kader van het zonaal veiligheidsplan (voornamelijk ondersteuning TRA en JUD).
Naast deze opdrachten heeft de Directie Interventie de leiding over een andere eenheid:
De Zonale Wacht (GZW) is een eerstelijnswachtdienst die de gerechtelijke opvolging verzekert van
de interventies die plaatsvinden op het grondgebied van de zone en dit voor omvangrijke zaken;
van zodra een dader wordt gevat of wanneer een slachtoffer moet verhoord worden. Sinds
oktober 2019 maakt de wachtdienst deel uit van deze directie.
5.4.7 De verkeersdiensten
De capaciteit besteed aan het uitoefenen van deze 7de basisfunctionaliteit bedraagt ten minste 8%
van de totale werkcapaciteit binnen de politiezone: zie overzicht van de aangewende capaciteit.
Deze norm is bereikt.
De Verkeersdirectie beheert het mobiliteitsprobleem in het algemeen en beschikt over
interventieteams voor het beheer van specifieke problemen zoals de sluiting van een tunnel of
het instellen van omleidingen bij rampen. Zij verzekert tevens de omkadering van de zeer talrijke
evenementen die op ons grondgebied plaatsvinden. Tot slot voert zij acties uit op het vlak van de
verkeersveiligheid.
Deze directie is samengesteld uit:
- De operationele dienst (TRA/O), deze dienst alleen al vertegenwoordigt de helft van het
totale personeelsbestand van deze directie en verzekert verschillende opdrachten waarvan de
belangrijkste erin bestaat om 7 dagen/7 en 24 uur /24 patrouilles uit te voeren die bij
verkeersongevallen of dringende interventies optreden. Het personeel komt bovendien
tussenbeide in het kader van terugkerende verkeersproblematieken zoals het parkeren op het
trottoir en in laad-en loszones,...) en neemt deel aan acties in het kader van het Zonaal
Veiligheidsplan of aan campagnes voor de verkeersveiligheid. Dit personeel verzorgt eveneens de
omkadering van de talrijke evenementen,;
- Het Escadron Motorrijders (TRA/M) voert dezelfde opdrachten uit als TRA/O. De leden
worden eveneens ingezet bij acties opgezet in het kader van het Zonaal Veiligheidsplan en bij de
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VIAS-institute-campagnes. Zij nemen deel aan ordediensten en verzekeren de escorten.
- De "Snelheidscontrole"-cel (TRA/V);
- De dienst “Verkeersongevallen (TRA/A) voor de zware verkeersongevallen en
kwaliteitscontrole van de processen-verbaal verkeer;
- Dienst Verkeersinbreuken (TRA/I) voor de opvolging van de stroom processen-verbaal
en onmiddellijke inningen aan het Parket en aan de gemeentelijke Sanctionerende Ambtenaren;
- en de Technische Dienst (TRA/T), brengt adviezen uit over herinrichtingen van openbare
wegen, verzekert de opvolging inzake werven en voert de gegevens in met betrekkening tot
aanvragen voor parkeerreservaties (in Brussel).

5.4.8 Andere operationele eenheden
5.4.8.1 De Zonale Dispatching (DPZ)
Deze dienst is 24 uur/24 en 7 dagen/ 7 operationeel en verzekert dagelijks de "normale dienst" en
het "verkeer". Daarnaast voert de DPZ haar werkzaamheden uit in het kader van de handhaving
van de openbare orde en neemt zij deel aan diverse acties.
5.4.8.2 De Directie Autonoom Politioneel Onderzoek (APO)
Deze dienst legt bepaalde strafbare feiten vast in een vereenvoudigd pv en voert onmiddellijk, van
ambtswege en zonder een eerste voorafgaande overmaking aan het Parket, een onderzoek uit
met betrekking tot de controle van de criteria (gebruik der talen, kwalificatie van de feiten,
passende inbreukcodes parket , nazicht in de databanken), vertaling, verhoren, neerleggingen ter
griffie, (de)signaleringen en het overmaken aan de betrokken diensten). De APO-dienst maakt
het volledige dossier over aan de procureur des Konings, die beslist over het gevolg dat aan het
dossier wordt gegeven.
5.4.8.3 De Dienst Paleistoezicht (SPT)
De Dienst Paleistoezicht (SPT) werd in onze zone opgericht in 2009 en is verantwoordelijk voor het
beheer van alle taken inherent aan de politie van hoven en rechtbanken.
5.4.8.4 De Hondenbrigade (K9) voert dagelijks talrijke patrouilles uit, voornamelijk ter
ondersteuning van BTI- en INT-patrouilles (+ ondersteuning met drugshonden tijdens
huiszoekingen) en in de tweede plaats in het kader van preventieve beveiligingsopdrachten in
minder toegankelijke plaatsen (parken, groene zones). Op verzoek van de algemene directie of
territoriale diensten worden deze patrouilles ingezet in vooraf bepaalde sectoren.
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5.5 Opdrachten en taken van federale aard
Dwingende richtlijn

Commentaar

Dwingende richtlijn van FOD
Jusititie van 13 december 2001
inzake het verzekeren van de
openbare orde in hoven en
rechtbanken, het overbrengen
van gedetineerden en het
handhaven van de orde en de
veiligheid in de gevangenissen in
geval van oproer of onlusten

DAB heeft sinds 1 januari 2019 het beheer van de gedetineerden
overgenomen om de opdrachten die tot dan waren toegewezen aan
het Veilgheidskorps verder te zetten; DAB treedt hierbij op in steun
van de lokale politie.
De zone levert in het kader van de opdracht “politie van de hoven
en rechtbanken”, 12 inspecteurs, theoretisch van maandag tot
vrijdag van 7 tot 17u, ongeacht de opdrachten PORTALIS
(art. 23 WPA).

Ministeriële richtlijn van 3 april
2002 betreffende het beheer van
de personeelscapaciteit en het
verstrekken van versterking door
de lokale politie voor opdrachten
van bestuurlijke politie. (MFO2,
bijgewerkt door MFO2 bis van
28/01/2003, en vervolgens op
1/1/2018)

Het door MFO2 bis opgelegde beschikbaarheidsniveau legt volgende
normen vast:
Max 7% van het beschikbare personeel (Ops-kader + gedet Ops
FedPol) indien > 96 uur = 156 MW (medewerker)
Max 4% bij waarschuwingstermijn tussen 24 en 96 uur = 89 MW
Op piekmomenten, dan 10% = 223 MW.
Bij waarschuwingstermijn < 24 uur: 0%.
De politiezone neemt deel aan alle opleidingen die de federale
politie op dit vlak aanbiedt en voorziet om jaarlijks het volledige
personeel van Interventie op te leiden in de de wijze waarop wordt
tussengekomen: klassieke interventiewijze, bij Molotovcocktails en
bij gebruik van gas

Gemeenschappelijke richtlijn van
de de ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie
van 14 juni 2002, betreffende het
informatiebeheer inzake de
gerechtelijke politie en de
bestuurlijke politie (MFO3)

Binnen de politiezone zijn er duidelijke richtlijnen voor een juiste
uitvoering van de informatieopdracht voor volgende thema’s:
Informatiebeheer via een specifieke "RIR"-cel (PV, zachte informatie
of vertrouwelijk verslag aan magistraten).
Aankondigen van acties of operaties via het LIK (Lokaal
Informatiekruispunt) aan het AIK.
De zone zorgt voor de coördinatie van de onderzoeken via de
systemen "DOS" en "GES".
De zone verzekert de verspreiding van het Recherche en
informatieblad(RIB).
De zone beschikt over een lokale fototheek.
De zone zorgt voor de totstandkoming van robotfoto’s.
De zone heeft een TOR-cel opgericht die dagelijks een operationele
briefing analyseert en publiceert.
De MFO3 kan door elke politiefunctionaris rechtstreeks worden
geraadpleegd via het "INTRANET" van de politiezone.
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Richtlijn Col 8 / 2005

De richtlijn col 8 is 100% geïmplementeerd binnen de zone.
Onze zone beschikt over een APO-dienst die APO-dossiers beheert.
Er wordt eveneens een kwaliteitscontrole van de pv’s uitgevoerd in
de 4 Directies Proximiniteit en Interventie door hun gerechtelijke
secretariaten. Het LIK ziet toe op de kwaliteit van de PV’s van de
gerechtelijke diensten.
Er worden nauwe contacten onderhouden met het Parket door
middel van coördinatievergaderingen.

Ministeriële richtlijn houdende
de opdrachten van federale aard
uit te oefenen door de lokale
politie, wat betreft de
opdrachten van bijzondere
bescherming van personen en
roerende en onroerende
goederen (MFO5).

De zone voorziet in, al naar gelang de omstandigheden, het nodige
personeel.
Voor deze opdrachten wordt er ook 24u/24 capaciteit vrijgemaakt.
Onze politiezone onderhoudt nauwe contacten met het Nationaal
Crisiscentrum (NCCN).

Binnen de politiezone is een lokaal informatiecentrum (LIK)
opgericht dat de "SITREP's" (informatieverslagen over de
Gemeenschappelijke en
gebeurtenissen die zich de afgelopen 24 uur op het grondgebied
dwingende richtlijn MFO-6 van
hebben voorgedaan) van alle diensten en eenheden van de zone
de Ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken betreffende groepeert. Deze informatie wordt dagelijks op geautomatiseerde
wijze naar het AIK verstuurd. Het LIK voert een eerste verwerking
de werking en organisatie van de
van de informatie uit om het werk van het AIK te vergemakkelijken
arrondissementele
en de synergie tussen de twee niveaus te vergroten.
informatiekruispunten (AIK) )
LIK en TOR dragen met 27 personeelsleden bij aan deze opdrachten.
De zone levert aan het AIK 3 FTE’s (2 HINP's en 1 calog C), wat een
jaarlijkse capaciteit van 4560 uur vertegenwoordigt.
FIPA / BOB

De politiezone neemt deel aan alle FIPA/BOB-acties georganiseerd
door de Federale Politie.

CIC

De politiezone heeft hiervoor, conform de afspraken, 5 INP's en 1
calog C gedetacheerd.

6. PRIORITEITEN
6.1 Bepaling en verwachtingen van de partners
Het zonaal veiligheidsplan past niet in een leeg kader; het vindt zijn inspiratiebron deels bij de
Federale Politie (in het Nationaal Veiligheidsplan, in de prioriteiten van de DIRCO en die van de
Brusselse FGP), in de prioriteiten van het Brussels Parket, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(BPV)
en
onze
gemeentelijke
overheden
en
hun
preventiediensten.
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6.1.1 De Federale politie
Op het niveau van de Federale Politie moeten de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan
(NVP), dat zelf gebaseerd is op de Kadernota Integrale Veiligheid, als inspiratiebron dienen voor
het opstellen en uitvoeren van zonale veiligheidsplannen. Tot op heden werd het Nationaal
Veiligheidsplan altijd eerst opgesteld, vóór het opstellen van zonale plannen, wat dit jaar niet
meer het geval is. Ons zonaal plan houdt daarom nog steeds rekening met de prioriteiten van het
huidige nationale plan (2016-2019). Aangezien de PLP58 dit toelaat, kan ons zonaal veiligheidsplan
uiteraard worden aangepast aan de nieuwe prioriteiten van het volgend Nationaal Veiligheidsplan
van zodra dit in werking treedt.
De thema's en fenomenen die momenteel door de politiezones uit het Nationaal Veiligheidsplan
kunnen worden overgenomen, zijn:
-

Dossiers die betrekking kunnen hebben op terroristische activiteiten
Diefstallen gewapenderhand
Diefstallen door middel van braak in woningen en andere gebouwen
Geweld in de openbare ruimte (met name het openbaar vervoer) en deze gepleegd door
stadsbendes
Drugs, met name de in- en uitvoer van cocaïne, de productie van en de handel in
synthetische drugs en cannabis en de verkoop van verdovende middelen.
Intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen
Mensenhandel (seksuele en economische uitbuiting), en mensensmokkel
Computercriminaliteit
Fraude, met name de fiscale fraude en fraude op het gebied van afvalbeheer

De thema's en prioriteiten van DIRCO Brussel, zoals uiteengezet in een gezamenlijke brief aan
de Brusselse politiezones, zijn:
Wat betreft de prioritaire fenomenen:
- Inbraken en diefstallen in woning: het duidelijk in kaart brengen van het fenomeen op het
niveau van het gerechtelijk arrondissement Brussel met een opsplitsing per wijk.
- Eenvoudige diefstallen en gauwdiefstallen: uitwerken van een regionaal overzicht van het
fenomeen per politiezone en meer specifiek op het niveau van het openbaar vervoer.
- Het ontwikkelen van sensibiliseringsprojecten op het vlak van preventie, in het bijzonder
met betrekking tot eenvoudige diefstallen en gauwdiefstallen in openbare plaatsen: samen
met de betrokken politiezone en de preventiediensten steeds terugkerende/of permanente
acties uitvoeren voor beide fenomenen.
Op het vlak van het verbeteren van het informatiebeheer:
- Verdere verbetering van de informatiepositie inzake de openbare orde, met betrekking tot
geplande en niet-geplande evenementen en betogingen.
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- Het ontwikkelen van een administratieve aanpak in de strijd tegen de georganiseerde
misdaad door de nadruk te leggen op administratieve tools, maar ook op structuren die door
de criminele organisaties worden gebruikt (horeca, nachtwinkels, enz.) in samenwerking met
BPV, en in het bijzonder door bij te dragen aan het PAALCO-project.
- Kwaliteitsverbetering van de invoer van ISLP- gegevens: het correct, volledig en nauwkeurig
invoeren van de geregistreerde gegevens is van het grootste belang voor het uitvoeren van
de wekelijkse/maandelijkse analyses en producten van de CSD, maar ook om te voldoen aan
de vragen uitgaande van de verschillende partners.
In de strijd tegen extremisme en gewelddadig radicalisme (en om de onderliggende criminele
verschijnselen te bestrijden):
- In het kader van de opvolging van de doelstellingen van het Kanaalplan, de strijd tegen
de fenomenen die het terrorisme ondersteunen (drugs, wapens, vervalste documenten en
illegale economie) voortzetten.
De prioritaire thema's en fenomenen op het niveau van de FGP Brussel zijn:
Criminele fenomenen:
- Terrorisme of gewelddadig extremisme
Computercriminaliteit
(hacking,
digitale
gegevensdiefstal,
- Mensenhandel (MH)

sabotage)

Transversale thema's:
-Het gebruik van sociale media als communicatiemiddel bij criminelen (tegenstrategie)
maar ook als forum voor de rekrutering van MH-slachtoffers, mensensmokkel,
kinderpornografie, oplichting (digitale loverboy’s), radicalisme, oproepen om te
mobiliseren (betogingen, cyberactivisme).
- Internet als tegenstrategie: nieuwe mogelijkheden voor criminelen om zich te
beschermen (dark-net, encryptie, bitcoins, VoIP, cloud-computing...)
- Illegaal verkeer via het nationale vervoersnetwerk (spoorwegen, wegen, binnenvaart) en
verbindingen tussen netwerken.
6.1.2 Het Parket van Brussel
De fenomenen waaraan het Brusselse parket haar steun zal verlenen inzake lokale prioriteiten
zijn:
Wat betreft stedelijke criminaliteit:
- De inbraken
- De diefstallen in voertuigen
- Autodiefstallen
- Diefstallen door list en zakkenrollerij
- Overvallen specifiek op overheidsfunctionarissen, medisch personeel en medewerkers van de
openbare vervoersmaatschappijen
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Inzake het milieu:
- Ernstige milieuhinder en zware milieuovertredingen
Wat betreft verkeerscriminaliteit:
- Agressief en gevaarlijk gedrag
- Snelheid en alcohol in het verkeer
- Gevaarlijk rijgedrag aan scholen
- Niet-naleving van de rij- en rusttijden door vrachtwagenchauffeurs en bestuurders
transportbedrijven
Op het niveau van de lokale politiediensten verwacht het parket van Brussel een integrale en
geïntegreerde aanpak van de problematiek van de criminaliteitskringen (de zogenaamde SAP/PAS
Secteurs d’Actions Prioritaires -Prioritaire ActieSectoren van onze politiezone,) en vraagt zowel
bijzondere aandacht voor de as die het Noordstation met het Zuidstation verbindt als voor nieuwe
opkomende fenomen. Zij zal ook elk initiatief ondersteunen dat wordt uitgevoerd in het kader van
het PAALCO-project (met betrekking tot het toegankelijker maken van administratieve en
gerechtelijke informatie).
6.1.3 Het Brussels Gewest
Het Brussels Gewest heeft via BPV en haar Gewestelijk Veiligheidsplan voor de periode 2017/2020
tien prioritaire thema's vooropgesteld, namelijk:
1. Aantasting van de menselijke integriteit met de nadruk op het geweld in de openbare
ruimte, intrafamiliaal geweld, discriminatie en haatdelicten.
2. Polarisatie en radicalisering met het oog op het verlenen van ondersteuning aan de
Brusselse gemeenten en politiezones op het vlak van middelen, expertise, relais- en
coordinatie(functie), het optimaliseren van de lokale acties via een geïntegreerde en
integrale aanpak en door het versterken van de analyse komen tot beter inzicht van de
fenomen
3. Drugs en verslaving: de politionele aanpak moet vooral gericht zijn op aanvoer, handel
en verkoop, grootschalige productie (cannabis, synthetische drugs en nieuwe
psychoactieve stoffen), in- en uitvoer van cocaïne en de bevoorrading van de lokale
markten.
4. Mensenhandel en mensensmokkel, met als prioritaire fenomenen: huisjesmelkers, de
binnenlandse uitbuiting, uitbuiting van bedelarij, het souteneurschap en prostitutie.
5. Misdrijven tegen eigendommen en in het bijzonder inbraken, diefstallen door list,
autodiefstallen, diefstallen met geweld, fietsdiefstallen, gauwdiefstallen
winkeldiefstallen, graffiti, vernieling van bushokjes en straatmeubilair en heling.
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6. Mobiliteit en verkeersveiligheid met als prioritaire doelstellingen: aantal feiten van
overdreven en onaangepaste snelheid verminderen, het gebruik van veiligheidsgordels
vergroten en het correcte gebruik van kinderbeveiligingssystemen en fietshelmen
verhogen, het verminderen van het aantal feiten van rijden onder invloed van alcohol
of drugs, veilig en proactief gedrag bevorderen en stimuleren en gevaarlijk en
onaangepast rijgedrag verminderen, kwetsbare weggebruikers beschermen, wegen
veilig maken, de band ‘controle-sanctie’ verstevigen, het verbeteren van de kennis van
letselongevallen en van de omstandigheden waarin ze zich hebben voorgedaan, de
verkeersveiligheid verankeren in de cultuur en in de politieke en administratieve
structuren, en een aanpak ontwikkelen die zich specifiek richt op het gebruik van het
openbaar vervoer.
7. Het milieu en overlast waarvan de maatregelen gericht zijn op verbetering
van het leefkader en de levenskwaliteit; bescherming van het milieu en van de
natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit, vermindering van milieuzwendel en het
voorkomen van dierenmishandeling.
8. Financiële
criminaliteit
en
cybercriminaliteit,
met
de
nadruk op
inkomstenbelastingfraude (belastingsontduiking), georganiseerde btw-fraude en
sociale fraude.
9. Georganiseerde misdaad en de smokkel van illegale goederen met het oog op het
beperken van de risico's inzake diefstal en smokkel van illegale goederen- in het
bijzonder vuurwapens- gekenmerkt door hun georganiseerd en systematisch karakter.
10. Crisismanagement en veerkracht, waarbij de nadruk ligt op opleiding, communicatie,
samenwerking en oprichting van een communicatie- en crisiscentrum.
6.1.4 De Gemeentelijke Overheden
De gemeentelijke overheden van onze politiezone werden eveneens geraadpleegd om hun
prioriteiten voor de komende 6 jaar te kennen.
6.1.4.1 Voor de burgemeester van de stad Brussel zijn volgende fenomenen een prioriteit:
Wat criminaliteit betreft:
- Diefstallen met geweld
- De inbraken
- Gauwdiefstallen
- Overlast (lawaai/nachtlawaai/ vechtpartijen/ dronkenschap/ sluikstorten/ overlast gelinkt
aan het straatdealen/ gewelddadig , beledigend en onbeschaamd gedrag met bijzondere
aandacht voor de nare ervaringen van vrouwen in de openbare ruimte / evenwaardige
toegang tot de openbare ruimte zonder onderscheid naar aard of geslacht)
- Fietsdiefstallen en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid tussen verschillende
nieuwe middelen van verplaatsing, vooral in nieuwe leefruimtes (voetgangerszones).
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- Intrafamiliaal geweld
- Overlast ten gevolge van het straatdealen
- De aanpak per prioritaire actiesector (PAS)
-Verkeersveiligheid
Inzake interne werking:
- Het verbeteren van de functionaliteit “Onthaal”
- Verbeteren van de documentenstroom binnen de politie en met haar partners
6.1.4.2 De prioriteiten voor de burgemeester van de gemeente Elsene zijn:
Wat criminaliteit betreft:
- Diefstallen met geweld
- De inbraken
- Overlast (lawaai/nachtlawaai/ vechtpartijen/ dronkenschap/ sluikstorten/ overlast gelinkt aan
het straatdealen/ gewelddadig , beledigend en onbeschaamd gedrag met bijzondere aandacht
voor de nare ervaringen van vrouwen in de openbare ruimte / evenwaardige toegang tot de
openbare ruimte zonder onderscheid naar aard of geslacht)
- Fietsdiefstallen en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid tussen verschillende nieuwe
middelen van verplaatsing, vooral in nieuwe leefruimtes (voetgangerszones).
- Intrafamiliaal geweld
- Overlast ten gevolge van het straatdealen
- De aanpak per prioritaire actiesector (PAS)
- Verkeersveiligheid
Inzake interne werking:
- Het verbeteren van de functionaliteit “Onthaal”
- Verbeteren van de documentenstroom binnen de politie en met haar partners
- het verbeteren van de transversaliteit in de politionele aanpak van verdovende middelen en van
hun verslaving.

6.2 Beslissingsmatrix
Er werd een argumentatiematrix uitgewerkt op basis van de criminaliteitsfenomenen die in de
zone voorkomen en van de prioritaire fenomenen die door onze partners worden aangehaald
(criminaliteit en interne werking) om snel en zo goed mogelijk de prioriteiten van alle partners die
betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit zonaal veiligheidsplan, in kaart te brengen. Waar
mogelijk hebben we de door onze zone geregistreerde cijfers (cijfers uit de ISLP) toegevoegd om
deze fenomenen zo objectief mogelijk te kunnen weergeven.

60

Zone

ZVR

Overzicht argumenten
Objectieve gegevens

*prioriteiten ZVP 5339 2016-2019
in oranje kleur

Subjectieve gegevens

Analyse / evolutie 2017 -2018 2019

Veiligheidsmonitor PZ

2018 2019** evolutie

Diefstal met geweld

1762

1744 1810

4%

Diefstal in woning

1923

2202 1861

-15%

xxx

4486

4876 5441

12%

xxx

xxx

xxx

7138

6264 6690

7%

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Fietsdiefstal

1210

1339 1465

9%

xxx

xx

xx

xx

Diefstal in voertuig

4044

3683 3576

-3%

xxx

x

Opzettelijke slagen en
verwondingen (en aan functionaris)

2228

2164 2101

-3%

xx

x

Intrafamiliaal geweld

1263

1400 858

-39%

x

Diefstal motor-/bromfietsen

190

165

164

-1%

x

Autodiefstal

349

284

245

-14%

/

netheid

/

Personen lastig gevallen op
straat/geweld tegen vrouwen (in de
openbare ruimte)

x

x
xxx

x

x

xxx
xxx

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2017

2018 2019** evolutie

Verdovende middelen*

2766

3023 3056

1%

Belang
(+, ++, +++)
xxx

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx
xxx
xxx

xxx

xxx

x

xxx

xxx

xxx
xx

xxx

x

x

x

xx

xxx

x

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xxx

Sociale fraude (woonst – zwartwerk

x

xxx

Wetgeving - Vreemdelingen - MH

x

xxx

Wetgeving – Wapens

Welzijn dieren

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

Fiscale fraude

Informaticacriminaliteit/cybercrime

x

xxx

Valse documenten
Bijzondere wetten – politiewerk

Politionele aanpak

Gewestelijke Interne
ADVIES
Veiligheids- Enquête
DIRCOM
enquête
PZ

2017

Overlast (lawaai
vandalisme)

PLANNEN

NVP
Actieplan
BGM BGM
Elsene
Regelmatige
PK DirCo DirJud BRAVVO
2016- GVPP
ZVP
BSL
XL
PREVENTIE
werkzaamheid
2019
2020/2025

Fenomenen– Objectieve
criminaliteit

Gauwdiefstal

IBelang
(+, ++, +++)

ZVR

PARTNERS

x

x

x

x

x

x

xxx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xx

xxx

Leefmilieu

xxx

Transervale / bijzondere
Thema’s

2017

2018 2019** evolutie

Belang
(+, ++, +++)

Onnveiligheid in de wijken en
jeugdbendes / jeugdcriminaliteit /
overlast
Radicalisme/Terrorisme*

4846

3833 3462

x

x

xxx

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx
xxx

-10%

SAP-PAS / Criminaliteitskringen

xxx

xxx

de

xxx

x

xxx

xxx

Openbaar vervoer
Strijd tegen
misdaad

x

georganiseerde

xxx

xxx
x

x

xxx

xxx

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xxx

xxx

x

x

x

xxx

Gebruik van de sociale media als
communicatiemiddel bij criminelen
Internet als contrastrategie
Sluikhandel
verkeersnet

via

xxx
nationaal

xxx

xxx

Verkeersveiligheid

2017

2018 2019** evolutie

Ongevallen*

7290

6972 6838

-2%

Belang
(+, ++, +++)

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Verkeersagressie*

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Onaangepaste snelheid*

xxx

xxx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

x

xxx

xxx

Rijden onder invloed*
Hinderlijk parkeren*

xxx

xx

Het dragen van de veiligheidsgordel*

xxx

Het niet naleven van de verkeersregels door vrachtwagenchauffeurs
of bestuurders van vervoersmaatschapîjen*
Risicogroepen
(zwakke
weggebruikers
voornamelijk
bestuurders van fietsen en andere
tweewielige rijtuigen
Interne werking
kwaliteitsverbetering van de ISLPgegevensinvoer
–
toestroom
gerechtelijke stukken

xxx

2017

2018 2019** evolutie

Belang
(+, ++, +++)

x

xxx

x

x

xxx

x

x

x

xxx

x

x

x

x

xxx

Verbeteren van het onthaal van de
bevolking
** extrapolatie voor jaar 2019

xxx

xxx

xxx

xxx

6.3 Prioriteiten (strategische doelstellingen)
In het zonaal plan 2014/2017 (verlengd tot 2019) werden 7 prioriteiten gedefinieerd op het vlak van
veiligheid en levenskwaliteit en 4 prioriteiten op het vlak van dienstverlening en werking.
Zij werden opgesomd en geanalyseerd in deel 3 van dit plan.
Elk van deze doelstellingen werd vertaald in operationele doelstellingen, projecten en jaarlijkse
actieplannen, uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd. Voor elke doelstelling werd een projectleider
aangesteld die verantwoordelijk was voor het project. Er werd met de projectmanagers, in overleg
met de algemene directie Beheer, een plan van aanpak en een methodologie overeengekomen om
de opvolging ervan te verzekeren.
Het huidige zonale veiligheidsplan stelt voortaan een gemengde methodologie voor, geïnspireerd
op zowel de opvolging gerealiseerd in het kader van het vorig zonaal plan voor de huidige problemen
en fenomenen, als ook op een werkmethode die nauwer aansluit met de huidige en toekomstige
realiteit van het terrein. Op vlak van de strijd tegen de criminaliteitsfenomenen, wordt dus de
voorkeur gegeven aan twee benaderingswijzen: wij stellen voor om in dit plan een aanpak op te
nemen voor het bestrijden van bepaalde terugkerende fenomenen, voor het ganse grondgebied
samen met een transversale aanpak van alle problemen per wijk.
6.3.1 Inzake veiligheid en levenskwaliteit
Hoewel we bepaalde fenomenen die nog steeds op ons grondgebied voorkomen verder moeten
blijven bestrijden, is een aanzienlijk deel van het werk, verricht in het kader van de actieplannen,
geïntegreerd in de gewone werkzaamheden van onze medewerkers ongeacht of zij nu tot diensten
van de territoriale dan wel van de gerechtelijke branche behoren. Dit is nu al het geval voor het
fenomeen gauwdiefstallen en het probleem van het Radicalisme, waarvan de maatregelen uit het
vorigezonale plan, al geïntegreerd werden in het dagelijkse werk van onze cel Trekkers (voor de
gauwdiefstallen) en van de cel Radicalisme en de Wijkinspecteurs (voor wat het radicalisme betreft).
1.1 Aanpak van de fenomenen
1.1.1.1 De diefstallen met geweld vormen een prioriteit voor al onze operationele diensten, maar
meer in het bijzonder voor onze Cel diefstallen (die zich in dit kader voornamelijk focust op de VMA’s
(diefstallen gewapenderhand (DGH)) en voor de lokale Rechercheurs verdeeld over onze vier
territoriale entiteiten. Zij werken dagelijks samen met onze wijkinspecteurs en boeken hierdoor zeer
goede resultaten. Het doel van het zonale plan zal erin bestaan om dit fenomeen verder te blijven
opvolgen en tegelijkertijd de werklast te verminderen die ontstaat door van dit fenomeen een
prioriteit te maken. Wij stellen daarom voor om er een prioritair aandachtspunt van te maken, zodat
het mogelijk wordt om operationele of persoonsmiddelen in te zetten wanneer het nodig is,
bijvoorbeeld wanneer zich een nieuw fenomeen voordoet of wanneer er zich ergens, een piek
voordoet in de aantallen van een fenomeen dat reeds gekend is.
1.1.2 Inbraken nemen weliswaar af op nationaal niveau, maar zijn nog steeds een belangrijk
fenomeen, zowel met betrekking tot hun aantal die in onze zone worden opgetekend (10 inbraken
per dag) als inzake de (psychologische en materiële) gevolgen voor de personen die er het

slachtoffer van zijn. Als zodanig, en omdat sommige van de redactionele praktijken en interne
samenwerkingsverbanden, die in gang werden gezet, moeten worden volgehouden, zullen inbraken
deel blijven uitmaken van onze prioriteiten voor de komende zes jaar.
1.1.3 Het straatdealen en de overlast die daarmee gepaard gaat, waren sinds 2017 een volledig
aparte prioriteit. Men heeft echter moeten vaststellen dat de overlast gegenereerd door dit
fenomeen, gelinkt kon worden aan het actieplan opgesteld om de overlast op te volgen in het kader
van de prioriteit met diezelfde naam (“overlast”).
Overlast en onwellevendheid zijn een reëel probleem in de zone, dat specifiek verband houdt met
de herinrichting van het stedelijk grondgebied en met het instellen van voetgangerszones in centra
waar mensen samenleven. Zij moeten daarom een van onze prioriteiten blijven.
Het samenbrengen in één en dezelfde prioriteit van alle maatregelen die in het kader van overlast
worden genomen, zou op het vlak van admininstratieve werklast minder tijdrovend zijn (minder
vergaderingen en minder te implementeren overlegde en gerichte acties) en zou het mogelijk
maken om de operationele capaciteit, die eraan gekoppeld wordt, te verhogen.
Overlast mag zich niet louter beperken tot geluidshinder, vandalisme, openbare netheid of
dronkenschap, maar het begrip moet ook slaan op het gewelddadige gedrag en de kwetsende en
beledigende uitlatingen die steeds meer ingang vinden en meer en meer als bagatel worden
afgedaan. De bijzondere aandacht voor de (nare) ervaring van vrouwen in de openbare ruimte/
gelijke toegang tot de openbare ruimte zonder onderscheid naar geslacht of geslacht (zoals bepaald
in de Conventie van Istanbul) zou de komende zes jaar door onze diensten met bijzondere aandacht
worden opgevolgd in de prioriteit die Rust in de openbare ruimte zal worden genoemd.
1.1.4 Mobiliteit en verkeersveiligheid, omvat de strijd tegen verkeersongevallen en -inbreuken en
blijft een absolute prioriteit voor onze politiezone. Het is algemeen geweten dat snelheid, de staat
van het voertuig en vermoeidheid geregeld oorzaak zijn van verkeersongevallen. Tijdens de hele
duur van het vorige zonale plan werden acties, specifiek gericht op deze verschillende aspecten,
georganiseerd.
Er werd tevens een actieplan uitgewerkt, gericht op het beteugelen van onbetamelijk
verkeersgedrag inzake het parkeren en de wijze waarop weggebruikers zich in het verkeer
verplaatsen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken werd er een beroep gedaan op alle
operationele diensten.
De opvolging van deze prioriteit kent een bijzonderheid onder de vorm van het toevoegen van een
preventief luik in verband met het fenomeen van diefstallen en vernielingen op fietsen (en andere
nieuwe middelen van zachte mobiliteit) via het onlangs in de politiezone geïntroduceerde VIGIVELOplatform. Het doel van dit platform is om de drijvende krachten op dit gebied samen te brengen en
concrete acties op te zetten om fietsdiefstallen tegen te gaan.
1.2 Transversale aanpak in de prioritaire actiegebieden
Dit is een nieuwigheid voor dit zonale veiligheidsplan, de zone wenst via de integratie van een
transversale aanpak de strijd aan te binden met alle problemen per wijk aan de hand van de huidige
Prioritaire Actiesectoren de zogenaamde PAS, een project ontwikkeld door de territoriale tak.

Via deze aanpak beogen wij de proactiviteit van de proxidiensten te versterken, de ondersteuning
van gespecialiseerde diensten te oriënteren en multidisciplinaire acties te coördineren waarvoor de
zone een beroep zal doen op de gemeentelijke diensten (wegeniswerken, stedenbouw,
stadswachten...).
Aan de hand van actieplannen, beperkt in ruimte (prioritaire actiesectoren) en in tijd (6 tot 12
weken), zullen we deze criminaliteitsfenomenen op een integrale manier (preventie, repressie en
technopreventie en niet te vergeten de stedelijke ergonomie) maar ook op een geïntegreerde
manier aanpakken (door samen te werken met het Brusselse Parket en de diensten van de stad
Brussel, de gemeente Elsene en ook met het Brussels Gewest).
In overleg met de procureur des Konings van Brussel zal onze aanpak in deze afgebakende gebieden
vooral gericht zijn op diefstallen met geweld, gauwdiefstallen en verdovende middelen. De zone telt
momenteel 5 PAS (Stalingrad/Lemonnier - Alhambra/Yser - Beurs/Sint-Katelijne Modelwijk/Stuyvenbergh/Eendenpark en Matonge). Deze “PAS” zullen, overeenkomstig de
opvatting van deze benadering, nog verder evolueren.
6.3.2 Met betrekking tot diensten en werking
Zoals hiervoren vermeld, zijn de vooropgestelde doelstellingen grotendeels geïntegreerd in de
opvolging van de Opdrachtbrief van onze Korpschef. Dit is het geval voor de ontwikkeling van
competentieprofielen, het organiseren van specifieke baremische opleidingen, het opzetten van
netwerken van specialisten en beheerders per thema, het opzetten van een briefingtool als middel
om operationele gegevens te communiceren, de participatieve betrokkenheid van medewerkers bij
de aankoop en het beheer van middelen en bij het optimaliseren van het gebruik ervan. De
ontwikkeling van het concept inzake dynamische risicoanalyse was al eerder geïmplementeerd en
werd routinematig ontwikkeld voor het beheer van de evenementen.
1. Twee nieuwe prioriteiten zullen het voorwerp uitmaken van een plan van aanpak per project: het
verbeteren van de functionaliteit “onthaal”en de de stroom van gerechtelijke documenten.
Het verbeteren van de functionaliteit “onthaal” is van het grootste belang voor onze politiezone.
Het is niet zo dat hier niets aan werd gedaan (aanwerving en opleiding van Calog-personeel dat
specifiek met deze functie is belast, het verbeteren van de omstandigheden waarin het onthaal
wordt georganiseerd voor het personeel en de burgers, ontwikkeling van technologische
hulpmiddelen (zoals het FOCUS-project, waarin we pilootzone zijn en waardoor het mogelijk wordt
om de werklast van de proxidiensten te verminderen en bepaalde pv-types meteen online op te
stellen of nog de toepassing om online afspraken te boeken met de wijknspecteurs), maar onze
zone moet hierin nog verder gaan en een globale aanpak ontwikkelen die gericht is op alle mogelijke
vormen van onthaal, verzekerd door zowel onze proxidiensten als door de interventiediensten.
Deze aanpak moet het ook mogelijk maken om op termijn, door een nog transparantere,
professionelere en respectvollere zorg voor zowel de slachtoffers als de daders, de administratieve
werklast van de hele politieketen te beperken, tijd die voor andere basisopdrachten en -taken kan
worden gebruikt.

2 In dit verband is het verbeteren van de stroom van gerechtelijke documenten bedoeld om de
administratieve werklast te verminderen en onze werkzaamheden en uitwisselingen met onze
partners te professionaliseren. Dit project beoogt de verbetering van zowel de inhoud als de vorm
van
onze
gerechtelijke
documenten
(PV’s,
RIR’s,
kantschriften,
...).
Door ervan uit te gaan dat een op het terrein goed uitgevoerd onderzoek leidt tot het opstellen van
slechts één enkel pv waardoor de kans op vervolging van de daders groter wordt en de huidige
redundante werklast voor verschillende diensten wordt verminderd , zouden wij kunnen bijdragen
tot een effiëntere werking van ons gans politiekorps
Samengevat zijn dit de voorgestelde prioriteiten voor het zonale veiligheidsplan 2020/2025:
In termen van veiligheid en levenskwaliteit:
Aanpak van fenomen:
- Mobiliteit en verkeersveiligheid
- Het rust brengen in de openbare ruimte: strijd tegen lawaai, nachtlawaai, vechtpartijen,
vandalisme, openbare dronkenschap, sluikstorten, overlast gelinkt aan het straatdealen, alsook het
beledigend en gewelddadig gedrag met bijzondere aandacht voor de nare ervaring van vrouwen in
de openbare ruimte/gelijke toegang tot de openbare ruimte zonder onderscheid van geslacht of
geaardheid.
- De inbraken
- Diefstallen met geweld
Transversale aanpak in de Prioritaire ActieSectoren (P.A.S.)
Wat betreft dienst en werking:
- De stroom gerechtelijke documenten (PV’s – RIR’s - Kantschriften - Mails / verbetering van de
interne stromen om de administratieve werklast te verminderen en de werking tussen diensten te
optimaliseren).
- Verbetering van de onthaalfunctionaliteit (op alle niveaus: commissariaten / BTI / GZW / DPZ /
TRA - voor gemoedelijker, transparanter respectvoller onthaal van onze medeburgers.
Elk van deze prioriteiten zal worden opgedeeld in strategische doelstellingen en actieplannen (voor
prioriteiten inzake veiligheid en levenskwaliteit) en projectplannen (voor prioriteiten inzake
dienstverlening en werking). Deze plannen zullen uiterlijk op 31 december 2019 als bijlage bij het
huidige worden gevoegd.

