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WOORD VOORAF

Voor u ligt het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Dit is het vierde veiligheidsplan voor de
politiezone Pajottenland sinds de oprichting. Het vormt de leidraad voor de zone wat betreft de
werking en de te bereiken doelen voor de periode 2020 - 2025.
De prioriteiten werden vastgelegd op basis van een uitgebreide analyse van de interne en
externe omgeving. Hierbij werd rekening gehouden met de verwachtingen van verschillende
stakeholders, de burger, de lokale, regionale en federale administratieve besturen, de
gerechtelijke autoriteiten en de eigen medewerkers. We hebben er bewust voor gekozen om de
stem van de lokale bevolking en haar vertegenwoordigers sterker te laten doorwegen in de keuze
van prioriteiten.
Uit de evaluatie van het vorige zonaal veiligheidsplan werden belangrijke lessen getrokken. De
valkuilen situeerden zich enerzijds in het feit dat er te veel prioriteiten in werden opgenomen,
anderzijds werd er ook met een te veel aan indicatoren gewerkt. De planlast was hoog. Dit had
een grote invloed op de realisatie van de doelstellingen. Daarom werd het aantal prioriteiten
binnen het huidige zonale veiligheidsplan bewust beperkt gehouden. Er zal ook gebruik worden
gemaakt van meer doordachte en meetbare indicatoren. Dit moet ons toelaten om meer in te
zetten op de realisatie van de doelstellingen op zich.
De effectieve uitvoering van de strategische doelstellingen zal gebeuren aan de hand van
actieplannen. Deze worden verder uitgewerkt binnen een projectgroep. Naast de prioriteiten
werden er ook verschillende aandachtspunten opgenomen. Voor de opvolging hiervan wordt een
plan van aanpak opgemaakt. Hierin zal per basisfunctionaliteit worden opgenomen welke de
prioriteiten en opdrachten zijn. Ook het belang van een integraal veiligheidsbeleid, in
samenwerking met verschillende partners, zal bij de uitvoering van het plan sterk worden
benadrukt.
We zullen erover waken dat het zonaal veiligheidsplan zich niet beperkt tot een statisch
document. Er komen, zowel op intern als op extern vlak, ongetwijfeld tal van uitdagingen op ons
af. Wij houden dan ook de vinger aan de pols, zodat wij tijdig kunnen anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen en kunnen bijsturen waar nodig.

Philippe Annys
Korpschef a.i. Lokale Politie Pajottenland
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1. CULTUUR, STRUCTUUR EN STRATEGIE

1.1 MISSIE VAN ONZE POLITIEZONE

Wij willen gekend zijn als een politiedienst die kort bij alle mensen staat en op een snelle en
professionele manier helpt waar nodig.
Daarvoor hebben we gemotiveerde en betrokken medewerkers die de gepaste middelen efficiënt
inzetten om een dienst op maat te verlenen.
Binnen het korps zal er aandacht zijn voor open communicatie en ruimte voor individuele
ontplooiing.

1.2 VISIE VOOR 2025
Als lokale politie werken wij, in overleg met de overheden, samen met onze partners en de
bevolking aan een veilige en leefbare gemeenschap.
Door onze dienstverlening - informatie, noodhulp, handhaving van de wet, opsporing,
slachtofferbejegening en nazorg - dragen wij bij tot het voorkomen, detecteren en aanpakken
van problemen.

Bij het uitvoeren van een lokale basispolitiezorg streeft de politiezone Pajottenland continu naar
verbetering:


Voor de medewerkers, zodat zij in combinatie met een gezonde work-life balans, flexibel,
tevreden en inspirerend zijn, gesteund door innovatief, modern en begeleidend
leiderschap



Voor de omgeving, door in te zetten op ecologisch werken, de werking te optimaliseren
door gebruik van nieuwe en moderne technieken, zowel gemeenschapsgericht als
informatiegestuurd



Naar de kerntaken toe, met het toepassen van een gepersonaliseerde dienstverlening op
maat voor elke burger en partner

Hierbij streven we naar vertrouwen en betrouwbaarheid in combinatie met een goed
functionerend overlegmodel.
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1.3 WAARDEN VOOR ONZE POLITIEZONE

Om onze visie en missie waar te maken, steunen we op de inzet van elke medewerker, die:

PROBLEEMGERICHT WERKT,
(gekenmerkt door efficiënt en probleemoplossend werken, professionaliteit)

AFSPRAKEN NALEEFT, een
(gekenmerkt door stiptheid en nauwkeurigheid)

JUISTE HOUDING AANNEEMT,
(gekenmerkt door respect, integriteit, objectiviteit, discretie, luisterend oor, menselijkheid

en

voorbeeldfunctie)

Open communiceert en
(gekenmerkt door openheid, rekenschap afleggen, rechtvaardiging)

Teamwerk stimuleert
(gekenmerkt door goede werksfeer, collegialiteit, groepsgeest, vertrouwen)
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1.4 ORGANOGRAM
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2. PRIORITEITEN VOOR ONZE POLITIEZONE IN 2020 – 2025
2.1 VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID – EXTERNE PRIORITEITEN
Om een beeld te krijgen van de veiligheid en leefbaarheid binnen de zone werden verschillende
objectieve en subjectieve bronnen geconsulteerd.
De objectieve gegevens komen uit de nationale gegevensdatabank van de politie (ANG); de
module afhandeling in ISLP; het arrondissementeel veiligheidsbeeld dat werd opgesteld door de
CSD1 Halle-Vilvoorde; de criminaliteitsbarometer, de barometer verkeer, de barometer NVP en
de ophelderingsbarometer die ter beschikking werden gesteld vanuit de federale politie
(DGR/DRI/BPOL) en allerhande eigen geregistreerde cijfergegevens.
De subjectieve bronnen die werden geconsulteerd zijn de veiligheidsmonitor en de verschillende
bevragingen van overheden, partners en sleutelfiguren.
Om tot een keuze van prioriteiten te kunnen komen op het vlak van criminaliteit, verkeer en
overlast werden de objectieve en subjectieve gegevens samengebracht in een synthesematrix.
Dit resulteerde uiteindelijk in 4 prioriteiten. Deze hebben betrekking op criminaliteitsfenomenen,
verkeersveiligheid en overlast. Aan elke prioriteit werd een strategische doelstelling gekoppeld.
De prioriteiten binnen de operationele werking worden, afhankelijk van het thema, toevertrouwd
aan een specifieke operationele dienst. De effectieve uitvoering van de strategische
doelstellingen zal gebeuren aan de hand van actieplannen. Deze worden uitgewerkt binnen een
projectgroep. De evaluatie en bijsturing van de prioriteiten zal per kwartaal worden opgevolgd.
Hiertoe zal binnen de zone een beleidsopvolgingsteam ZVP worden opgericht.

S TRATEGISCHE DOELSTELLINGEN - C RIMINALITEITSFENOMENEN
 Cybercriminaliteit
De PZ Pajottenland garandeert tegen 2025 een kwaliteitsvolle behandeling van
cybercriminaliteit.


Drugs
De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het beheersen van het drugsfenomeen, en in
het bijzonder de drugshandel en het gebruik in en rond schoolomgevingen en
evenementen.

1

Coördinatie en steundienst
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S TRATEGISCHE DOELSTELLING - V ERKEERSVEILIGHEID
 Rijden onder invloed
De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het bevorderen van de verkeersveiligheid met
een bijzondere aandacht voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

S TRATEGISCHE DOELSTELLING - O MGEVINGS ( OVERLAST )


Sluikstort
De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het beheersen van de openbare overlast, en
in het bijzonder tot de aanpak van sluikstorten.

2.2 OPTIMALE BEDRIJFSVOERING – INTERNE PRIORITEITEN
Om een goed zicht te krijgen op de eigen organisatie werden de interne behoeften en uitdagingen
in kaart gebracht. Verschillende bronnen werden hiertoe geraadpleegd. De resultaten van de
bevragingen (de veiligheidsmonitor, de knipperlichtenanalyse psychosociale risico’s, het
medewerkerstevredenheidsonderzoek, de indicatieschaal excellente politiezorg, de bevraging
van

sleutelfiguren

en

de zelfevaluatieoefening

kwaliteit)

werden

geanalyseerd

en

de

belangrijkste aandachtspunten werden geclusterd. Dit resulteerde in 10 items. Deze werden
opgenomen in een matrix. De korpsleiding en verschillende andere medewerkers (leden
ManTeam+, inspecteurs op basis van steekproeftrekking, Calog2-medewerkers C/D op basis van
steekproeftrekking) kregen de kans om hieraan hun prioriteiten toe te kennen. Op basis hiervan
werden 2 prioriteiten weerhouden. Hieraan werd telkens een strategische doelstelling gekoppeld.
De interne prioriteiten worden opgevolgd vanuit de directie PLIF3. Zij staan per kwartaal in voor
de evaluatie en bijsturing.

S TRATEGISCHE DOELSTELLINGEN – I NTERNE WERKING
 Interne communicatie
De PZ Pajottenland zal constant werken aan de verbetering van de interne communicatie
door middel van een evolutief communicatieplan.

 Opleidings- en competentiebeleid
De PZ Pajottenland zal investeren in de competentie van de medewerkers door middel
van een evaluatie- en opleidingsplan.

2

Administratief en logistiek kader van de politie

3

Personeel – Logistiek – ICT – Financiën

Pagina | 10

PZ PAJOTTENLAND

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

3. OPDRACHTEN VAN FEDERALE AARD

3.1 RICHTLIJN MFO–1: VERZEKEREN VAN DE OPENBARE ORDE IN HOVEN EN
RECHTBANKEN

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

De bijstand voor bewaking in de doorgangscel

Jaarlijks maakt de CSD de lijst aan van de te

en voorleiding bij de magistraten in het

leveren diensten. De DirCo bepaalt het aantal

Brussels justitiepaleis wordt ingevuld door:

beurten dat door het interventiekorps wordt
geleverd o.b.v. de beschikbare capaciteit CIK.

•

Een ploeg van 2 man van maandag tot
en met zaterdag

•

Jaar 2018

Op zondag: 1 man (sinds 2006)
PZ Pajottenland: 17/19 beurten uitgevoerd of

Voordelen:
1. De afleverende politiezone dient niet
meer te wachten
2. De dienstplanning in de politiezone

326 mensuren
FedPol-CIK

Halle-Vilvoorde

nam

12,5%

beurten over van de zones: 31 beurten of 664
mensuren

wordt niet meer verstoord
Jaar 2019
PZ Pajottenland: 19 beurten te leveren

3.2 MFO–2: HYCAP OF SOLIDARITEIT INZAKE VERSTERKING BESTUURLIJKE
POLITIE

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

Bijstand aan andere politiezones in het land
voor bestuurlijke opdrachten (sinds 2002):

Voorzien personeel PZ cfr. bijlage B van MFO-2

2018: effectief van 0 OK / 0 MK / 3 BK

Een beschikbaarheidsniveau van maximum

2019: effectief van 0 OK / 0 MK / 3 BK

7% van het operationeel effectief van de
politiezone wordt gevraagd. Dit betekent een
effectief van 4 personeelsleden, waaronder
officierenkader, middenkader en/of
basiskader.
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Jaarlijkse prestatielijn per PZ

2018:

Dit is het maximaal aantal prestatie-

Max. prestatielijn van 1 341 eenheden HyCap

eenheden* welke aan PZ kunnen gevraagd

(EH)

worden.

(= 1,2% van beschikbaar

operationeel effectief)

•

waarvan 1 341 mensuren tijdens /
ordediensten (gemiddelde voor PZ Arro

* deze prestatie-eenheden worden eenheden HyCap
(EH) genoemd. Deze EH zijn de gepresteerde
mensuren waarbij deze in het weekend dubbel

H-V is 62,66% voor 2018)
•

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

tellen alsook deze van de
(patrouille)hondengeleiders in de week

gepresteerd 1 016 / 1341 EH (75,76%)

•

ontvangen HyCap in 2018 door PZ
Pajottenland: 315 EH

2019:
Jaarlijks wordt de bijlage A van de MFO-2
gepubliceerd

in

Pajottenland

werd

het
de

B.S.

Voor

max.

de

PZ

prestatielijn

bepaald op 1 341 EH.

Opleiding HyCap-personeel van de PZ

Ingediende lijst HyCap-personeel PZ
Pajottenland: n.v.t. OK/ n.v.t. MK/ n.v.t. BK

Het is aangewezen dat de korpschef (alhoewel
niet verplicht) minstens 2,8 maal het aantal te

•

OK, 0-> n.v.t. MK, 3-> n.v.t. BK)

leveren personeelsleden
(beschikbaarheidsniveau) laat opleiden.

Aangewezen norm van 2,8 (0-> n.v.t.

•

Jaarlijks organiseert de CSD HalleVilvoorde 1 TTX/CPX en 2 FTX

De DirCo organiseert deze training. Deze

opleidingen.

personeelsleden volgen twee dagen training.
De officieren en middenkaders volgen
bijkomend een training in leiding en
commandovoering.

In 2018 in de PZ Pajottenland volgden:
•

OK: n.v.t. CP de voorziene 3
opleidingen

•

MK: n.v.t. HINP de voorziene 3
opleidingen

•

BK: n.v.t. INP de voorziene 2
opleidingen

De HyCap-personeelsleden van de PZ hebben

De samenstelling van de uitrusting is

een full-protection uitrusting door de PZ

opgenomen in de bijlage E. Zowel de

geleverd. De politiezones uit het stelsel HyCap

uitrusting als de voertuigen zijn onderworpen

B dienen over beveiligde voertuigen voor

aan normering. Deze normen werden door de

ordehandhaving te beschikken.

CSD ter beschikking gesteld van de zones. Er
wordt aangedrongen om in het belang van de
veiligheid van de personeelsleden deze regels
strikt na te leven.
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INFORMATIEBEHEER

(GERECHTELIJK

EN

BESTUURLIJK)

GEWENSTE BIJDRAGE VAN DE POLITIEZONE
 Regelt de inzameling en verwerking van de politionele informatie door de politiediensten.

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

Richtlijn opstellen in de

De PZ Pajottenland voldoet aan deze voorwaarde.

politiezone welke het informatiebeheer cfr. MFO-3, zowel de

Volledigheid ANG – cijfers voor 2017 en 2018 - barometer

harde (processen-verbaal) als

van januari 2019:

zachte informatie (fiches BO1
t.e.m. 4, informatieverslagen)

< 21 dagen alles

< 21 dagen diefstal met braak

regelt.
2017

2018

Nog niet in ANG 2018

2017

2018

Nog niet in ANG 2018

70,2%

73,2%

1,7%

57%

63%

0,5%

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

Registratie van personen met

Actueel worden in de PZ PAJOTTENLAND 53 personen en 12

potentieel risico voor de

groeperingen opgevolgd.

openbare orde (o.a.
terroristische, subversieve of

PZ Pajottenland maakt deel uit van de Local Taskforce

extremistische groeperingen).

radicalisme (LTF).
Aantal personen opgenomen in de GGB:

Opstellen van

FTFcat1

FTFcat2

FTFcat3

FTFcat4

FTFcat5

HTF

HP

0

0

1

0

0

0

0

Voor PZ Pajottenland zijn er 6 kritieke plaatsen opgelijst.

(interventie)dossiers plaatsen
voor vitale of kritieke punten.
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3.4 MFO–4: PRIVATE VEILIGHEID
 Regelt het toezicht op naleving van de bewakingswet en de detective wet

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

Zonaal toezicht op lokale stoppunten van de

Indien relevant ontvangt de PZ Pajottenland

waardetransporten, gelegen in de politiezone,

van

waar een stoeprisico bestaat.

overzichtslijst

de

FedPol-CSD

Halle-Vilvoorde

met

de

een

“intercity”

geldtransporten op haar grondgebied voor de
volgende dag.

3.5 MFO–5: BIJZONDERE BESCHERMINGSOPDRACHTEN VAN PERSONEN EN
ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

Op vraag van ADCC in overleg specifieke

Voor de PZ Pajottenland zijn door de ADCC

beschermingsmaatregelen t.o.v. personen

volgende punten van federaal belang opgenomen:

en instellingen.
Bij aanwezigheid van een
consulaire/diplomatieke post, een

Punt

Adres

Maatregelen

Geen

0

0

internationale instelling/organisatie
aanduiden van een contactpersoon binnen
de politiezone.
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3.6 MFO–6: AIK

 Betreft de werking van het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK)

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND
Naleving van de omzendbrief PLP5bis van

Het AIK Halle-Vilvoorde verwerkt de informatie

15.05.2007 betreffende de verwerking van de

van bestuurlijke en gerechtelijke informatie ter

informatie van gerechtelijke en bestuurlijke

ondersteuning

politie – functioneel en technisch beheer in de

van

de

lokale

politiezone

Pajottenland

politiezones: voorzien van de noodzakelijke
(assistenten) functionele beheerders.

In de politiezone is er een functioneel

Er is een functionele beheerder in de PZ

beheerder.

Pajottenland.

Vertegenwoordiging van de lokale politie in
het AIK.

PZ Pajottenland is in het AIK vertegenwoordigd
door 1 CP – PZ AMOW, 1 INP – PZ TARL en 1
Calog B en 2 Calog C – PZ AMOW. Hiervoor is
er

een

financiële

regeling

onder

de

13

politiezones.

Vertegenwoordiging van de lokale politie in

De korpschef van de PZ KASTZE zetelt als

het begeleidingscomité AIK

vertegenwoordiger van de korpschefs Arro
Halle-Vilvoorde in het begeleidingscomité AIK
Halle-Vilvoorde.

Ondertekening van het arrondissementeel

Het protocol AIK Halle-Vilvoorde van

protocolakkoord AIK

16.12.2004 werd door de korpschef van PZ
Pajottenland ondertekend.
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BEHEER

VAN

DYNAMISCHE

NIET-GEPLANDE

GEBEURTENISSEN WAARBIJ EEN ONMIDDELLIJK EN GECOÖRDINEERD SUPRALOKAAL POLITIEOPTREDEN IN WERKING WORDT GESTELD

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

De mechanismen waarin de richtlijn voorziet,

Het provinciaal protocol zal in 2019 worden

beogen de omschrijving van een normatief

ondertekend om dan in 2020 te worden

raamwerk

uitgevoerd.

dat

voor

het

geheel

van

de

geïntegreerde politie moet worden ingevoerd.
Bij deze invoering dienen de concrete lokale
situatie

en

bestaande

goede

praktijken

voldoende mee in rekening te worden gebracht.
Protocollen op provinciaal niveau zijn hiervoor
het aangewezen instrument.

3.8 RICHTLIJN MINISTER VAN JUSTITIE DD. 20.02.2002 MET BETREKKING
TOT DE TAAKVERDELING, SAMENWERKING, COÖRDINATIE EN INTEGRATIE
TUSSEN

LOKALE

EN

FEDERALE

POLITIE

INZAKE

OPDRACHTEN

VAN

GERECHTELIJKE POLITIE

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

De lokale politie moet een operationeel kader

De PZ Pajottenland besteedde in 2018 6 292

instellen voor de opsporingsopdrachten en

mensuren op 116 819 voor lokaal onderzoek of

lokaal gerechtelijk onderzoek.

een capaciteit van 5,39% (norm is 7% gemiddelde van de PZ’s is 8,76). Daarenboven
is er nog capaciteit voorzien voor het APO van
5 661

mensuren

op

116 819

of

4,85%.

(Autonoom Politioneel Onderzoek voor gerechtelijke en
verkeersdossiers – gemiddelde van de PZ’s is 3,17%)

De rol van het arrondissementeel recherche-

Het ARO vindt in het Arro Halle-Vilvoorde 4x

overleg (ARO) wordt benadrukt om praktische

per jaar plaats (vergadercharter ARO van

problemen inzake deze Col2/2002 aan te

18.03.2010). De korpschef neemt hieraan deel.

pakken en op te lossen.

Het

ARO

wordt

voorgezeten

door

de

referentiemagistraat van het parket.
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wordt

er

In het Arro Halle-Vilvoorde zijn er specifieke

verwezen naar de beschikbaarheid van een

verhoorkamers beschikbaar in de PZ’s AMOW

verhoorkamer en een netwerk om permanent

en

over personeel ter zake te beschikken.

voorwaarden kunnen gebruikt worden door de
PZ

TARL

en

in

Pajottenland.

arrondissementeel
minderjarigen

de

CSD

Tevens
netwerk

aanwezig

met

welke
is

onder

er

een

verhoorders
een

beurtrol

permanentie. De PZ Pajottenland levert voor
deze beurtrol 1 opgeleide verhoorder. De PZ’s
TARL en Zennevallei voorzien een docent
techniek audiovisueel verhoor minderjarigen
(TAM).

3.9 OMZENDBRIEF VEILIGHEID BIJ DE SPOORWEGEN

 Betreft de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid en de taakverdeling tussen
de politiediensten.

ALGEMENE EN GEWENSTE BIJDRAGE

UITGEVOERD DOOR PZ PAJOTTENLAND

Algemeen zal de PZ de basispolitiezorg op zich

De omschrijving van de PZ Pajottenland telt 3

nemen in de stationsbuurt, in het station en op

treinsstations (Galmaarden, Tollembeek en

de perrons. De spoorwegpolitie van de FedPol

Herne). De PZ voldoet aan de omzendbrief.

(SPC) zal optreden in de treinen en op de
sporen.
In stations waar een SPC-post is gevestigd,
moet

een

samenwerkingsprotocol

worden

afgesloten tussen de lokale en de SPC van de
FedPol.
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1. BEELD VAN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID IN DE POLITIEZONE

1.1 ONS WERKTERREIN IN BEELD

1.1.1 O NZE POLITIEZONE RUIMTELIJK BEKEKEN
De Lokale Politie Pajottenland is een meergemeentepolitiezone, gelegen in de provincie VlaamsBrabant. Ze bestaat uit 6 gemeenten: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.
De politiezone wordt begrensd door de provincie Oost-Vlaanderen met de gemeenten Ninove en
Geraardsbergen, de provincie Henegouwen met de gemeenten Edingen, Lessen, Rebecq, Silly
en Tubeke. Verder grenzen we ook nog aan een aantal gemeenten binnen de provincie VlaamsBrabant, namelijk Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Ternat en Roosdaal.

Gemeenten

Oppervlakte

Aantal

Bevolkingsdichtheid

Deelgemeenten

inwoners

Naburige
politiezones

(01.01.2019)

Bever

19,78 km²

2 159

109 inwoners per km²

Galmaarden

34,93 km²

8 744

250 inwoners per km²

PZ Ninove
Galmaarden,

PZ

Tollembeek,

Geraardsbergen/Lierde

Vollezele
Gooik,

Gooik

39,70 km²

9 165

231 inwoners per km²

Herne, Sint-Pieters-

44,63 km²
6 661

Herne

Kester,

Leerbeek, Oetingen

149 inwoners per km²

PZ Dilbeek

Kapelle
PZ Tarl
Gaasbeek,

Lennik

PZ Zennevallei

30,80 km²

9 083

295 inwoners per km²

Sint-

Kwintens-Lennik,

PZ Des Collines

Sint-MartensLennik

PZ Sylle et Dendre

Pepingen,

Pepingen

36,05 km²

4 468

124 inwoners per km2

Bogaarden,
Heikruis,

PZ Ouest Brabant
Elingen,

Wallon

Beert, Bellingen

Totaal

205,89 km²

40 280

196 inwoners per km2

De zone situeert zich voornamelijk in een landelijke omgeving en heeft een omvang van 20 586
hectare. De uitgestrektheid van de zone heeft een invloed op de werklast. Binnen de dienst
interventie vertaalt zich dat in de aanrijtijden. Door de wijkwerking dient naast het centraal
onthaal ook per gemeente gedurende meerdere uren en dagen per week een onthaal in de
verschillende gemeenten te worden georganiseerd.
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In 2019 lag de gemiddelde bevolkingsdichtheid in de provincie Vlaams-Brabant op 545 inwoners
per km². De gemeenten uit de politiezone zijn, met een gemiddelde tussen de 109 en 295
inwoners per km², dunbevolkt.4
Door het uitgesproken landelijk karakter van de gemeenten bevinden de meeste woningen zich
in de verschillende dorpskernen die uitdeinen in lintbebouwing. Daarnaast worden de gemeenten
gekenmerkt door verspreide bebouwing en een aantal zonevreemde woningen. De meeste
huizen zijn open bebouwingen en er is een zeer hoog aandeel eigenaars. Op het grondgebied
van de zone waren er in 2018 215 sociale huurwoningen beschikbaar. Dit betekent slechts 1,2%
van het totale woningpatrimonium, terwijl het Vlaams gemiddelde 3,9 % bedraagt.5
De vele pendelaars, die zich dagelijks naar de treinstations of de grote verkeersassen begeven,
hebben een impact op de verkeersdrukte. De invoering van een kilometerheffing voor bepaalde
vrachtwagens op autosnelwegen en een aantal gewest- en gemeentewegen heeft een effect op
het zwaar voervoer dat het Pajottenland doorkruist.

1.1.2 O NZE POLITIEZONE DEMOGRAFISCH BEKEKEN

E VOLUTIE TOTALE BEVOLKING
De toename van de bevolking in de zone is lager dan in het Vlaams Gewest, maar ligt wel in lijn
met de cluster.
Aantal inwoners
2005
PZ Pajottenland
Belfius Cluster V66
Vlaams gewest

Groei (2005=100)

2017

2005

2017

38.423

40.134

100,0

104,5

195.481

204.828

100,0

104,8

6.043.161

6.516.011

100,0

107,8

Bron: Gemeentelijke profielschetsen (Jouw gemeente in cijfers) – Editie 2018

E VOLUTIE VAN HET AANTAL 0-19 JARIGEN , 20-64 JARIGEN EN 65- PLUSSERS
De toename van het aantal jongeren is lager dan het Vlaams Gewest, maar groter dan de cluster.
Het aandeel van de jongeren t.o.v. de totale bevolking nam af doorheen de jaren (van 22,9% in
2005 tot 21,8% in 2017). Die daling is ook zichtbaar in de cluster en binnen het gewest.

4

PROVINCIES IN CIJFERS, Dashboard, https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/bevolking

5

AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR, Jouw gemeente in cijfers. Editie 2018, Statistiek Vlaanderen,
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers
6
BELFIUS, Samenstelling van de clusters Vlaanderen, 2018, https://research.belfius.be/wpcontent/uploads/2018/06/CLUSTER_NL_INT.pdf De zes gemeenten van de politiezone behoren tot de cluster V6. Dit zijn landelijke
woongemeenten met hogere inkomens
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Aantal inwoners (0 – 19 j)
2005

2017

Groei (2005=100)
2005

2017

PZ Pajottenland

8.817

8.769

100,0

99,5

Belfius Cluster V6

45.752

43.514

100,0

95,1

1.342.718

1.406.625

100,0

104,8

Vlaams gewest

Bron: Gemeentelijke profielschetsen (Jouw gemeente in cijfers) – Editie 2018

De groei van de bevolking tussen 20 en 64 jaar is kleiner voor de politiezone, dan in de cluster
en in het gewest.

Aantal inwoners (20 – 64 j)
2005

2017

Groei (2005=100)
2005

2017

PZ Pajottenland

23.057

23.407

100,0

101,5

Belfius Cluster V6

117.114

120.173

100,0

102,6

3.626.563

3.822.351

100,0

105,4

Vlaams gewest

Bron: Gemeentelijke profielschetsen (Jouw gemeente in cijfers) – Editie 2018

Het aantal 65-plussers ligt binnen de zone hoger in vergelijking met het gewest, maar duidelijk
lager dan in de cluster. Het aandeel van 65-plussers ten opzichte van de totale bevolking nam
toe doorheen de jaren (van 17% in 2005 naar 19,8% in 2017). Die stijging is ook zichtbaar in
de cluster en binnen het gewest.

Aantal inwoners (+ 65 j)
2005

Groei (2005=100)

2017

2005

2017

PZ Pajottenland

6.549

7.958

100,0

121,5

Belfius Cluster V6

32.615

41.141

100,0

126,1

1.073.880

1.287.035

100,0

119,8

Vlaams gewest

Bron: Gemeentelijke profielschetsen (Jouw gemeente in cijfers) – Editie 2018

De gemiddelde verdeling van de inwoners naar leeftijd binnen de zone ligt in lijn met de verdeling
binnen de provincie. 20% behoort tot de categorie 0 – 17 jaar (Provincie: 20,5%), 60,5% tot de
categorie 18 – 64 jaar (Provincie: 60,5%) en 19,6% (Provincie: 19,1%) tot de categorie van 65plussers.7

7

PROVINCIES IN CIJFERS, Dashboard, https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/bevolking
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A FHANKELIJKHEIDSRATIO
De afhankelijkheidsratio, dit is de verhouding tussen de niet-actieven en de actieven (bevolking
0-19 jaar en 65+, ten opzichte van de bevolking 20-65 jaar), ligt in lijn met deze binnen de
cluster en het gewest.

Verdeling inwoners (2017)
0-19 j

20 – 64 j

Afhankelijkheidsratio
+ 65 j

2017

PZ Pajottenland

8769

23407

7958

71,5

Belfius Cluster V6

43514

120173

41141

70,4

1406625

3822351

1287035

70,5

Vlaams gewest

Bron: Gemeentelijke profielschetsen (Jouw gemeente in cijfers) – Editie 2018

V OORUITBEREKENING
Uit de vooruitberekening van de bevolking blijkt dat de verwachte bevolkingsgroei eerder
beperkt blijft. De verwachtingen zijn dat de politiezone in 2035 42 259 inwoners zal hebben. Er
wordt dus verwacht dat de groei binnen de zone lager zal liggen dan deze binnen de cluster en
die in het Vlaams Gewest op 7,62%.

Aantal inwoners
2017

Groei (2005=100)

2035

2017

2035

PZ Pajottenland

40.134

42.259

100

105,3

Belfius Cluster V6

204.828

217.053

100

106,0

6.516.011

7.012.515

100

107,6

Vlaams gewest

Bron: Gemeentelijke profielschetsen (Jouw gemeente in cijfers) – Editie 2018

I NWONERS VAN BUITENLANDSE HERKOMST
Het aandeel personen met een niet-Belgische herkomst bedroeg in 2018 9,8%, wat een heel
stuk lager ligt dan het gemiddelde in Vlaams-Brabant. Daar is 24,5% van alle inwoners van nietBelgische herkomst.8
Het aantal inwoners van buitenlandse herkomst (EU en niet EU) ten opzichte van het totaalaantal
inwoners op 1 januari 2016 vertoont andere verhoudingen binnen de verschillende gemeenten.
In vergelijking met het Vlaams Gewest ligt het aantal laag. Het aandeel inwoners van
buitenlandse herkomst (EU) ligt in de gemeenten Bever en Lennik hoger ten opzichte van de

8

PROVINCIES IN CIJFERS, Dashboard, https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/bevolking
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cluster. Ook het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst (niet EU) ligt in de gemeente
Lennik aanmerkelijk hoger in vergelijking met de cluster.

EU

Niet EU

2016
Aantal

%

Aantal

%

PZ Pajottenland
Bever

129

6,00

104

4,48

Galmaarden

365

4,21

285

3,29

Gooik

397

4,31

304

3,30

Herne

326

4,93

298

4,51

Lennik

584

6,46

674

7,46

Pepingen

175

3,94

115

2,59

8.212

4,03

6.114

3,00

597.923

9,21

730.492

11,26

Belfius Cluster V6
Vlaams gewest

Bron: Gemeentelijke profielschetsen (Jouw gemeente in cijfers) – Editie 2018

Ondanks de lage aantallen, zal ook de dienstverlening binnen de zone verder moeten worden
afgestemd op de groter wordende diversiteit van de burger.

1.1.3 O NZE POLITIEZONE ECONOMISCH BEKEKEN

De gemeenten binnen de zone zijn voornamelijk afgestemd op landbouwactiviteiten. Verspreid
over het grondgebied zijn verschillende land- en tuinbouwbedrijven gevestigd. De oogstperiode
zorgt elk jaar opnieuw voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Daarnaast hebben de wijk- en
interventiediensten frequent (410 in 2018) te maken met loslopende dieren (honden, maar ook
koeien en paarden). Dit betreffen specifieke aandachtspunten binnen de zone.

Het aantal bedrijvenzones of KMO-zones is eerder beperkt. De oppervlakte ingenomen door
bedrijvigheid ligt met gemiddeld 5,4% een stuk onder het aandeel binnen de provincie VlaamsBrabant (11,2%). In de gemeenten zijn verschillende grootwarenhuizen gevestigd. Er zijn geen
grote baanwinkels of shoppingcentra. De meeste winkels voor detailhandel situeren zich in de
dorpscentra. De invloed op de werking (diefstallen, verkeersproblematiek, …) is dan ook eerder
beperkt. De lokale handel staat ook in het Pajottenland steeds meer onder druk. Hierdoor komen
handelspanden leeg te staan. Het percentage leegstaande panden t.o.v. handelspanden
bedraagt 6,9%. Het gemiddelde in Vlaams-Brabant ligt op 11,2%.9

9

PROVINCIES IN CIJFERS, Dashboard, https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/bevolking
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De werkloosheidsgraad10 ligt in het Pajottenland (4.5%) een stuk lager dan het Vlaams
gemiddelde (7,8%). De werkzaamheidsgraad11 is hoog (78,3%). Het gemiddeld inkomen per
inwoner (€ 21 120 in 2015) ligt sterk boven het Vlaams gemiddelde (€ 18 970 in 2015). Het
aantal leefloontrekkers per 1 000 inwoners ligt op 2,6 (Vlaamse Gewest: 6,0). Ook de
kansarmoede-index12

(3,8%)

ligt

een

stuk

onder

het

Vlaamse

gemiddelde

(12,8%).

Bovenstaande indicatoren geven aan dat de Pajotse inwoner iets welstellender is dan de
gemiddelde Vlaming.13

1.1.4 O NZE POLITIEZONE SOCIAAL - CULTUREEL BEKEKEN

Binnen de politiezone zijn tal van verenigingen actief. Elk op hun beurt organiseren zij concerten,
fuiven, tentoonstellingen, vormingen, workshops, ... Er is ook ruimte voor sport en beweging in
de verschillende sportzalen of -complexen van de gemeenten. In 2019 promoveerde de
voetbalploeg SK Pepingen-Halle naar de 2de amateurklasse. Daarnaast is de regio ook zeer
geliefd bij de organisatoren van wielerwedstrijden. Dit alles heeft een sterke invloed op de
werklast binnen meerdere functionaliteiten (interventie, wijk, verkeer,…) en vraagt veel
capaciteit binnen de zone.

Aantal evenementen
met inzet

2018

PZ Pajottenland

128

Capaciteit
Kostprijs
Uren totaal

Uren weekend

3 752:31

2 548:26

€ 203 511,34

Bever

10

€ 3 497,60

Galmaarden

20

€ 18 355,84

Gooik

23

€ 52 784,08

Herne

14

€ 20 616,59

Lennik

31

€ 71 594,94

Pepingen

19

€ 15 722,83

Zonaal

11

€ 20 939,46

Het groene en rustige karakter van de gemeenten in de zone Pajottenland wordt als troef
uitgespeeld

in

de

toeristische

promotie

van

plattelandsbeleving.

Het

aantal

verblijfsmogelijkheden (vnl. B&B’ s) nam de laatste jaren dan ook toe. Op het grondgebied van
de zone zijn een aantal park- en recreatiegebieden (Ter Rijst, Gaasbeek, Baljuwhuis, …) gelegen.

10
De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) binnen een bepaalde
leeftijdsgroep weer.
11

De werkzaamheidsgraad geeft het percentage werkende personen in een bepaalde leeftijdsgroep weer.

12

Kansarmoede-index: % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2

13

AGENTSCHAP
BINNENLANDS
BESTUUR,
Jouw
gemeente
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers

in

cijfers.

Editie

2018,

Statistiek

Vlaanderen,
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Binnen de zone bestaat er een uitgebreid aanbod aan basisonderwijs (31 scholen). Het aantal
middelbare scholen is beperkt tot 2 (Sint-Godelieve Instituut en GO Secundair onderwijs in
Lennik). Voornamelijk de wijkwerking wordt belast met de overlast (verkeer, rondhangende
jongeren, …) die in de buurt van de scholen voorkomt.
Naast de gewone onderwijsinstellingen zijn er ook 2 jeugdinstellingen (MFC Levenslust Lennik
en OC Huize Terloo Pepingen) gevestigd in de zone. De vele verdwijningen en ontvluchtingen uit
het MFC in Lennik zijn erg belastend voor de werking. Daarnaast dienen er ook regelmatig
overbrengingen van minderjarigen te worden uitgevoerd.

2018
Aantal interventies
Aantal meldingen
Aantal PV’s
Gespendeerde capaciteit

118
34
182
630:50

Bron: Basiscijfers PZ

1.1.5 ONZE POLITIEZONE ECOLOGISCH BEKEKEN
De zone Pajottenland is goed bereikbaar met de auto. Er lopen meerdere gewestwegen door de
gemeenten. De vele lintbebouwing heeft een effect op de verkeersleefbaarheid en -veiligheid
(doorgaand verkeer, sluipverkeer,… ). Er zijn geen autosnelwegen op het grondgebied van de
zone. Ten zuiden van de gemeente Bever bevindt zich een oprit van de A8, Lennik wordt
doorkruist door de N8.
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer beperkt zich in het merendeel van de gemeenten
tot het busvervoer van De Lijn. Dit is sterk gericht op de schoolgaande jeugd. In Leerbeek is een
stelplaats van De Lijn gelegen. Dit is een knooppunt van busvervoer. Enkel in Galmaarden
(Galmaarden en Tollembeek) en in Herne zijn een treinstation gelegen.
Er zullen inspanningen geleverd moeten worden om de medewerkers mee te krijgen in de
filosofie van het maatschappelijk ondernemen. Ze dienen zich bewust te worden van de impact
die de organisatie heeft op de maatschappij en het milieu. Binnen de verschillende diensten werd
het merendeel van de documenten nog afgedrukt en door individuen bijgehouden in fysieke
dossiers. Aan een dergelijke manier van werken zijn een aantal nadelen verbonden. Zo zijn de
gegevens soms moeilijk bereikbaar voor de andere medewerkers. In 2016 werd binnen de
directie PLIF gestart met de systematische digitalisering van de lopende dossiers. Hierdoor werd
een inspanning geleverd om de bestaande papierberg te verkleinen. Daarnaast werd met de
digitalisering ook de toegankelijkheid en raadpleegbaarheid van de dossiers voor alle
medewerkers van de directie verhoogd. De verloven, rusten en dienstwissels werden tot 2015
aangevraagd via een papieren formulier. Dit formulier werd vervangen door een e-formulier.
Tijdens vergaderingen en bij warm weer werden er in de zone kleine waterflesjes aangeboden.
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Omdat flessenwater zorgt voor veel CO2-uitstoot en afval werd gezocht naar een ecologisch
alternatief. In 2018 werden twee waterdispensers op leidingwater geïnstalleerd. Thuiswerk werd
occasioneel mogelijk gemaakt voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten. Dit levert, gezien
de medewerkers zich niet moeten verplaatsen, een ecologisch voordeel op door een lagere CO2
uitstoot. Daarnaast levert het ook een tijdswinst op. De medewerkers worden minder gestoord
en werken daardoor sneller. Dit alles komt een efficiënte werking ten goede.

1.1.6 T ECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET POLITIELANDSCHAP
De instroom aan informatie is de afgelopen jaren zeer sterk gestegen en vereist een snelle en
adequate afhandeling. Daarnaast zet de digitalisering in de werking zich, in een versneld tempo,
verder door. Om de operationele medewerkers op het terrein over alle noodzakelijke informatie
en tools te laten beschikken om hun operationele opdrachten volledig af te werken, inclusief de
administratieve afhandeling, werden de volgende zaken ter beschikking gesteld: smartphones,
laptops, Mobile Office hardware in de combi’s (PC + mobiele printer), tablets, BeSecure-ISLPop
terrein14, ANPR15 toegang op terrein, Portal Lite via Smartphone, Yammer16, dienstplanning via
Planner17, MS-Teams18 en andere MS Office365 toepassingen. Het gebruik van moderne
technologie (zoals bijvoorbeeld ANPR en camera’s) vereist extra capaciteit en technische en
analytische knowhow. Het digitaal vastleggen van afspraken met de politieambtenaar wordt de
nieuwe basisdienstverlening voor de wijkwerking. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden aan
de bevolking.
Een goede backoffice is een kritieke succesfactor binnen de informatiegestuurde politiezorg.
Daarom werd in 2019 gestart met de verdere uitbouw van een LRIC (Local Real Intelligence
Center). Dit bestaat uit 5 verschillende afdelingen: de dienst APO19, de dienst administratieve
ondersteuning, wapens, de dienst openbare orde en de dienst IGPZ20. Zij fungeren enerzijds als
backoffice voor het cameratoezicht dat nog verder wordt uitgebreid, anderzijds staan zij mee in
voor de implementatie van Focus21 en i-Police22.
Momenteel zijn er binnen de zone 4 trajectcontroles actief in Lennik (N8, N282 – Joseph Van
Den Bosschestraat, N282 – Brusselstraat en Schapenstraat ) en één in Herne (N285 - Kokejane).
Via de camera’s van de trajectcontroles wordt de snelheid van elk passerend voertuig
geregistreerd. Hierdoor krijgt de politiezone veel data ter beschikking over de evolutie en de
snelheid van de voertuigen. Deze gegevens worden verder geanalyseerd door het LRIC. De
politiezone Pajottenland wil een volledig ANPR-netwerk ontwikkelen op haar grondgebied.

14
Toepassing waarmee politiemensen op het terrein, via een beveiligde internetverbinding, toegang krijgen tot het ISLP-Systeem
(Integrated System for the Local Police).
15

Automatic NumberPlate Recognition

16

Sociaal netwerk voor ondernemingen

17

Tool om projecten mee te plannen

18

Toepassing voor (groeps)chats, videoconferencing, bestandsopslag.

19

Ambtshalve Politioneel Onderzoek

20

InformatieGestuurde PolitieZorg

21

App op maat van de Geïntegreerde Politie. Het ondersteunt de politiemedewerker bij zijn kerntaken op het terrein en in het
politiekantoor.
22

Volledig nieuw ICT-platform voor de geïntegreerde politie die de huidige infrastructuur op termijn zal vervangen.
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Momenteel zijn de voorbereidingen lopende voor de installatie van een extra trajectcontrole in
Gooik (Kerkstraat – Lenniksestraat). Deze zal vermoedelijk operationeel zijn tegen eind 2019.
De implementatie van de nieuwigheden op het vlak van IT-ontwikkeling brengen een aantal
bijkomende werkingskosten (windows 10 licenties, windows server licenties, bijkomende
licenties BeSecure, connectiviteitskosten van de camera’s, … ) met zich mee. Deze werden
opgenomen in de begroting 2020. De kosten die de implementatie van focus van i-police met
zich zullen meebrengen werden nog niet begroot, gezien de kosten hiervoor onvoldoende in
kaart konden worden gebracht.

1.1.7 O NZE POLITIEZONE POLITIEK - JURIDISCH
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 traden er 3 nieuwe burgemeesters (Bever,
Galmaarden en Pepingen) aan. De burgemeester van Gooik blijft voorzitter van het politiecollege
en -raad. Op vraag van het politiecollege werd een bijkomend onderzoek gevoerd naar de
mogelijke parameters voor een gewijzigde interne herverdeling van de gemeentelijke dotatie
tussen de verschillende gemeenten. Het principe is dat de gemeenten zelf tot een consensus
kunnen komen over de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone. De besturen
van de gemeenten mogen dus vrij een verdeelsleutel voorstellen die rekening houdt met een
aantal specifieke lokale kenmerken. Indien zij geen overeenstemming bereiken over die
verdeling, wordt hun aandeel in de dotatie bepaald op basis van een wettelijke verdeelsleutel.
Momenteel wordt de wettelijk vastgelegde verdeelsleutel, op basis van de 60/20/20-regel,
toegepast. Het politiecollege heeft aan de nieuwe korpschef gevraagd om, ten laatste in 2022 te
onderzoeken, of de gemeentelijke dotaties voor 2023, 2024 en 2025 niet kunnen worden
geoptimaliseerd

ingevolge

de

invoering

van

de

nieuwe

concepten

(technologische

ontwikkelingen en wijzigingen in de werking van onder meer de diensten verkeer, recherche en
jeugd en gezin), de (definitieve) afrekening van de bouwkosten van het nieuwe politiehuis en de
reële opbrengst van de verkoop van de overbodige sites, de eventuele kosten verbonden aan de
lopende procedures in verband met de nieuwbouw, alsook de reële verdeling van gemeentelijke
en federale dotaties.
Op 25 november 2015 trad het Koninklijk Besluit met betrekking tot het eindeloopbaanregime
voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie in werking.23 Een
eindeloopbaanregime biedt personeelsleden (operationeel kader + ten minste 58 jaar oud)
voortaan de mogelijkheid om een aangepaste betrekking aan te vragen. Dit is een statutaire
betrekking (van het operationeel of van het administratief en logistiek kader) die is aangepast
aan het profiel en de mogelijkheden van het betrokken personeelslid. Binnen de zone
Pajottenland werden een aantal aangepaste betrekkingen gecreëerd (Calltaker, Operationeel
medewerker LRIC, medewerker dienst kantschriften en verhoren). Daarnaast kan een
personeelslid van het operationeel kader, onder bepaalde cumulatieve voorwaarden, genieten
van een non-activiteit voorafgaand aan zijn pensionering (NAVAP). Het personeelslid ontvangt
tijdens die periode een wachtgeld. Dit systeem van non-activiteit bezorgt de zone heel wat

23

FEDERALE POLITIE, Pensioenen voor personeelsleden van het operationeel kader, Infonieuws 2352, 25.11.2015, 8p.
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meerkosten. Momenteel kunnen de lokale politiezones hiervoor nog subsidies aanvragen. Het is
onduidelijk tot wanneer deze mogelijkheid blijft bestaan. Het NAVAP-stelsel betreft een
overgangsmaatregel, maar de einddatum hiervan is niet gekend.24
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data
Protection Regulation (GDPR) van kracht.25 Deze Europese privacywet wil de persoonsgegevens
van Europese burgers beter beschermen. Om de bepalingen van deze wetgevingen te integreren
in ons politieoptreden, zijn zowel de Wet op het Politieambt (WPA) als de Wet op de
Geïntegreerde Politie (WGP) in mei 2019 aangepast. Het opzet hiervan was om de goede
bedoelingen inzake het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het informatiebeheer
concreet te maken. Binnen de zones werden data protection officers voor gegevensbescherming
aangesteld. Zij dienen erop toe te zien dat persoonsgegevens met de grootste zorg voor privacy
en veiligheid worden verwerkt. De invulling van deze taken staat momenteel nog niet volledig
op punt en dient verder te worden geoptimaliseerd.
De omzendbrief GPI 91 (april 2019) introduceerde strenge veiligheidsnormen voor de
onthaalruimten van politiegebouwen. 26 De lokalen moeten tegen 2029 zo worden gebouwd en
ingericht dat het politiepersoneel voldoende beschermd is en zich indien nodig in veiligheid kan
brengen. Deze bepalingen gelden niet alleen voor nieuwe constructies, maar ook voor bestaande
politiegebouwen.
Op 22 mei 2019 werd het koninklijk besluit aangenomen tot vaststelling van de wijze waarop
het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten moet worden
aangegeven.27 Het zichtbaar gebruik van vaste en tijdelijke camera’s moet worden aangeduid
door middel van een pictogram. In de wet werd hiervoor een specifiek pictogram voorzien. Op
die manier kan worden verzekerd dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het gebruik van
camera’s door de politiediensten en deze die geplaatst zijn door andere overheden of
particulieren.
Het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het
personeel van de politiediensten brengt verschillende wijzigingen aan in het geldelijk statuut van
de

politiepersoneelsleden.28

Deze

maatregelen

hebben

tot

doel

het

politiestatuut

te

dynamiseren, te moderniseren en te vereenvoudigen. Ze worden opgedeeld in 4 clusters:
aanpassing bepaalde loonschalen, uitdoven van 18 functionele toelagen en vergoedingen,
invoering van het systeem van maaltijdcheques en de vereenvoudiging van het CALog-statuut.
Een aantal van de nieuwe maatregelen trad reeds in werking op 1 juli 2019. Het betreft de
invoering van de nieuwe weddetrappen in de loonschalen B4 en B5, het financieel aantrekkelijker

24

Laure Lemmens. (2018). NAVAP-compensatie voor politiezones, https://polinfo.kluwer.be

25

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,

B.S., 5 september 2018.
26
27

Ministeriële omzendbrief GPI 91 van 30 april 2019 over de 'Minimale normen voor beveiliging van het onthaal', B.S., 12 juni 2019.
Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de

politiediensten wordt aangegeven, B.S., 4 juni 2019.
28

Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten, B.S., 26 juni

2019.
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maken van de bevordering door overgang naar een hoger kader of naar een hoger niveau en de
uitdoving van 18 functionele toelagen en vergoedingen.29

1.1.8 B IJZONDERE AANDACHTSPUNTEN LOKALE VEILIGHEID
In Gooik is een communicatiecentrum van de NAVO gelegen. Via deze Satcom-basis gebeurt de
internationale satellietcommunicatie tussen de verschillende NAVO-partners. Deze site vormt
een kritiek punt en vraagt extra beveiligingsmaatregelen.
Er zijn geen gevangenissen gevestigd op het grondgebied van de zone.
Vanuit de OCMW’s worden lokale opvanginitiatieven (LOI’s) georganiseerd. Deze bieden
huisvesting aan asielzoekers tijdens hun procedure. Dit gebeurt in samenwerking met Fedasil.
Binnen 5 van de 6 gemeenten worden Lokale Opvanginitiatieven georganiseerd:


Galmaarden (2 locaties – 10 personen)



Gooik (3 locaties – 13 personen)



Herne (6 locaties – 6 personen)



Lennik (2 locaties – 16 personen)

 Pepingen (3 locaties – 18 personen)
Een afdeling van de motorclub “Outlaws” is gelegen in de gemeente Gooik.
De zone zet extra in op de samenwerking met de brandweerkorpsen op haar grondgebied.
Ten zuiden van de gemeente Bever bevindt zich een oprit van de A8. De nabijheid van een oprit
van een autosnelweg kan een risico inhouden voor woninginbraken.

1.2 CRIMINALITEITSBEELD

1.2.1 C RIMINALITEITSCIJFERS
A RRONDISSEMENTEEL VEILIGHEIDSBEELD
De

onderstaande

cijfergegevens

werden

opgenomen

vanuit

het

arrondissementeel

veiligheidsbeeld. Deze cijfers werden verkregen op basis van de gegevens uit de ANG-databank.
De feiten die worden weergegeven betreffen enkel de gerechtelijke feiten.
Het aantal feiten op arrondissementeel niveau is, na een daling in de voorbijgaande jaren, vanaf
2018 terug in stijgende lijn.

29

Nota Federale Politie, Modernisering van het geldelijk statuut, 26 juni 2019.
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In 2018 werden er op niveau van het arrondissement 34 535 feiten geregistreerd. 3,6% van de
feiten werden gepleegd in onze politiezone. Het merendeel van de feiten werd geregistreerd op
het grondgebied van de gemeente Lennik (30,56%).

2014
Arrondissementeel niveau

2015

2016

2017

2018

36 587

35 551

33 928

33 725

34 535

1 363

1 361

1 459

1 270

1 227

Bever

104

141

99

89

86

Galmaarden

239

245

275

210

212

Gooik

244

211

287

265

260

Herne

227

229

253

180

178

Lennik

382

407

402

411

375

Pepingen

167

128

143

115

116

PZ Pajottenland

Bron: CSD Halle-Vilvoorde - Arrondissementeel Veiligheidsbeeld 2018: update

Omdat

de

gemeenten

verschillen

qua

inwonersaantal

en

oppervlakte

werd

ook

de

criminaliteitsgraad weergegeven. Deze geeft het aantal feiten per 1 000 inwoners weer en laat
een makkerlijkere onderlinge vergelijking toe.
De criminaliteitsgraad van 2018 vertoont in de zone Pajottenland een daling met 3,39% in
vergelijking met 2017. Hiermee vertoont de zone een evolutie die lager is dan het
arrondissementele gemiddelde. De gemeenten die te maken hebben met de hoogste aantallen
geregistreerde criminaliteit per 1 000 inwoners zijn Bever en Lennik. In beide gemeenten kon er
wel een daling worden vastgesteld in vergelijking met 2017.

2017

2018

Evolutie %
2017/2018

Arrondissementeel niveau

47,17354

48,34259825

+ 2,48%

PZ Pajottenland (gemiddelde)

31,5889

30,51935131

- 3,39%

Bever

40,38079

39,01996

- 3,37%

Galmaarden

24,06933

24,29799

+ 0,95%

Gooik

28,69301

28,15071

- 1,89%

Herne

27,09588

26,79512

- 1,11%

Lennik

45,54565

41,55585

- 8,76%

Pepingen

26,30364

26,53248

+ 0,87%

Bron: CSD Halle-Vilvoorde - Arrondissementeel Veiligheidsbeeld 2018: update
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De top 10 van de meest geregistreerde arrondissementele criminaliteitscijfers van 2018 wordt
gevormd door:
1. Woninginbraak (3.333)
2. Diefstal aan/uit voertuig (2.173)
3. Beschadiging van auto (1.680)
4. IFG (1.643)
5. Fietsdiefstal (1.388)
6. Identiteitsfraude (1.036)
7. Winkeldiefstal (956)
8. Inbraak in bedrijf of handelszaak (564)
9. Zakkenrollerij (494)
10. Autodiefstal (432)

Z ONAAL V EILIGHEIDSBEELD
C RIMINALITEIT
Onderstaande tabel geeft de cijfers weer van de belangrijkste criminaliteitsfenomenen van 2014
tot en met 2018. De cijfers zijn gebaseerd op de criminaliteitsbarometer en de barometer NVP.
Fenomenen
Autodiefstal

2014

2015

2016

2017

2018

15

23

12

8

9

Cybercriminaliteit (strikte zin)

-

12

20

20

41

Cybercriminaliteit (ruime zin)

-

31

43

37

72

Diefstal met geweld

12

8

16

8

10

Diefstal uit voertuig

65

59

84

41

31

Drugs

26

28

44

51

60

Fiets- en bromfietsdiefstallen

33

43

34

30

14

Geweld binnen de familie

76

90

107

104

69

Illegale transmigratie

19

13

8

12

26

Inbraken in bedrijven of handelszaken

26

14

14

20

16

293

275

290

181

137

0

1

0

0

1

122

131

155

158

136

Radicalisme en extremisme

3

6

9

5

1

Sociale en fiscale fraude

1

1

1

0

0

242

249

264

150

100

8

1

4

8

3

20

29

30

19

21

Inbraken in gebouwen (totaal)
Mensenhandel en -smokkel
Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Woninginbraken
Zakkenrollerij
Zedenfeiten

Bron: DGR/DRI/BPOL (criminaliteitsbarometer – barometer NVP 2016-2019)
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V ERKEER
De verkeersongevallen werden door de dienst verkeer geregistreerd met een ongevallenfiche.
Het aantal verkeersongevallen nam in de afgelopen 5 jaar af met 27,39%.
Verkeersongevallen

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

471

431

424

379

342

Gewonden (aandeel)

133

109

87

110

78

Vluchtmisdrijven (aandeel)

173

182

195

134

163

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Met uitzondering van een piek in 2017, kon er een daling van het aantal slachtoffers ten gevolge
van verkeersongevallen worden vastgesteld.
Slachtoffers ongevallen

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

133

109

87

110

78

Licht gewonden

123

102

76

99

71

Zwaargewonden

7

6

11

9

7

Doden

3

1

0

2

0

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

De onderstaande tabel geeft de cijfers weer van de verkeersinbreuken van 2014 tot en met
2018. Deze cijfers zijn gebaseerd op de verkeersbarometer.
Inbreuken
Snelheid

2014

2015

2016

2017

2018

12257

14392

17503

17071

16318

GSM-Gebruik

35

69

88

71

52

Gordeldracht

6

4

17

6

7

33

32

26

31

78

0

2

0

1

0

Rijden onder invloed
Zwaar vervoer
Bron: DGR/DRI/BPOL (verkeersbarometer)

O VERLAST
De onderstaande tabel geeft de cijfers weer van de overlastfenomenen van 2014 tot en met
2018. Deze cijfers zijn gebaseerd op de criminaliteitsbarometer.
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Fenomenen

2014

Vandalisme, opzettelijke vernieling, graffiti

2015

2016

2017

2018

240

207

197

170

149

Sluikstorten

-

29

44

48

37

Geluidshinder (incl. nachtlawaai)

-

0

1

1

0

Hinderlijk parkeren

-

0

0

0

0

Hinderlijk/storend gedrag (excl. Overlast verbonden aan alcohol- of

-

48

42

34

59

-

14

18

19

38

druggebruik)
Overlast

verbonden

aan

alcohol

of

druggebruik

(excl.

Hinderlijk/storend gedrag)
Bron: DGR/DRI/BPOL (criminaliteitsbarometer)

1.2.2 F ENOMENEN ZVP 2014 - 2019
De fenomenen opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2019 werden meer in detail
geanalyseerd. Voor de opvolging van de doelstellingen hielden de piloten de relevante gegevens
(indicatoren) bij in aparte databanken of meetborden. De cijfergegevens hierin opgenomen
werden verzameld op basis van cijfergegevens uit ISLP30 (melding, interventie en afhandeling)
en de nationale gegevensbank.
De effectieve evaluatie van de doelstelling gebeurde op basis van verschillende objectieve en
subjectieve bronnen. Hieronder wordt kort de evolutie van de fenomenen weergegeven. De
objectieve gegevens die worden weergegeven, werden specifiek geselecteerd op basis van de te
evalueren doelstelling. De volledige evaluatie van de prioriteiten uit het Zonaal Veiligheidsplan
2014 – 2019 is terug te vinden in bijlage 1.

D IEFSTALLEN MET BRAAK
De gegevens met betrekking tot de inbraken werden intern geregistreerd op basis van de module
afhandeling in ISLP.
Het aantal diefstallen met braak kende een daling in de afgelopen 5 jaar. Uit de analyse van de
absolute cijfers blijkt dat zowel het aantal pogingen, als het aantal effectieve diefstallen een
daling kende.
Diefstallen met braak

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

327

288

352

192

145

Effectief

196

173

179

99

79

Poging

131

115

173

93

66

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

30

Integrated System for the Local Police
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V ERKEER
Het aantal verkeersongevallen nam in de afgelopen 5 jaar af met 27,39%.
Het aandeel van de ongevallen veroorzaakt door onaangepaste snelheid kende doorheen de
periode 2014 – 2018 een sterke daling (2014: 16,99% - 2018: 5,26%). Het aantal ongevallen
veroorzaakt onder invloed bleef daarentegen nagenoeg stabiel (2014: 8,07% - 2018: 8,19%).
Het aandeel ongevallen met vluchtmisdrijf kende in 2018 een opvallende stijging in vergelijking
met 2014. Bijna de helft van de verkeersongevallen in de zone betrof een vluchtmisdrijf.
Verkeersongevallen
Totaal
% VO te wijten aan snelheid
% VO te wijten aan alcohol
% VO met vlucht

2014

2015

2016

2017

2018

471

431

424

379

342

16,99%

13,46%

14,15%

11,35%

5,26%

8,07%

10,21%

7,78%

8,44%

8,19%

36,73%

42,23%

45,99%

35,36%

47,66%

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

O VERLAST
De cijfergegevens met betrekking tot overlast werden verzameld op basis van de meldingen
(ISLP) ten gevolge van lawaai, overlast door personen en verkeer. De weergegeven meldingen
betreffen enkel de gegevens uit de 6 actieve hotspots:


Sint-Kwintens-Lennik



Eizeringen



Gooik centrum



Herne centrum



Galmaarden centrum



Leerbeek

Het aantal meldingen kende over de afgelopen jaren geen uitgesproken daling (2014: 492 2018: 446).

Meldingen overlast
Totaal

2014

2015

2016

2017

2018

492

455

479

419

446

76

79

72

63

92

Overlast door personen

198

180

181

177

147

Overlast door verkeer

218

196

226

179

207

Overlast door lawaai

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen
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Wanneer we de evolutie van het totale aantal meldingen in de periode 2014 – 2018 grondiger
bekijken, merken we op dat het aandeel meldingen ten gevolge van verkeer en lawaai zelfs een
zekere stijging kende. De overlast door personen kende wel een daling.

I NTRAFAMILIAAL GEWELD
De opvolging en analyse van de cijfers over intrafamiliaal geweld gebeurt binnen de zone op
zeer precieze manier door enerzijds raadpleging van de nationale gegevensbank en anderzijds
de gegevens uit ISLP (melding, interventie en afhandeling).
Het aantal feiten van intrafamiliaal geweld bleef in de periode 2014 – 2018 nagenoeg stabiel.
Na een stijging vanaf 2015, kon er in 2018 een lichte daling worden vastgesteld. Het merendeel
van de feiten betrof een vorm van psychisch geweld. Na de dalende trend omtrent het aantal
feiten van fysiek geweld, zien we dat deze in 2018 opnieuw toenemen. De feiten van psychisch
geweld namen daarentegen af in vergelijking met de voorgaande jaren.

Intrafamiliaal geweld

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

433

503

507

505

481

Fysiek geweld

113

121

95

76

118

Psychisch geweld

236

266

302

350

281

84

116

110

79

82

Problematische omgangsregeling
Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

R ADICALISERING , GEWELDDADIG EXTREMISME EN TERRORISME
Het aantal geregistreerde feiten die in verband gebracht konden worden met terrorisme,
extremisme en radicalisme ligt zeer laag. Er is geen weet van terroristische groeperingen op het
grondgebied van de zone.

Terrorisme, extremisme en radicalisme
Totaal

2016

2017
0

2018
1

1

Bron: DGR/DRI/BPOL (NVP)

S OCIALE EN FISCALE FRAUDE
Het aantal geregistreerde feiten die in verband gebracht konden worden met sociale fraude ligt
zeer laag.
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2014

Sociale fraude
Totaal

2015
1

2016
1

2017
1

2018
0

0

Bron: DGR/DRI/BPOL (NVP)

Er werden in 2018 54 PV’s opgemaakt in het kader van domiciliefraude. Daarnaast ontving de
politiezone 1 kantschrift “domiciliefraude” en 1 aanvraag voor nazicht vanuit een sociale
inspectiedienst.

G EORGANISEERDE EIGENDOMSCRIMINALITEIT
De focus bij de doelstelling, opgenomen in het addendum bij het zonaal veiligheidsplan 2014 –
2019, rond georganiseerde eigendomscriminaliteit lag op illegale wapenhandel. Het aantal
geregistreerde feiten met betrekking tot de handel en productie van vuurwapens varieerde sterk
doorheen de jaren.
2014

Illegale wapenhandel (vuurwapens)
Totaal

2015

19

2016

33

2017

22

2018

12

33

Bron: DGR/DRI/BPOL (NVP)

De woninginbraken, al dan niet gepleegd door rondtrekkende daders, werden aangepakt binnen
de doelstelling “diefstallen met braak”.

L EEFMILIEU
Op het niveau van de zone werden de inbreuken vanaf 2018 gecentraliseerd in een databank
“sluikstorten”. Ook de feiten die werden verzameld door het Agentschap Wegen en Verkeer en
door de verschillende gemeenten van de zone werden hierin opgenomen. Dit resulteerde in 2018
in een totaal van 168 vaststellingen/meldingen die werden opgenomen in de databank.
De evolutie van de inbreuken werd weergegeven op basis van de cijfers opgenomen in de
criminaliteitsbarometer en in de barometer met betrekking tot de opvolging van de prioritaire
gerechtelijke fenomenen uit het Nationaal Veiligheidsplan.

Inbreuken milieu

2014

Totaal

2015
50

2016
76

2017
88

116

2018
77

Bron: DGR/DRI/BPOL (criminaliteitsbarometer)
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2014

2015

2016

2017

2018

Afvalfraude

3

12

7

9

1

Biodiversiteit

0

1

0

2

-

Dierenwelzijn

6

7

9

9

3

Bron: DGR/DRI/BPOL (NVP)

Binnen de zone zijn er momenteel 2 milieutoezichthouders actief. Zij staan in voor onafhankelijk
toezicht en tussenkomsten bij inbreuken en misdrijven voor zowel ruimtelijke ordening als de
milieuwetgeving. In 2018 voerden zij 23 milieuhandhavingscontroles uit naar aanleiding van
klachten. Bij 7 controles leverden zij fysieke bijstand aan andere handhavingsinstanties.

1.3 RESULTATEN VAN DE BEVOLKINGSBEVRAGING (VEILIGHEIDSMONITOR)
De PZ Pajottenland nam in 2018 deel aan de nieuwe editie van de lokale veiligheidsbevraging.
Deze bevraging werd georganiseerd door de Federale Politie, in samenwerking met FOD
Binnenlandse zaken en de lokale besturen.
De veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s. Via deze
bevraging werd gepeild naar de publieke opinie over het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen,
preventie en slachtofferschap. Ook de kwaliteit van het politieoptreden werd bevraagd.
De respondenten werden bij toeval geselecteerd via een wetenschappelijke steekproeftrekking.
Deelnemen kon op een eenvoudige manier via een vragenlijst op papier of via digitale weg. Alle
antwoorden werden volledig anoniem verwerkt. De resultaten worden gebruikt als insteek voor
het toekomstige veiligheidsbeleid. Dankzij de verzamelde informatie kan het toekomstige
veiligheidsbeleid beter worden afgestemd op de noden van de inwoners van de politiezone.
Uit de bevraging bleek dat de inwoners van het Pajottenland zich veilig voelen. Zo gaf 84,28 %
van de respondenten aan zich zelden tot nooit onveilig te voelen. Een groot deel van de
respondenten (45,62%) gaf wel aan dat ze vermijden om de deur te openen voor onbekenden.
De onderstaande tabel geeft weer in welke mate de respondenten bepaalde fenomenen ervaren
als een probleem in hun buurt. Onaangepaste snelheid (67,47%), sluikstorten & zwerfvuil
(54,48%) en woninginbraak (41,09%) werden door de bevolking ervaren als de grootste
buurtproblemen.

Pagina | 37

PZ PAJOTTENLAND

Buurtproblemen

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Helemaal geen
probleem

Probleem

Inbraken en diefstal
Woninginbraak
Autodiefstal
Diefstal uit auto's
Iets gestolen of beschadigd aan de buitenkant van auto
Motor- of bromfietsdiefstal
Fietsdiefstal

41,09

19,83

7,04

46,64

9,25

45,47

11,23

11,23

3,63

53,92

10,80

46,45

Verkeer
Onaangepaste snelheid

67,47

9,06

Agressief verkeersgedrag

32,90

22,03

Hinderlijk parkeren (bv. op voetpad)

34,36

27,72

Verkeersongevallen

12,99

34,28

10,25

47,27

Geluidshinder
… door mensen op de openbare weg
… afkomstig van cafés of fuiven

7,74

60,53

… door verkeer (optrekken, gierende banden, claxonneren,…)

24,46

36,62

… van de buren (grasmaaiers, privéfeesten, blaffende honden,…)

16,30

42,06

Rondhangende jongeren

5,45

64,84

Overlast verbonden aan alcohol- en druggebruik

4,29

70,25

Vechtpartijen

2,01

76,48

Mensen die op straat worden lastiggevallen

2,05

75,75

Drugsverkoop op straat

2,67

78,51

3,94

69,87

Sociaal

Omgeving
Vandalisme en graffiti
Sluikstorten en zwerfvuil

54,48

20,74

Loslopende dieren

12,64

49,55

Defecte en ontbrekende straatverlichting

11,28

47,41

Bron: DGR/DRI/BPOL (Veiligheidsmonitor 2018 – PZ Pajottenland)

Bij de vragen rond slachtofferschap op niveau van het gezin gaven de respondenten (13,53%)
aan het meest geconfronteerd te zijn geweest met “iets gestolen of beschadigd aan de
buitenkant auto”. De aangiftebereidheid hiervoor was eerder laag (28,73%). Ook met betrekking
tot geweld binnen het gezin werd een zeer lage aangiftebereidheid (17,72%) vastgesteld. Op
het vlak van slachtofferschap op persoonlijk niveau gaven ze aan vooral geconfronteerd te zijn
geweest met oplichting (via het internet) en inbraak in computer of smartphone (respectievelijk
7,23 en 6,53%). Opvallend hier is terug de lage aangiftebereidheid (respectievelijk 22,87% en
17,20%) voor dit soort delicten.
De bevolking wenst vooral via de website op de hoogte te worden gehouden over de werking,
resultaten en acties van de politie (73,25%). Aan direct contact via ontmoetingsmomenten heeft
ze het minst behoefte (32,09%).
De algemene tevredenheid over de werking van de politie in de zone is groot (71,73%). De
bevolking is duidelijk tevreden over de houding en het gedrag van de politie t.a.v. van hen
(77,08%). Minder tevredenheid was er dan weer over de aanwezigheid van de politiediensten in
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het straatbeeld, 15,94% van de respondenten gaf aan hierover ontevreden te zijn. Met
betrekking tot de tevredenheid over de werking werden er ook een aantal opvallende verschillen
tussen de gemeenten vastgesteld. Zo verschillen de kennis van de wijkagent en het persoonlijk
contact ermee sterk afhankelijk van de woonplaats binnen de zone. Volgens de respondenten
zijn de wijkagenten niet zo makkelijk contacteerbaar. Ze gaven daarentegen wel duidelijk aan
enkel nood te hebben aan meer contact in geval er zich problemen voordoen (64,34%).
Ook de tevredenheid over het laatste contact met de politie van de zone is groot (78,54%). Het
contact met de politiediensten vond voornamelijk plaats naar aanleiding van de aangifte of
melding van één of ander delict (24,53%). Het contact naar aanleiding van controles door de
politie (1,97%), informatievragen (1,56%) of preventie (2,71%) was eerder beperkt.
De 5 belangrijkste politietaken volgens de burger waren: de aanpak van woninginbraken
(98,55%), autodiefstal (97,84%), diefstal met bedreiging of geweld (96,77%), tussenkomst bij
agressief verkeersgedrag (94,56%) en de controle van alcohol en drugs in het verkeer (93,25%).
De analyse van de resultaten van de veiligheidsmonitor is opvraagbaar bij de PZ Pajottenland.
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2. BEELD VAN OPTIMALE BEDRIJFSVOERING IN ONZE POLITIEZONE

2.1 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE IN DE POLITIEZONE

2.1.1 O VERZICHT VAN DE HUIDIGE CAPACITEIT IN DE POLITIEZONE
De onderstaande tabel werd ter beschikking gesteld door de CSD Halle-Vilvoorde. Ze geeft een
overzicht weer van de verdeling van de capaciteit binnen de zone in 2018.
% aandeel t.o.v.
netto-capaciteit

Aantal mensuren
Primaire processen
Onthaal

4.911

4,20%

Interventie

24.605

21,06%

Wijkwerking

15.515

13,28%

Lokale recherche

6.292

5,39%

APO

5.661

4,85%

Lokale ordehandhaving

3.829

3,28%

Verkeer

401

0,34%

Slachtofferbejegening

628

0,54%

Jeugd & Gezin

1.152

0,99%

Sociale dienst

0

0,00%

Preventiedienst

164

0,14%

Milieu

313

0,27%

1.339

1,15%

16.601

14,21%

56

0.05%

81.467

69,74%

Besturingsprocessen

12.304

10,53%

Ondersteuningsprocessen

16.816

14,39%

Vorming

4.506

3,86%

Andere O&B-processen

1.726

1,48

35.352

30,26%

116.819

100%

Dwingende richtlijnen
Projecten/actieplannen
Andere primaire activiteiten
TOTAAL PRIMAIRE PROCESSEN
Ondersteunings- en besturingsprocessen

TOTAAL O&B-processen
TOTAAL NETTO-activiteiten

Bron: CSD HaV – Capaciteitsbesteding 2018
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Tijdens de politieraad van 24.06.2019 werd het nieuwe organogram goedgekeurd. De
voorgestelde hervorming beoogt een optimalisatie van de diensten. De nodige aanpassingen
zullen progressief worden doorgevoerd. De, in de tabel hieronder, weergegeven reële tekorten
vragen bijgevolg enige nuancering.

PersoneelsKader

formatie
(Politieraad dd.
24.06.2019)

Reëel
Capaciteit PZ

beschikbaar31 /

(VTE op loonlijst

inzetbare

(30.06.2019)

capaciteit

Afgedeeld

Reëel tekort

In / Uit

Aantal / %

(30.06.2019)

AP

3

1

1

0

66,67%

INP

49

49

47,6

0

2,86%

HINP

13

11

10,8

1

9,23%

CP

3

3

3

0

-

HCP

1

0

0

0

100%

Totaal Ops

69

64

62,4

1

8,12%

D

0

2

2

0

-

C

5

3

2,4

0

52%

B

9

6

5,8

0

35,56%

A

2

2

1,8

0

10%

Totaal Calog

16

13

12

0

25%

Totaal

85

77

74,4

1

11,29%

O PERATIONEEL KADER
Vanuit de bevolking en de besturen kwam er een duidelijke vraag om meer inspanningen te
leveren op het vlak van verkeersveiligheid en openbare veiligheid. Om deze problematieken te
kunnen aanpakken werd een structurele uitbreiding met 3 agenten van politie doorgevoerd. De
effectieve aanwervingen zullen pas starten vanaf 1 januari 2020.
1 inspecteur (dienst interventie) is voltijds afwezig. Hij maakt gebruik van het systeem van nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering.
3 operationele medewerkers (2 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur) maken gebruik van het stelsel
van de vrijwillige vierdagenweek.
De korpschef ging op 1 juni 2019 met pensioen. Er werd een waarnemend korpschef aangesteld,
deze bekleedde voordien de functie van Directeur Operaties.

31

Exclusief afwezigheden ten gevolge van loopbaanonderbrekingen en vrijwillige vierdagenweek
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A DMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER
De, in het vorige organogram, voorziene job voor een niveau D bij de korpsleiding, werd
aangepast naar een functie van niveau C en toegewezen aan de directie operaties. Deze
medewerker zal de administratieve dienst versterken en wordt ook ingezet als calltaker. Deze
functie werd vacant geplaatst in de mobiliteitscyclus 2019/03. De effectieve aanwerving is
voorzien voor 01.01.2020.
De beheersing van de digitale stormvloed vormt een echte uitdaging voor de politieorganisatie.
Om dit te kunnen beheersen zal, vanaf 2024, een analist (niveau B) worden aangeworven voor
het LRIC. Deze zal enerzijds fungeren als backoffice voor het cameratoezicht dat nog verder
wordt uitgebreid, en anderzijds mee instaan voor de implementatie van Focus en i-Police.
Ook de niveaus van de administratieve medewerkers bij de dienst PLIF werden verhoogd in het
nieuwe organogram. De 2 functies van het niveau D werden naar functies van het niveau C
gebracht, de functie van niveau C naar het niveau B. Deze wijzigingen kunnen pas worden
doorgevoerd nadat de betrokken medewerkers naar een hoger niveau gaan door middel van
sociale promotie of met pensioen vertrekken.
4 statutaire medewerkers (1 niveau A en 3 niveaus C) maken gebruik van het stelsel van de
vrijwillige vierdagenweek.

2.1.2 I NRICHTING KORPS - OVERZICHT VAN DE CAPACITEIT PER DIENST

De aanpassingen aan het nieuw goedgekeurde organogram (24.06.2019), worden in de periode
2020 – 2025 verder progressief doorgevoerd.
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K ORPSLEIDING
De korpsleiding bestaat uit de korpschef, een directeur PLIF32, een directeur Operaties33 en een
directiesecretaris. Zij staan in voor de directe leiding van het korps, alsook de interne
onderzoeken, de communicaties met de pers, werken de samenwerkingsverbanden uit en
bewaken de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Personeelsformatie (Politieraad dd. 24.06.2019)

Concrete invulling (01.09.2019)

1 HCP – Korpschef

De directeur operaties werd aangesteld als korpschef ad
interim.

1 B – Secretaris

D IRECTIE PLIF
De administratieve diensten staan onder leiding van een directeur PLIF. Binnen deze dienst
onderscheiden we 5 taakaccenten (Personeel, Logistiek, ICT, Financiën en het Technisch
personeel).

Personeelsformatie (Politieraad dd. 24.06.2019)

Concrete invulling (01.09.2019)

Directie PLIF
1 A2 Directeur

1 A2

1 A1 Adj. Directeur / Coördinator ZVP*

0,8 A1 (vrijwillige vierdagenweek).

Dienst Informatica**
1 B Technisch systeembeheerder ICT

1B

1 INP Functioneel systeembeheerder

1 INP

Dienst Personeel en Interne vorming***

0,5 INP lesgever (Interne vormingen PZ)

0 INP – (Extra aanwerving voorzien voor een halftijdse functie
“interne vormingen” voor een (H)INP vanaf 01.01.2020).

1B

0,8 C (vrijwillige vierdagenweek) – Functieverhoging voorzien.

1C

32

Zie infra – Directie PLIF

33

Zie infra – Directie Operaties

1 D (functieverhoging voorzien).
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Concrete invulling (01.09.2019)

Dienst Logistiek en Financiën ****
2B

1,8 B – (vrijwillige vierdagenweek).

1C

1 D – (functieverhoging voorzien).

Onderhoudspersoneel (buiten kader)

Concrete invulling (01.09.2019)

2 D (4 x 0,5)

1,8 D (1 poetsvrouw vrijwillige vierdagenweek + 1 poetsvrouw
+ 1 klusjesman deeltijds contract)
Extra aanwerving: poetshulp, die momenteel 80% werkt, gaat
deeltijds werken).

* De beleidsmedewerker (niveau A) zal nauwer betrokken worden bij de korpsleiding en de beleidsplannen voorbereiden,
voorstellen, opvolgen en evalueren. Zij zal ook instaan voor het communicatieplan met de partners en de burger, alsook
naar de overheden.

** De dienst informatica, die bestaat uit een technisch en een functioneel systeembeheerder, zal in nauwe samenwerking
met het LRIC verder instaan voor de technische en functionele ontwikkeling van de digitale politiesystemen.

*** De wetgeving inzake personeelsbeleid wordt steeds complexer. Hierdoor is binnen de dienst de nood gegroeid om
de kennisniveaus te verhogen. Bovendien is de zone op korte tijd gegroeid van 75 naar 85 personeelsleden, wat de
beheersdruk verhoogt. Daarom werd het voorstel gelanceerd om de huidige functies van het niveau D naar een functie
van het niveau C te brengen en de huidige functie van het niveau C naar het niveau B. Opleiding is een belangrijk en
essentieel thema binnen de evolutie van de politiezone. We zijn het verplicht aan onze partners om onze kennis op peil
te houden. Hiertoe is een goed intern opleidingsbeleid noodzakelijk. Via een interne verschuivingen wordt een halftijdse
lesgever toegevoegd aan de dienst personeel. Deze zal instaan voor het geven van interne vormingen. Dit moet ons
bovendien toelaten om een werkelijk opleidingsplan uit te werken binnen de zone.

**** Door de nieuwe wet op de overheidsopdrachten en de digitalisering van de boekhouding bleek het ook hier
essentieel om de kennisniveaus te verhogen. De huidige functie van het niveau D zal daarom op termijn naar een functie
van het niveau C worden gebracht.

D IRECTIE OPERATIES

De operationele diensten zijn opgedeeld in twee zuilen: een zuil noodhulp-LRIC en een zuil
politiezorg-recherche. Beide zuilen staan onder verantwoordelijkheid van een commissaris. Deze
commissarissen worden beide aangestuurd door een commissaris directeur-operaties.
De zuil “Interventie & Noodhulp – IGPZ” omvat het LRIC en de dienst noodhulp. De dienst LRIC
bestaat uit 3 verschillende afdelingen. De dienst administratieve ondersteuning ontlast de
operationele diensten van de administratieve taken. De dienst APO staat in voor de verdere
afhandeling en opvolging van lopende dossiers. Ze schrijven opdrachten uit en organiseren de
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vatting in de nationale gegevensdatabank. De nieuw opgerichte dienst openbare orde staat in
voor het beheer van en de inzet bij evenementen.34
De zuil “GGPZ en gerechtelijk onderzoek” omvat de diensten politiezorg en recherche. Binnen
de dienst politiezorg worden de taakaccenten verkeer en wijkwerking uitgevoerd. Een dienst
kantschriften en verhoren wordt opgericht op 01.01.2020. Het team Jeugd & Gezin wordt
geïntegreerd in het bestaande team recherche.35

Personeelsformatie (Politieraad dd. 24.06.2019)

Concrete invulling (01.09.2019)

Directie Operaties
1 CP – Directeur (Politiesamenwerking, Intern
toezicht)

1 CP - Invulling sinds 26.06.2019 door vorige Dir Ops.

Interventie & Noodhulp – IGPZ – Information Offr.
1 CP Adj. Dir OPS/Stafdirecteur

0 CP - Extra aanwerving voorzien: invulling vanaf 01.03.2020.

LRIC (Local Real Intel. Centre)
a) Administratieve steun*
1B

1B

3C

1,6 C (2 C vrijwillige vierdagenweek – 1 C calltaker
aangeworven invulling 01.01.2020).

b) Taakaccent Openbare orde
2 HINP Coördinator

1 HINP + ½ via interne mobiliteit in te vullen tegen 01.01.2020

c) Taakaccent IGPZ
1 HINP (APO-Off)

1 HINP

2 INP

2 INP

2 B Consulent

0 B (1 B voltijdse loopbaanonderbreking (aanwerving
vervanger vanaf 2021) + 1 B analist (aanwerving vanaf 2024)).

Dienst Noodhulp**
1 HINP Diensthoofd

1 HINP

1 HINP Projectwerking

1 HINP

22 INP Interventie

21,8 INP (1 INP NAVAP – 1 INP vrijwillige vierdagenweek –
vanaf 01.09.2020 interne aanvulling INP via sociale promotie)

3 HINP – Wachtofficier DC

1 HINP vanaf 01.09.2019 (taakaccent milieu) + 2 aangesteld
HINP - Vroegere DC

GGPZ & Gerechtelijk onderzoek
Dienst Politiezorg
a) Taakaccent Verkeer
1 HINP

1 HINP

3 Agenten

1 Agent (Huidige agent zal via sociale promotie doorstromen
naar functie van INP + extra aanwervingen 1 agent via mob
2019/04, 1 agent via mob 2020/01 en 1 agent niet in te vullen
door aanwezige INP in uitdovend kader).

34

Toelichting werking – zie infra Hoofdstuk 1 - 2.1.3 Invulling van de minimale normen

35

Toelichting werking – zie infra Hoofdstuk 1 - 2.1.3 Invulling van de minimale normen
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b) Taakaccent Wijk (Wijkwerking + kantschrift & Verhoor & Onthaal)
b.1) Wijkwerking***
2 HINP

1,8 HINP (1 vrijwillige vierdagenweek)

14 INP (1 Bever – 3 Galmaarden – 3 Gooik – 2
Herne – 3 Lennik – 2 Pepingen)

2 INP Bever (1 INP NAVAP) + 3 INP Galmaarden + 4 INP Gooik
+ 3 Herne + 3 Lennik + 2 Pepingen (1/2 INP versterking
b.Lennik vanuit Pepingen) – 1 INP maakt overstap naar dienst
Kantschriften tegen 01.01.2020

b.2) Kantschrift & Verhoor & Onthaal****
1 INP - Voorstel takenpakket wordt verder uitgewerkt vanaf
01.11.2019 + uitbreiding via interne mobiliteit wijk 01.01.2020

2 INP
Dienst Recherche*****
2 HINP Diensthoofd

2 HINP

Recherche
3 INP (3 INP vast + 0,5 INP afdeling vanuit interventie –
mobiliteit 2019/04 1 plaats vacant + 1 INP wervingsreserve)

5,5 INP
Jeugd & Gezin
1 B (Maatschappelijk assistent)

1B

1 INP

2 x 0,5 INP36

* De dienst administratieve steun wordt begin 2020 met een 1 calog-medewerker van het niveau C versterkt. Deze zal
worden ingezet als calltaker bij de dagcoördinator in het centrale onthaal.
** De leden van interventie en de wachtofficieren (dagcoördinatoren) voeren ook tal van taakaccenten uit:


SPOC

Een SPOC (Single Point Of Contact) is een personeelslid die zich specialiseert in een welbepaald domein
(dierenwelzijn, drones, drugs, …). Deze medewerker wordt het aanspreekpunt binnen de zone over het specifieke
thema.


ORION

Op 1 maart 2019 werd er een Recherche_Light (ORION) opgestart. Een vijftal leden (vrijwilligers) van interventie
voeren naast hun basistaken en onder (bege)leiding van de dienst Recherche gerechtelijke onderzoeken uit.


ESCORTE

Een team vrijwilligers uit interventie die worden ingezet als ondersteuningsteam voor verkeer.


Milieu

Een wachtofficier is opgeleid tot milieuhandhaver. Met de invoering van het nieuwe organogram werd er een dienst
milieu met 2 opgeleide milieutoezichthouders actief binnen de zone. In 2020 wordt deze dienst versterkt met een
derde milieutoezichthouder.


Jeugd-Gezin

Een wachtofficier coördineert de slachtofferbejegenaars en is actief in de onderzoeken geleid door de dienst Jeugd
& Gezin.

36

Afgedeeld vanuit de dienst interventie
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ANPR – hits

Een wachtofficier operationaliseert de hits afkomstig van het ANPR-netwerk


Geweldsbeheersing

Het diensthoofd interventie is monitor geweldsbeheersing

*** De wijkwerkers worden bedolven onder een administratieve last. Een samenwerking met de dienst administratie
van de directie operaties moet deze last beheersbaarder maken.
**** De dienst kantschriften en verhoren zal bestaan uit “oudere” medewerkers die, via een aangepaste betrekking,
worden ingezet om de louter administratieve kantschriften op te vangen. Dit in combinatie met een onthaalfunctie.
Daarnaast zullen ze ook worden ingezet voor evenementen.
***** De integratie van het team Jeugd & Gezin en het team Recherche heeft meerdere doelen. Eén van de hoofddoelen
is het delen van de expertise binnen bepaalde gerechtelijke domeinen, daarnaast moeten de raakvlakken tussen de
dossiers van beide teams sneller gedetecteerd worden. De werking van beide teams zal volledig op elkaar worden
afgestemd. Dit zal verzuiling tegen gaan. Een vlotte doorstroming van informatie is de essentie van degelijk politiewerk.

2.1.3 INVULLING VAN DE MINIMALE NORMEN ( EVALUATIE )
De minimale werkingsnormen, vastgelegd in het KB van 17.09.2001, waarbij werd uitgegaan
van de noden en verwachtingen van de bevolking, moeten een gelijkwaardige minimale
dienstverlening garanderen aan alle burgers van het land.37
Deze dienstverlening vertaalt zich in het bijzonder in de volgende zeven basisfunctionaliteiten:
wijkwerking, onthaal, interventie, lokale recherche, slachtofferbejegening, handhaving van de
openbare orde en verkeer. Deze “minimale” normen worden verduidelijkt in de omzendbrief PLP
10.38
Uit onderstaande tabellen blijkt dat wij de norm voor het effectief aanwezig zijn van minstens
8% van het operationeel effectief binnen de verkeersdienst niet behalen. In alle andere
kerntaken voldoen wij wel aan de minimaal opgelegde werkingsnormen. Het gaat om een
theoretische benadering die enige toelichting en nuancering vergt (zie infra).
De in de tabellen vermelde aantallen of capaciteit zijn deze op de datum van registratie. Dit is
een momentopname. De vermelde aantallen kunnen in de loop van het jaar fluctueren.

37
Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een
gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, B.S., 12.10.2001.
38

Ministeriële Omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van
een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking, B.S., 16.10.2001
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D RINGENDE NOODHULP / INTERVENTIE
H OE ORGANISEREN WIJ DE NOODHULP EN DE INTERVENTIE ?
De interventiedienst levert permanent één interventieploeg van 2 mensen. Deze wordt, zowel
op weekdagen als tijdens de weekends, aangevuld met een bijkomende ploeg, de zogenaamde
piekploeg. Ook de wijkteams kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de eerste ploeg. De
anti-diefstalploegen kunnen eveneens ingezet worden bij zeer dringende interventies. Al deze
diensten worden uitgevoerd volgens een beurtrolsysteem.
De leden van de interventiedienst worden, op weekdagen van 7.30 uur tot 16.30 uur,
aangestuurd door dagcoördinatoren. De dagen dat de medewerkers van de interventiedienst
niet met interventie belast zijn, voeren zij andere taken uit: afwerking van schrijfwerk,
ontradende patrouilles, verkeersopdrachten met de verkeersploeg, opdrachten van het parket,
opdrachten in het raam van de uitvoering van het zonale veiligheidsplan, federale- en andere
steunopdrachten (HyCap, justitiepaleis,…).

V OLDOEN WE AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN ?
Datum
registratie

Eerste interventieploegen
Aantal

Voorziene uurvorken

Tweede interventieploegen
Totaal

Aantal

Voorziene uurvorken

Totaal

uur/dag

uur/week

Vroeg

Ma – Di – Vr – Za - Zo

06 u – 14 u

12 u – 20 u
Wo – Do*

Laat
01.09.2019

1

14 u – 22 u

9u – 18 u
24

1

88

Vrij**
20 u – 06 u

Nacht

Orion*** (20u/week)

22 u – 06 u

Escorte**** (10u/week)

Norm: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 u/week
✔ De norm wordt behaald.
* De ploegen die worden ingezet op woensdag en donderdag zijn projectploegen geleverd vanuit de wijkdiensten (P410)
** De ploeg op zaterdag (20.00 – 06.00 u) is samengesteld uit een INP interventie en een OGP van wacht.
*** Op 1 maart 2019 werd een ondersteuningsteam voor de recherche voor interventies en onderzoeken (ORION39)
opgestart.
**** Op 1 september 2019 werd een ondersteuningsteam voor verkeer opgericht (ESCORTE40).

39
Een vijftal interventieleden (vrijwilligers) voeren, naast hun basistaken en onder (bege)leiding van de dienst Recherche, steun bij
gerechtelijke onderzoeken uit.
40
Een achtal interventieleden (vrijwilligers) voeren, naast hun basistaken en onder (bege)leiding van de dienst Verkeer, steun bij
verkeerscontroles uit.
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T OEKOMSTVISIE
Op 1 september 2019 startte een proefperiode van 6 maanden voor de invoering van een
vernieuwd interventiebeleid.
Maandelijks ontvangt de zone een vanuit het CSD een geüpdatete lijst met een overzicht van
alle ploegen die werden gedispatcht naar een interventie. Dit laat ons toe om de interventiedruk
te berekenen.
Het aantal interventies is op 10 jaar tijd met 11,6% gestegen, met een piek in 2016 (28%). De
laatste twee jaar is er een lichte daling, mede te verklaren door een dalende criminaliteit. Het
gemiddelde van de afgelopen 4 jaar brengt ons op 4 172 interventies per jaar.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3 466

3 542

3 563

3 547

3 903

3 809

4 138

4 313

4 434

4 075

3 867

De gemiddelde afhandelingstijd op 10 jaar tijd is 38 min en in licht dalende trendvorm.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

42

40

37

37

33

39

37

39

36

37

38

Een jaarlijks evaluatie van de interventiedruk zal worden opgemaakt in functie van de tijd.
De analyse van de gegevens over het interventiegebeuren in de zone vormde een belangrijke
basis voor het uitschrijven van het vernieuwde interventiebeleid.
De leden van de dienst interventie en de wachtofficieren (dagcoördinatoren) zullen in de
toekomst worden gecentraliseerd binnen de dienst noodhulp. De dienst zal 22 inspecteurs en 5
hoofdinspecteurs tellen. Samen zullen zij 24u/7d instaan voor de opvang van de noodhulp en
het leveren van de capaciteit voor de steunopdrachten. De wachtofficieren zullen de lokale
dispatching van 07.30 tot 16.30 u bemannen en garanderen de operationele coördinatie, de
opvang (crisisopvang) en begeleiding van de leden interventie. Daarbovenop zullen zij worden
ingezet binnen verschillende taakaccenten: SPOC (Single Point Of Contact), ORION (rechercheLight), verkeer, milieu, Jeugd-Gezin, ANPR – hits en geweldsbeheersing.
De voorziene uren voor de eerste ploeg zijn:
Vroeg - Uurvork

Laat - Uurvork

Nacht - Uurvork

06.00 u – 14.00 u

14.00 u – 22.00 u

22.00 – 06.00 u
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De inzet van de tweede ploeg zal dagelijks variëren:
Dag

Uurvork

Ploeg

Maandag

12.00 u – 20.00 u

INT – P220

Dinsdag

12.00 u – 20.00 u

INT – P220

Woensdag

09.00 u – 18.00 u

WIJK – P410

Donderdag

09.00 u – 18.00 u

WIJK – P410

Vrijdag

12.00 u – 20.00 u

INT

12.00 u – 20.00 u

INT

20.00 u – 06.00 u

INT + OGP

12.00 u – 20.00 u

INT

Zaterdag
Zondag

O NTHAAL
H OE ORGANISEREN WIJ HET ONTHAAL ?
In elke gemeente van de zone wordt het wijkonthaal verzorgd door de wijkdienst. Per dag zijn
er in de zone steeds minimum 2 wijkposten open gedurende 3 uur. Elke wijkpost is minimaal 1
keer per week open in de voormiddag, namiddag of ‘s avonds. Het avondonthaal is afgestemd
op de openingsuren van de gemeentelijke administratieve diensten. De politiezone beschikt in
het weekend en op feestdagen ook over een (zonaal) onthaal in Kester. Dit onthaal wordt
uitgevoerd door medewerkers uit de verschillende wijkposten. Sinds de invoering van het blauwe
nummer41 (03.04.2019) en de inzet van een calltaker (vanaf april 2018), die mee instaat voor
de opvolging en afhandeling van binnenkomende telefonische oproepen, kan de burger sneller
en beter worden geholpen. Op 1 januari 2019 werd stapsgewijs een nieuw boekingssysteem in
gebruik genomen. Hiermee kan iedereen online, op een snelle en overzichtelijke manier, een
afspraak maken met de wijkinspecteur.

V OLDOEN WE AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN ?
Datum registratie

01.09.2019

Aantal gemeenten
in de zone

Aantal
politieposten

6

6

Aantal
uren
daadwerkelijk
fysiek
onthaal in het centraal onthaalpunt en
de gedecentraliseerde onthaalpunten*
Weekdagen

Weekend/Feestdag

Zie opmerking

8u

Norm: Per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische
infrastructurele maatregelen / minstens 1 onthaalpunt in iedere gemeente van de meergemeentezone
* In het weekend en op feestdagen is er enkel onthaal in een centraal onthaalpunt. Tijdens de week is er bovendien een
gedecentraliseerd onthaal in de verschillende wijkposten.

✔ De norm wordt behaald.

41
Gecentraliseerd telefoonnummer waar de burger tijdens de kantooruren terecht kan voor niet-dringende politiehulp, vragen en
contactverzoeken voor de wijkinspecteur.
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Per weekdag is er minstens 9 uur fysiek (gedecentraliseerd) onthaal voorzien. Op maandag
wordt er gedurende 12 uur voorzien in onthaal, dinsdag en donderdag gedurende 9 uur, op
woensdag gedurende 17 uur en op vrijdag gedurende 11 uur. Elke wijkpost is bovendien voorzien
van een parlofoon. Een calltaker wordt dagelijks ingezet gedurende minstens 4 uur (ma, di en
vr van 12 tot 17u, woe van 8 tot 12u en do van 8 tot 17u). Over het hele weekend is het centraal
onthaal gedurende 8 uur geopend. Tijdens feestdagen is het centrale onthaal gedurende 3 u
geopend.

T OEKOMSTVISIE
De lancering van het blauwe nummer heeft de burger en onze partners een directe
communicatielijn gegeven. Door de aanwezigheid van een calltaker worden zij nog beter
geholpen. Via het reservatiesysteem kan de burger zijn wijkagent online boeken op die
momenten die hem het beste passen. Ook via de calltaker zal hij een afspraak met de wijkwerker
kunnen vastleggen. Dit alles zal de dienstverlening sterk verhogen. De zorg wordt als het ware
gepersonaliseerd. Het centrale onthaal dat wordt voorzien in het nieuwe centrale politiehuis zal
deze dienstverlening nog verder versterken.

W IJKWERKING

H OE ORGANISEREN WIJ DE WIJKWERKING ?
De wijkinspecteurs staan in voor de uitvoering van taken van zowel bestuurlijke als gerechtelijke
politie: kantschriften, bevolkingsonderzoeken, bijstand gerechtsdeurwaarders, verkeersregeling
en toezicht aan scholen, begeleiding van evenementen, …
In 2012 werd de werking in 2 wijksectoren (sector Gooik-Lennik-Pepingen en sector
Galmaarden-Herne-Bever) doorgevoerd. De verschillende wijkkantoren bleven op zich bestaan,
maar er werd wel een aanpassing van de openingsuren doorgevoerd. Een wijkcoach nam de
leiding van elke sector. Anno 2019 bleek deze werkwijze niet langer de meest optimale, ze had
namelijk bepaalde grenzen gelegd. Zo was er binnen de 2 verschillende sectoren een eigen
cultuur ontstaan. Dit kwam de samenwerking tussen de medewerkers niet ten goede. De
solidariteit onder de collega’s, om bijvoorbeeld ondersteuning te geven bij een evenement dat
plaatsvond binnen een andere wijksector, was hierdoor sterk verminderd. Door de afschaffing
van de werking in sectoren werd de wijk terug één geheel.
Per weekdag zijn er steeds 3 wijkposten, gedurende 3 uur, geopend. Elke wijkpost is minimaal
3 keer per week open, afwisselend in de voormiddag, namiddag of avond.
De wijkposten zijn uitgerust met een internetverbinding en een eigen e-mailadres. Elke
wijkinspecteur is bovendien in het bezit van een smartphone. Hierdoor blijft hij bereikbaar, ook
wanneer het wijkkantoor gesloten is, of wanneer hij met buitendienst is. Een aantal wijkwerkers
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werd in het bezit gesteld van een laptop en printer. Via het mobiel werken krijgen zij toegang
tot ISLP op het terrein.

V OLDOEN WE AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN ?
Datum registratie

Aantal inwoners

01.09.2019

Aantal
wijkinspecteurs
volgens de norm

40 280

Reëel aantal
wijkinspecteurs

10

Aantal
politieposten

17

6

Norm: 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners

✔ De norm wordt behaald.
Met 1 wijkinspecteur op 2 238 inwoners zit onze zone duidelijk boven de nationale minimale
norm.

T OEKOMSTVISIE
De huidige verdeling van wijkwerkers over de verschillende gemeenten wordt behouden. Er zal
wel een solidaire bijdrage worden gevraagd van 0,5 VTE van de wijk Pepingen voor Lennik.
Tevens is er een krachtinspanning gevraagd van de wijk Bever om 0,2 VTE te leveren aan de
dienst noodhulp.
Op 01.01.2020 wordt er een dienst kantschriften en verhoren opgericht. Deze zal in principe
bestaan uit 2 wijkwerkers, die bovendien zullen worden ingezet bij evenementen en het centraal
onthaal zullen bemannen. De oprichting van de dienst moet een oplossing bieden voor de
administratieve last waaronder de wijkwerkers en andere functionaliteiten momenteel worden
bedolven. Een samenwerking met de dienst administratie van de directie operaties moet deze
last verder optimaliseren. “Oudere” werknemers zullen via een aangepaste betrekking worden
ingezet om de louter administratieve kantschriften op te vangen, dit in combinatie met een
onthaalfunctie. De administratieve werklast die momenteel wordt veroorzaakt door het MFC
Levenslust en het OC Huize Terloo zal ook worden doorgeschoven naar deze dienst. De calltaking
wordt momenteel nog uitgevoerd door een wijkwerker. Door de aanwerving (binnen het huidige
organogram) van een calog medewerker niveau C, zal deze opdracht in de toekomst worden
uitgevoerd door een burger. Dankzij al deze ingrepen moet de wijkwerker meer zuurstof krijgen.
Hierdoor zal hij zich meer op het terrein kunnen begeven en zichtbaarder worden in het
straatbeeld.
De verdere uitwerking van het mobiel werken zal ervoor zorgen dat de capaciteit van de
wijkwerking nog beter wordt aangewend (meer aanwezigheid én aanspreekbaarheid op het
terrein), dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd en dat de continuïteit wordt
gegarandeerd door een meer flexibele inzet en een beter georganiseerde aansturing. Daarnaast
wordt

het

digitaal

vastleggen

van

afspraken

met

de

politieambtenaar

de

nieuwe

basisdienstverlening voor de wijkwerking. Ook worden de afspraken voor bijstand aan
deurwaarders via het afsprakensysteem georganiseerd.
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V ERKEER

H OE ORGANISEREN WIJ DE VERKEERSDIENST ?
De dienst verkeer staat onder leiding van een hoofdinspecteur. Het team bestaat uit 1 inspecteur
en 1 agent van politie.
De dienst omvat een administratief en een operationeel luik. Ze zijn het adviesorgaan inzake
verkeersreglementering. Het opstellen van verkeersadviezen, op vraag van de gemeenten,
gebeurt in hoofdzaak door de wijken. De dienst verkeer verleent hierbij ondersteuning in de
meer complexe dossiers. Daarnaast voeren ze operationele verkeerstaken, vaststellingen en
technische metingen uit. Het gaat inzonderheid over taken waar specifiek materiaal of specifieke
kennis voor vereist is (snelheidscontroles, controles op zwaar vervoer,…). Ze staan ook in voor
de uitvoering van het actieplan verkeer zoals vastgelegd in het Zonaal Veiligheidsplan.

V OLDOEN WE AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN ?

Organisatievorm

Datum

Globaal effectief

Lokale

registratie

zone

vaste medewerkers)

01.09.2019

85 VTE

verkeersdienst

(met

Polyvalente

of

“flexibele”

verkeerscapaciteit

Aantal VTE

Aantal VTE of uren

3 VTE

Escorte (0,2 VTE)
Verkeersacties (1 VTE)

Norm: 8% van de totale werkcapaciteit (zowel van de operationelen als van het administratief kader).

✘ De norm wordt niet behaald.

In de politiezone Pajottenland is er momenteel geen 8% van het operationeel effectief aanwezig
binnen de dienst verkeer (namelijk 4,2 VTE i.p.v. 6,8).
Belangrijk om hierbij op te merken is dat de verkeersgerelateerde feiten binnen de zone niet
alleen worden afgehandeld door de 3 vaste medewerkers van de dienst verkeer, maar ook door
de leden van zowel interventie als de wijk. Bovendien kaderen de verkeersacties niet alleen
binnen de basisfunctionaliteit verkeer. Er wordt dus eerder rekening gehouden met een
functionele norm. Dit wordt aangevuld door capaciteit uit andere diensten voor het uitvoeren
van verkeersacties.

T OEKOMSTVISIE
Een team, geselecteerd uit leden van de interventiedienst, is sinds 1 september 2019 (a rato
van 10 u per week) mee actief binnen de dienst verkeer. De afgelopen jaren lag de focus binnen
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de zone sterk op snelheid. In 2019 werd het aantal acties alcohol in het verkeer verhoogd. De
diensten verkeer en interventie werkten hiervoor nauwer samen. Per maand werd er 1 grote
actie georganiseerd waaraan alle functionaliteiten deelnamen, en 1 actie met medewerkers
vanuit de dienst verkeer en de dienst interventie. Daarbovenop worden er nu op het terrein
acties uitgevoerd door het team escorte. Dit gebeurt in functie van de acties georganiseerd door
de federale wegpolitie of opgelegd door de provincie, de Staten-Generaal en het Parket.
Daarnaast zal sterker worden ingezet op de noden die geïdentificeerd worden door de lokale
besturen. Het team Escorte van de dienst interventie zal bijkomende en gespecialiseerde
opleidingen mogen volgen zoals o.a. zwaar vervoer, motorrijder, ...
De gemeenschapswachten hadden een uitgebreid takenpakket. Preventie was daar een
belangrijk onderdeel van. Er werd beslist om hen niet langer in te zetten, maar te vervangen
door agenten van politie. Deze keuze zal een aantal voordelen opleveren. De agenten kunnen
meer regulerend optreden en hebben meer impact in het straatbeeld. Zij zullen ingezet worden
voor tal van opdrachten: waarborgen schooltoezicht, ondersteunen van de verkeerseducatie in
de vele scholen, reguleren van de parkeerproblematieken, opvolgen van het zware vervoer en
de plaatselijke verkeersregeling. Door de inzet van de agenten voor de begeleiding van
evenementen zal de wijkwerker meer ruimte krijgen om zich op zijn kerntaken te concentreren,
overlastproblematieken aan te pakken, … De agent die momenteel deel uitmaakt van de dienst
verkeer zal zich omscholen tot inspecteur. Hij zal daarna ingezet worden bij de dienst noodhulp.
De aanwezige inspecteur bij de dienst verkeer blijft bij deze dienst in uitdovend karakter.
Daarnaast zullen 2 agenten van politie worden aangeworven in een personeelsuitbreiding.

L OKALE RECHERCHE / LOKAAL ONDERZOEK

H OE ORGANISEREN WIJ DE LOKALE RECHERCHE ?
De lokale recherche houdt zich vooreerst bezig met de criminaliteitsfenomenen die zijn vermeld
in het zonale veiligheidsplan 2014 - 2019. Voorts voeren zij alle verdere onderzoeken uit naar
daders van lokale gerechtelijke feiten, vastgesteld in de eigen politiezone en van de bovenlokale
gerechtelijke

feiten

waarvoor

de

recherche-eenheid

van

onze

politiezone

als

dossierverantwoordelijke werd aangeduid door de bevoegde overheid.
De lokale recherche staat onder leiding van een hoofdinspecteur-diensthoofd die rapporteert aan
de directeur operaties. De door hen behandelde opdrachten vereisen een specifiek deskundige
tussenkomst. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van bijzondere opsporingstechnieken om
zo dadergericht mogelijk te kunnen werken.
Het team van de lokale recherche bestaat uit 2 hoofdinspecteurs en 4 inspecteurs. Binnen de
lokale recherche is permanent één hoofdinspecteur of één inspecteur bereikbaar en
terugroepbaar. Zesmaandelijks wordt een lid van interventie volwaardig afgedeeld naar de
dienst Recherche.
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V OLDOEN WE AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN ?
Organisatievorm
Datum
registratie

Globaal
effectief zone

Effectief
operationeel kader

Lokale
recherchedienst (met
vaste medewerkers)
Aantal VTE

01.09.2019

85 VTE

64 VTE (69 op OT)

7,5 VTE

Polyvalente of
“flexibele”
opsporings- en
onderzoekscapaciteit
Aantal VTE of uren
Orion 0,54 VTE
Versterking vanuit
interventie 1 VTE

Norm: 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen.

✔ De norm wordt behaald.
Binnen de zone Pajottenland is er minstens 7% van het operationeel effectief aanwezig binnen
de lokale recherchedienst ((namelijk 9,04 (14,1%) i.p.v. 4,48)).
Lokaal onderzoek sensu lato wordt niet alleen exclusief uitgevoerd door de recherchedienst,
maar ook door onder andere het LRIC en de wijk. Deze capaciteit wordt niet doorgeteld.
Bovendien kaderen de lokale onderzoeken niet alleen binnen de basisfunctionaliteit lokale
recherche maar eveneens, zij het beperkt, in het kader van het Zonaal Veiligheidsplan
(onderzoek). Er wordt dus eerder rekening gehouden met een functionele norm. Daarenboven
werd op 1 maart 2019 een ondersteuningsteam voor de recherche voor interventies en
onderzoeken (ORION) opgestart. Een vijftal interventieleden (vrijwilligers) voeren, naast hun
basistaken en onder (bege)leiding van de dienst Recherche, steun bij gerechtelijke onderzoeken
succesvol uit. Samen met de zesmaandelijkse afdeling van een lid van interventie ontstaat
hierdoor een krachtige wisselwerking tussen de beide diensten. De kennis vindt niet enkel verder
zijn weg bij andere leden van interventie, de recherche leert ook de noden kennen van een
interventie-inspecteur op het terrein opdat hij zijn taken van gerechtelijke politie naar behoren
zou kunnen uitvoeren.

T OEKOMSTVISIE
Binnen de dienst recherche bestaat een constante behoefte naar verdere specialisatie
(cybercrime en ecofin). Deze behoefte wordt veroorzaakt door maatschappelijke evoluties en
noodzaakt de medewerkers om de vele veranderingen op de voet op te volgen. Daarenboven
worden zij, mede door de tekorten bij de federale politie, meer en meer belast met opdrachten
door de gerechtelijke overheden. De overuren bij deze dienst zijn telkens hoog. Hierdoor dringt
een uitbreiding van de dienst zich op. Door interne verschuivingen kan er een uitbreiding worden
bekomen naar 5,5 inspecteurs en een garantie voor de deeltijdse zesmaandelijkse afdeling van
een inspecteur uit de dienst noodhulp. Hierdoor worden de inspecteurs van de dienst noodhulp
gevormd, wat de kwaliteiten in gerechtelijke politie bij noodhulp enorm verhoogt. De leden van
de recherche zullen op hun beurt ook worden ingezet als projectploeg voor de dienst noodhulp,
evenementen en grotere acties verkeer. Zo wordt een deel van de capaciteit verdeeld over de
andere functionaliteiten. Op te merken valt toch dat wij 14,1% van onze totale operationele
Pagina | 55

PZ PAJOTTENLAND

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

capaciteit inzetten voor recherche. Bovendien is er in het nieuwe organogram een integratie
voorzien van de dienst jeugd & gezin bij de dienst recherche, waardoor de recherchecapaciteit
nog zal stijgen met 2,5 VTE. Hierdoor zal het percentage van het operationeel effectief dat
aanwezig is binnen de lokale recherchedienst op 18% komen te liggen.

H ANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE

H OE ORGANISEREN WIJ DE HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE ?
Binnen de lokale politie Pajottenland was er tot voor kort geen exclusieve dienst handhaving van
de openbare orde. De lokale ordehandhaving werd zo georganiseerd dat er op de voorzienbare
of regelmatig terugkerende gebeurtenissen gepast kon worden gereageerd. Van de belangrijkste
gebeurtenissen werd een dossier aangelegd. Voor “kleine gebeurtenissen” was het in eerste
instantie de wijkwerking die werd ingeschakeld. “Grote gebeurtenissen”, die de inzet van de
wijkwerking overstegen, werden gecoördineerd door het Management Operaties. Hiervoor
worden medewerkers uit het volledige korps ingezet. Binnen de politiezone is permanent een
officier van bestuurlijke politie bereikbaar en terugroepbaar. Hij kan onmiddellijk de leiding
nemen over de operaties bij onverwachte verstoring van de openbare orde en eventueel extra
medewerkers oproepen. Op 1 november 2018 werden er binnen de zone een aantal interne
verschuivingen doorgevoerd. Binnen de zuil Directie Operaties werd een nieuwe dienst gecreëerd
onder de naam “Coördinatie en evenementen”. Het doel van deze dienst is om te fungeren als
centraal meldpunt voor de organisatoren van evenementen.

V OLDOEN WE AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN ?

Aantal uren (B & T)

Permanentie OBP en OGP

OBP

18.00 – 07.00 uur (weekdagen)
24/24 u (weekends)

OGP

18.00 – 07.00 uur (weekdagen)
24/24 u (weekends)

Dienst HHOO

2 HINP

1 HINP (0,5 opengesteld via interne
mob)

Norm: 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar

✔ De norm wordt behaald.
Binnen de zone Pajottenland is er op weekdagen permanent 1 OBP en 1 OGP aanwezig tijdens
de kantooruren. Van 18.00 tot 07.00 u wordt de beschikbaarheid voorzien via het systeem van
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bereikbaar en terugroepbaarheid. Tijdens het weekend is er 1 OBP en 1 OGP bereikbaar en
terugroepbaar gedurende 24 uur op 24.

T OEKOMSTVISIE
Binnen het LRIC wordt een dienst openbare orde (voormalige dienst evenementen)
ondergebracht. Deze nieuwe dienst werd opgericht in het licht van de vele evenementen die
doorgaan in de zone. Als politieorganisatie staan wij achter een bruisend Pajottenland. Wij
pleiten dan ook niet (langer) voor een afbouw van evenementen, maar wel voor een goede en
veilige organisatie met een daarop afgestemde inzet van politie. Door de oprichting van de dienst
streven we naar een procesmatige aanpak en een goed beheer. Dit moet ons enerzijds toelaten
om de wijkdienst, die instond voor de opvolging en organisatie, te ontlasten en anderzijds te
komen tot een betere korpsbrede afstemming van de organisatie. Vanaf 2020 zal bovendien
getracht worden om voor alle grote evenementen een voorafgaandelijke risicoanalyse uit te
voeren. Eén hoofdinspecteur dagcoördinator werd in mei 2019 naar deze dienst herplaatst. Van
zodra de functie van hoofdinspecteur bij het CIC (afgedeeld) vrijkomt, zal de dienst met één
extra hoofdinspecteur worden versterkt. In afwachting werd de plaats halftijds opengesteld
(interne mobiliteit) voor een INP/HINP. Deze dienst zal nauw samenwerken met de
intergemeentelijke preventieambtenaar.

S LACHTOFFERBEJEGENING
H OE ORGANISEREN WIJ DE SLACHTOFFERBEJEGENING ( NU J EUGD EN G EZIN )?
De basistaken van slachtofferbejegening worden binnen de zone verzekerd door elke
politieambtenaar. Daarnaast bestaat er een specifieke dienst slachtofferbejegening die bestaat
uit één gespecialiseerde medewerker (maatschappelijk assistente) en 4 medewerkers die de
opleiding gespecialiseerd slachtofferbejegenaar (crisisopvang) hebben gevolgd.

De werking

slachtofferbejegening is opgenomen binnen de dienst Jeugd en gezin. Deze dienst staat
daarnaast in voor sociale onderzoeken, de problemen IFG en de ketenaanpak. Deze dienst is
versterkt met 2 halftijdse inspecteurs. Daarenboven is de maatschappelijk assistente er ook voor
de opvang van medewerkers van de lokale politie die betrokken zijn bij traumatiserende feiten
of

bij

individuele

psychosociale

problematieken

en

voor

de

organisatie

van

een

vertrouwensdienst binnen het korps. Interzonaal (met politiezone Zennevallei) wordt gewerkt
binnen een “crisisnetwerk” voor crisisopvang van slachtoffers van zware feiten. In deze beurtrol
(24/24) draaien voor onze politiezone zowel de maatschappelijk assistente als vier inspecteurs
en één hoofdinspecteur mee. Daarnaast levert de zone 1 inspecteur vanuit de dienst noodhulp
voor het netwerk verhoor minderjarigen (TAM). De zone engageert zich er ook toe om een
bijdrage te leveren aan de samenwerking met de dienst DVI42 voor de opvang van slachtoffers
bij collectieve noodsituaties. Eind 2018 werd hiertoe een protocol ondertekend.43 Alle

42

Disaster Victim Identification

43

Samenwerking tussen het DVI en de diensten politionele slachtofferbejegening – Princiepsakkoord tussen de Federale Politie en de

Vaste Commissie van de Lokale Politie.
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slachtofferbejegenaars van de zone zullen de door het DVI-team georganiseerde opleiding
volgen.

V OLDOEN WE AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN ?

Datum registratie

Gespecialiseerd medewerker

Aantal uren (aanwezig of B & T)

beschikbaar (ja / neen)
01.09.2019

Ja

18.00 – 07.00 uur (weekdagen)
24/24 u (weekends)

Norm: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord.

✔ De norm wordt behaald.

Binnen de zone kan de terugroeping van 1 gespecialiseerd medewerker steeds worden
gegarandeerd. De zone telt 5 slachtofferbejegenaars. Bij afwezigheid van een interne
medewerker kan er een beroep worden gedaan op het samenwerkingsverband met de PZ
Zennevallei (crisiopvangnetwerk).

T OEKOMSTVISIE
De groeiende polarisering van de samenleving heeft een verhoging van intra-familiaal geweld,
verontrustende opvoedingssituaties (VOS), burengeschillen, … tot gevolg. Binnen de open
instellingen voor jongeren, gelegen op het grondgebied van de zone (vzw Levenslust en Ter
Loo), lopen jongeren met psychische problemen vaak weg of stellen ze “crimineel” gedrag.
Hiervoor dienden onze interventiediensten gemiddeld 600 keer per jaar tussen te komen. Een
betere en duurzame werking tussen de directies, het parket, de jeugdconsulenten en de politie
dringt zich op. De dienst Jeugd & Gezin is het best geplaatst om dit projectmatig aan te pakken.
Hierbij dient ze een expertise uit te bouwen, waarbij ook partnerschappen met de welzijnssector
onontbeerlijk worden. Tevens moeten zij zicht krijgen op de drugsproblematiek die sluimert in
de zone. In samenwerking met de intergemeentelijke preventieambtenaar dient meer te worden
ingezet op de preventieve aspecten. Een wachtofficier zal de slachtofferbejegenaars coördineren
en zal een actieve rol vervullen in de onderzoeken geleid door de dienst Jeugd & Gezin. De
werking van de dienst Jeugd & Gezin zal worden geïntegreerd bij de dienst Recherche. Beide
werkingen hebben immers veel raakpunten. Samenwerking is hierbij een kritieke succesfactor.
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2.2 BESCHRIJVING VAN DE INTERNE CONTEXT IN DE POLITIEZONE

2.2.1 I NTEGRITEIT EN DIVERSITEIT
Eind 2014 – begin 2015 werd in de politiezone een onderzoek naar de integriteit op het werk
gevoerd in samenwerking met de KULeuven. Via het onderzoek werd nagegaan wat de behoeften
van de politiezone Pajottenland zijn en welke beleidsinspanningen nuttig zouden zijn op het vlak
van integriteit. Door de vragenlijst in te vullen konden de medewerkers hun mening geven over
de gang van zaken in de politiezone Pajottenland.
Uit het algemeen resultaat van het onderzoek kon worden geconcludeerd dat er binnen de
politiezone geen ernstige problemen te detecteren waren inzake integriteit. De items waarbinnen
de zone een minder goed resultaat behaalde werden in kaart gebracht en verder besproken
binnen een werkgroep. Uiteindelijk werden er 3 items weerhouden waarrond doelstellingen
werden uitgeschreven:


Ander sanctiebeleid



Perceptie van integriteit



Oplijsten taken interventie/dagcoördinator en controle op de uitvoering van deeltaken

Het principe van rechtvaardigheid werd als uitgangspunt genomen voor het vernieuwde
sanctiebeleid binnen de zone. Door het volgen van een officiële procedure, kan een gelijke en
gelijkwaardige behandeling steeds voor elke medewerker worden gegarandeerd. Daarenboven
moet een korpsleiding sancties durven nemen. Een eerste belangrijke stap hierin werd gezet bij
de uitwerking van de procedure voor de afhandeling van de administratieve onderzoeken.
Medewerkers die herhaaldelijk materiaal beschadigen of verliezen, worden volgens een
éénvormige formele procedure op gelijke wijze behandeld. De regels en de werkwijze
hieromtrent werden vastgelegd in een korpsrichtlijn. Dergelijke uniforme werkwijze wordt
eveneens toegepast bij het voorafgaand onderzoek in tuchtdossiers.
In 2018 stonden de thema’s integriteit en diversiteit centraal tijdens het namiddagprogramma
van de terugkomdagen (personeelsvergaderingen). Aan de hand van dilemmatrainingen werd
gewerkt aan de perceptie van integriteit. Vanuit de provincie Vlaams-Brabant werd De Bril – Een
kader voor professioneel handelen toegelicht.
De functie van dagcoördinator wordt hervormd. Deze medewerkers worden werkelijk inzetbare
wachtofficieren. Hierdoor staan zij dichter bij het werkveld en kunnen zij sneller, accurater en
professioneler interageren.

2.2.2 B ETROKKENHEID
De laatste jaren werd er meer aandacht besteed aan de individuele benadering van de
medewerkers. De mogelijkheden tot sociale promotie werden beter opgevolgd. Medewerkers die
in aanmerking kwamen voor een bepaalde promotie werden hierover persoonlijk aangesproken.
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Zij werden tevens actiever ondersteund in de voorbereiding om deel te nemen aan de examens.
Medewerkers die gedurende een opeenvolging van periodes afwezig waren wegens ziekte,
werden uitgenodigd voor een gesprek. Dergelijke gesprekken worden steeds opgestart vanuit
een bezorgdheid voor de medewerker. Het diensthoofd gaat systematisch langs bij medewerkers
die langer dan 1 maand aansluitend afwezig waren wegens ziekte. Na een lange periode van
afwezigheid werd er binnen de week na de werkhervatting een terugkomgesprek voorzien. Ook
de manier waarop de evaluatiegesprekken werden afgenomen werd bijgestuurd. De bedoeling
hiervan was om meer samenhang te bewerkstelligen tussen het evaluatieproces enerzijds en
het opleidingsproces anderzijds.
Er werd binnen het korps meer ruimte voorzien voor teambuilding. De organisatie van de
korpsdag ligt niet langer in handen van de korpsleiding, maar werd alternerend opgenomen door
medewerkers uit verschillende diensten. Naast de jaarlijkse korpsdag kregen ook de
afzonderlijke diensten de kans om een teambuilding te organiseren. Wanneer een medewerker
met pensioen gaat werd binnen het korps een afscheidsdrink georganiseerd. Alle medewerkers
kregen de kans om hieraan gedurende één uur deel te nemen.
Binnen de zone werden verschillende initiatieven genomen om over de zuilen heen te werken.
Medewerkers uit de dienst interventie kregen de mogelijkheid om voor een bepaalde periode te
worden afgedeeld naar andere diensten (slachtofferbejegening, recherche, verkeer…). Er werd
ook gestart met de invoering van de SPOC’s (Single Point Of Contact44) voor bepaalde specifieke
materies.
Bij alle aankopen werd een adviesprocedure toegepast. De medewerkers werden vooraf
bevraagd over de criteria waarvan zij vinden dat de door hen gevraagde middelen dienen te
voldoen.
Door de medewerkers van de dienst interventie werd, een voor de zone specifiek, logo
ontworpen. De zone wenst hiermee haar imago verder te versterken. Het logo wordt
systematisch op allerlei manieren (bv. mapjes, patch kledij, …) gebruikt.

2.2.3 K NIPPERLICHTENANALYSE – P SYCHOSOCIALE RISICO ’ S
In september 2018 werd een eerste stap gezet in de aanpak van psychosociale risico’s op het
werk. Er werd een analyse uitgevoerd aan de hand van een tool voor pre-diagnose
(Knipperlichten-instrument). Dit instrument heeft als doel de werkgever te waarschuwen
wanneer er psychosociale risico’s in zijn onderneming zouden opduiken.

44

Een SPOC (Single Point Of Contact) is een personeelslid die zich specialiseert in een welbepaald domein (dierenwelzijn, drones, drugs,
…). Deze medewerker wordt het aanspreekpunt binnen de zone over het specifieke thema.
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Het “Knipperlichten-Instrument” bestond uit 2 modules (boordtabellen):


Module 1
 Eerste snelle beoordeling, in hoofdzaak gebaseerd op objectieve en cijfermatige
indicatoren.
 De boordtabel bestaat uit 12 indicatoren. Deze verwijzen naar de gevolgen van
psychosociale risico’s.
 Indicatoren:
o

Ernstige arbeidsongevallen

o

Afwezigheden van lange duur wegens ziekte

o

Herhaalde kortdurende afwezigheden wegens ziekte

o

Verloop (turnover)

o

Interne personeelsmutaties

o

Ontslagen die werden betwist voor de arbeidsrechtbank

o

Aanvragen tot een psychosociale tussenkomst

o

(Pogingen tot) zelfdoding met een ondernemingsgebonden oorzaak

o

Stakingen, collectieve werkonderbrekingen en vergelijkbare acties

o

Mogelijks schokkende gebeurtenissen voorgevallen op de arbeidsplaats

o

Incidenten als gevolg van de afhankelijkheid aan verslavende producten

o

Structuurveranderingen binnen de onderneming

 Mogelijke diagnose:





Groen: invullen module 2 = aan te raden



Oranje: invullen module 2 = aanbevolen



Rood: invullen module 2 = noodzakelijk

Module 2
 De ruwe gegevens, verzameld via de eerste module, diepgaander analyseren en
interpreteren.


De boordtabel bestaat uit 15 indicatoren. Deze module herneemt bepaalde
parameters uit module 1, maar voegt een interpretatie toe aan de cijfers.



Indicatoren:
o

Arbeidsongevallen

o

Absenteïsme wegens ziekte

o

Personeelsverloop (turnover)

o

Aanvragen tot formele of informele psychosociale tussenkomsten

o

Mogelijks schokkende gebeurtenissen voorgevallen op de arbeidsplaats en
maatregelen die in dit verband werden genomen

o

Emotionele incidenten

o

Groepsconflicten

o

Ongewenst gedrag door derden

o

Musculoskeletale aandoeningen (MSA: rugpijn, tendinitis, …)

o

Respect voor diversiteit in de onderneming

o

Problemen ten gevolge van middelenmisbruik op de werkvloer en maatregelen die
in dit verband werden genomen
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Functioneren van de preventiedienst of van de persoon/personen met een

o

opdracht op het vlak van de werkgebonden psychosociale risico’s



o

Sociaal overleg rond de psychosociale risico’s

o

Opleidingen en sensibiliserende acties met betrekking tot de psychosociale risico’s

o

Bestaan van een actieplan ter bestrijding van de psychosociale risico’s

Mogelijke diagnose:


Groen: organisatie mag zich voorlopig beperken tot deze pre-diagnostische fase



Oranje: diepgaander onderzoek naar de blootstelling aan psychosociale risico’s

 risicoanalyse
Rood: diepgaander onderzoek naar de blootstelling aan psychosociale risico’s



 risicoanalyse
De boordtabellen werden ingevuld door een beperkte groep medewerkers die representatief is
voor de organisatie.
Na het doorlopen van de eerste module werd er een knipperlicht bekomen binnen 3 parameters:


Afwezigheden van lange duur wegens ziekte



Herhaalde kortdurende afwezigheden wegens ziekte



Structuurveranderingen binnen de organisatie

Door het behaalde resultaat (oranje licht) was het voor de zone aanbevolen om ook de 2de
module te doorlopen. Op die manier konden de ruwe gegevens, verzameld via de eerste module,
diepgaander worden geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Na het doorlopen van de 2de module werd er een eindscore van 41 op 60 bekomen. Met die score
eindigde de zone binnen de rode zone. Een nog grondigere analyse op het vlak van de
psychosociale

risico’s

drong

zich

op.

Gezien

er

in

het

voorjaar

van

2019

een

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) stond gepland, werd vanuit de korpsleiding
voorgesteld om eerst de resultaten van dat onderzoek af te wachten vooraleer verdere acties te
ondernemen. Via dit onderzoek zouden immers alle medewerkers van het korps worden bereikt,
waardoor individuele meningen minder zwaar doorwegen in het eindresultaat.
De modules en de resultaten van de knipperlichten-analyse kunnen worden opgevraagd bij de
PZ Pajottenland.

2.2.4 M EDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK (MTO)
In

de

periode

februari

–

maart

2019

werd

voor

de

zesde

keer

een

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Door middel van het MTO wordt de
waardering van de medewerkers voor hun korps gemeten.
De vorige bevraging dateert van 2012. In 2015 werd de vragenlijst herwerkt door een werkgroep
(provincie Vlaams-Brabant – deelnemers verschillende politiezones Vlaams-Brabant). De
wijzigingen op het vlak van de inhoud van de vragenlijst en gebruikte methodiek van
dataverzameling, bemoeilijken een vergelijking met de vorige bevragingen.
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De vragenlijst werd opgebouwd rond 20 clusters:
•

Interne communicatie

•

Balans werk-privé

•

Directe leidinggevende

•

Werkbeleving

•

Mening over korps

•

Trots, imago, binding met het

•

Besluitvorming binnen korps

•

Contact

korps
•

Handelingsvrijheid

collega’s

•

Innovatie

•

Ongewenst gedrag door collega’s

•

Taken en verantwoordelijkheden

•

Slachtofferschap

•

Opleiding

•

Werk, werkdruk, concentratie

•

Loopbaan

•

Schokkende gebeurtenis

•

Voorzieningen

•

Werken op straat

•

Motivatie en tevredenheid

en

samenwerking

naaste

Aan de respondenten werd gevraagd om een inschatting te maken in hoeverre ze al dan niet
akkoord gaan met een bepaalde uitspraak binnen de verschillende clusters. In deze bevraging
kregen ze keuzemogelijkheden op een schaal van 1 tot 7, waar keuze 1 betekent “helemaal
oneens” en keuze 7 “helemaal eens”.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de behaalde tevredenheidsscores:
Tevredenheidscijfer
(Schaal 1 tot 7)

Cluster
Interne communicatie

4,41

Contact met de directe leidinggevende

5,47

Mening over het korps

4,08

Besluitvorming binnen het korps

4,61

Contact en samenwerking met naaste collega’s

4,58

Ongewenst gedrag op het werk door collega’s

6,23

Werk, werkdruk en vereiste concentratie

4,44

Werken op straat

5,02

Balans werk en privé

4,67

Werkbeleving

5,09

Trots, imago, en binding met het korps of het politievak

5,10

Handelingsvrijheid

4,80

Bijdrage aan innovatie

4,70

Taken en verantwoordelijkheden van het werk

6,05

Mogelijkheden om een opleiding en cursus te volgen

4,44

Mogelijkheden en aandacht voor de verdere loopbaan

3,60

45

8,06

Motivatie en tevredenheid

De beste resultaten werden behaald binnen de clusters “ongewenst gedrag” en “taken en
verantwoordelijkheden”. Dit geeft aan dat de medewerkers weinig tot geen discriminatie ervaren
van collega’s. Ze voelen zich ook weinig tot niet gekwetst door opmerkingen of gedrag van

45

Enkel bij de cluster “motivatie en tevredenheid” wordt het resultaat weergegeven op een schaal van 1 tot 10.
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collega’s. Ze geven aan duidelijk te weten wat hun verantwoordelijkheden en taken zijn, en te
weten hoe ze hun werk moeten doen.
Binnen de cluster “loopbaan” werd de laagste tevredenheidsscore vastgesteld. Het ontbreken
van een duidelijk loopbaanbeleid in het korps en de eerder beperkte mogelijkheden om door te
stromen of van functie te veranderen worden als belangrijke beperkingen gezien.
Ook de clusters “mening over korps”, “werkdruk”, “opleiding” en de “voorzieningen die binnen
het korps ter beschikking staan” scoorden eerder laag. De lagere score omtrent de mening over
het korps kan worden toegeschreven aan het feit dat een groot deel van de medewerkers vindt
dat er te veel veranderingen plaatsvinden in het korps. De medewerkers zijn ook minder
tevreden over de manier waarop de korpsleiding betrokken is bij het dagelijks werk van haar
medewerkers, en over de afstand die bestaat tussen de korpsleiding en haar medewerkers. Naar
werkdruk toe geven de medewerkers aan dat de druk groter is geworden dan vroeger. De
medewerkers geven aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om een
opleiding te volgen. Daarnaast hebben ze het gevoel dat ze niet steeds de opleiding kunnen
volgen die zij willen. Ze zouden het ook appreciëren mochten hun leidinggevenden hen meer
motiveren om een opleiding te volgen. Over de voorzieningen die binnen het korps ter
beschikking staan zijn de medewerkers het minst tevreden over de investeringen inzake
ergonomie en werkhouding.
De frequentie waarin de medewerkers slachtofferschap ervaren door collega’s of in de
uitoefening van hun job ligt eerder laag. Het merendeel van de medewerkers gaf aan niet
geconfronteerd te zijn met een schokkende gebeurtenis in de afgelopen 12 maanden. De
tevredenheid over de opvang naar aanleiding van dergelijke gebeurtenissen is dan weer eerder
laag.
De aspecten waarvan het merendeel van de medewerkers vinden dat ze verbeterd moeten
worden binnen het korps zijn: werkomgeving, communicatie en informatie, en erkenning en
waardering.
De verbeterpunten werden mee opgenomen in de matrix “interne werking” op basis waarvan de
prioriteiten voor de komende 6 jaar werden bepaald.46
De volledige resultaten van het onderzoek kunnen worden opgevraagd bij de PZ Pajottenland.

2.2.5 I NDICATIESCHAAL E XELLENTE POLITIEZORG (EPZ)
Alle leden van het Managementteam+ (alle officieren, middenkaders, niveaus A en niveaus B)
en de leden van de werkgroep ZVP kregen in 2019 de kans om een vragenlijst in te vullen rond
excellente politiezorg.

46

Zie infra – Argumentatiematrix interne werking
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De tool die hiervoor werd gebruikt, werd in 2010 aangeleverd door de Provincie Vlaams-Brabant
(Dirk Van Aerschot). Ook toen werd diezelfde bevraging afgenomen bij de medewerkers. De
resultaten van 2010 werden gehanteerd als nulmeting en moesten de korpsleiding toelaten om
de evolutie en de werking van het korps op te volgen.
De bevraging is opgebouwd rond 5 clusters. Binnen elke cluster werden 5 vragen gesteld die
betrekking hadden op de verschillende pijlers, kenmerken, karakteristieken of domeinen van de
cluster.
1. Gemeenschapsgerichte politiezorg (externe oriëntering, probleemoplossend werken,
partnerschap, verantwoording afleggen en bekwame betrokkenheid)
2. Informatiegestuurde politiezorg (doelbepalend, pro-en reactief, meerwaarde biedend,
uitwisseling en doelgericht)
3. Optimale bedrijfsvoering (Resultaatgerichtheid, transparantie, samenwerking, continu
verbeteren en leiderschap met lef)
4. Aandacht voor verwachtingen van en resultaten bij belanghebbenden (dienstenafnemers,
partners, maatschappij, opdrachtgevers en medewerkers)
5. Geleverde inspanningen in de organisatiegebieden (leiderschap, strategie & beleid,
management van medewerkers, management van middelen en management van
processen.
De medewerkers dienden aan te geven in welke mate de verschillende elementen van EPZ,
volgens hen, terug te vinden zijn in het korps. Ze kregen keuzemogelijkheden op een schaal van
0 tot 10, waar keuze 0 betekent dat het niet aanwezig is en 10 betekent dat het zeer sterk
aanwezig is binnen het korps.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de behaalde resultaten:
Cluster

2010

2019

Mate van aanwezigheid (Schaal 0 tot 10)

Gemeenschapsgerichte politiezorg

5,93

6,62

Informatiegestuurde politiezorg

5,33

6,00

Optimale bedrijfsvoering

5,07

6,10

Aandacht voor verwachtingen van en resultaten bij belanghebbenden

5,93

6,30

Geleverde inspanningen in de organisatiegebieden

4,73

5,42

In 2019 werden de beste scores opgetekend binnen de “gemeenschapsgerichte politiezorg” en
bij het “aandacht hebben voor de belanghebbenden”.
De meest positieve evolutie in 2019 werd vastgesteld binnen de “optimale bedrijfsvoering”. In
2010 werden hieraan, samen met de organisatiegebieden, nog de laagste scores toegekend. Als
oorzaken hiervoor werd aangegeven dat de gegevens binnen het korps enkel werden gebruikt
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om weer te geven in een jaarverslag, en te weinig om de werking op af te stemmen. Daarnaast
vonden de medewerkers ook dat er te weinig analyse gebeurde van afgelopen acties en
gebeurtenissen. Hierdoor werden er ook geen lessen getrokken naar de toekomst toe. Met
betrekking tot de actieplannen leefde het gevoel sterk dat deze enkel werden gedragen door de
piloten en er geen draagvlak was binnen de volledige organisatie.
Aan de leden van het B.O.T. werd in 2010 gevraagd om voor de laagst scorende items een aantal
verbetervoorstellen te formuleren die de werking van de organisatie konden verbeteren. De
verbetervoorstellen die hieruit voortkwamen werden in de afgelopen jaren stapsgewijs
geïmplementeerd.
In vergelijking met 2010 kon een positieve evolutie binnen alle clusters worden vastgesteld.
Binnen de cluster “aandacht hebben voor verwachtingen van en resultaten bij belanghebbenden
werd er binnen 2 domeinen een lagere score opgetekend in vergelijking met 2010, namelijk het
hebben van aandacht voor opdrachtgevers en medewerkers. Deze resultaten werden mee
opgenomen in de matrix “interne werking” op basis waarvan de prioriteiten voor de komende 6
jaar werden bepaald.47
De vragenlijst, resultaten en de analyse zijn te verkrijgen bij de PZ Pajottenland.

2.2.6 Z ELFEVALUATIEOEFENING KWALITEIT
In 2019 werd een werkgroep in het leven geroepen ter ondersteuning van de opmaak van het
nieuwe Zonaal Veiligheidsplan. De werkgroep werd samengesteld uit vrijwillige medewerkers
vanuit de verschillende diensten. Zij kregen als eerste opdracht om te werken rond kwaliteit
doorheen de volledige organisatie. Het in kaart brengen van de noden op het vlak van kwaliteit
gebeurde aan de hand van een zelfevaluatieoefening.
De zelfevaluatieoefening bestond uit een mondelinge bevraging van de leden van de werkgroep.
Als leidraad voor de bevraging werden de 5 organisatiedomeinen (leiderschap – medewerkers –
middelen – beleid & strategie – processen) van het EFQM-managementmodel politie België
gehanteerd. Aan de groep werd per domein gevraagd om de sterke punten en de verbeterpunten
binnen de zone op het vlak van kwaliteit in kaart te brengen. Elke deelnemer kreeg de kans om
zijn punten mee te delen en te verduidelijken.
De leden van de werkgroep waren zeer enthousiast over de gehanteerde bevragingsmethode en
vroegen aan de korpsleiding om alle medewerkers de kans te geven om deze oefening te
doorlopen. De korpsleiding stemde hiermee in. In de periode maart – april 2019 werd de
groepsoefening uitgevoerd bij alle medewerkers. De operationele medewerkers werden in kleine
groepen bevraagd tijdens de interne vormingen, de CALog-medewerkers (PLIF) tijdens een
intern vergadermoment.

47
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Een aantal van de meest opvallende aangehaalde sterke punten zijn:


Toegankelijkheid en aanspreekbaarheid leidinggevenden



Menselijke manier van leidinggeven



Visie op toekomstige ontwikkelingen (ICT, mobiel werken, interne opleidingen,…)



Realisatie nieuwbouw



Inzet van werkgroepen (rekening houden met de mening van elke medewerker)



Juridische bescherming van medewerkers bij conflicten / geweld tegen politie



Rekening houden met de verwachtingen van de gebruikers bij de aankoop van materiaal



Autonomie bij het uitvoeren van taken



Organisatie van interne vormingen (toelichting korpsrichtlijnen)

Alle aangegeven verbeterpunten uit de verschillende groepssessies werden geclusterd. Dit
mondde uit in de volgende top 10:


(Vooraf) consulteren medewerkers bij het nemen van beslissingen



Aankoop materiaal: eerst gebruikers bevragen + feedback + testen



Interne communicatie= struikelblok



Geld in de juiste zaken investeren



Richtlijnen



Leiding is te verdeeld: 1 Visie



Terugkomen op beslissingen



Te veel weigeren van opleidingen



Niet te snel gaan met bepaalde veranderingen/ontwikkelingen



Meer duiding over uit te voeren taken

Gezien het “consulteren van de medewerkers” de rode draad vormde doorheen de top 10 van
verbetervoorstellen (beslissingen, aankopen, investeringen, veranderingen en duiding) kwam
vanuit de werkgroep “ZVP” het voorstel om hierrond verder te werken. Zij stelden voor om,
gezien alle beslissingen in het korps worden genomen op het niveau van het Directiecomité, een
vertegenwoordiger van het korps of een dienst te laten deelnemen aan deze vergaderingen. De
leden van de werkgroep waren ervan overtuigd op die manier, meerdere van de hierboven
aangehaalde verbeterpunten, integraal aan te pakken. Door meer overleg wordt er een breder
draagvlak gecreëerd, is er een betere communicatie en kan er ook kostenbesparend worden
gewerkt.
De werkgroep maakte ook een evaluatie (inhoudelijk + methodologisch) van het ZVP 2014 –
2019. De piloten van de verschillende actieplannen namen hieraan deel. Uit die evaluatie bleek
onder andere dat het opnemen van te veel doelstellingen moeilijk werkbaar is. Daarom stelde
de werkgroep voor om in 2019 aan de slag te gaan met één concrete doelstelling rond kwaliteit.
De andere verbeterpunten werden mee opgenomen in de matrix “interne werking” op basis
waarvan de prioriteiten voor de komende 6 jaar werden bepaald.48

48
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2.3 TOEKOMSTIGE TENDENSEN VOOR DE EIGEN ORGANISATIE
Verschillende uitdagingen, zowel op extern als op intern vlak, doorkruisen het pad van de
politiezone Pajottenland.
Externe uitdagingen:


De dotatie van de federale overheid aan de lokale politie verminderde in de afgelopen
jaren.



Door de jarenlange besparingen bij de federale politie, dringt een kerntakendebat zich
op.



De lokale politie levert steun aan de federale politie én aan andere lokale politiezones.
De federale overheid dreigt om in te grijpen op de federale dotatie van de zones die hier
niet maximaal aan tegemoetkomen.



De gerechtelijke overheden wensen dat de lokale politie hun prioriteiten inschrijven in
het zonaal veiligheidsplan. Dit alles dient in verhouding te staan tot de andere opdrachten
van de lokale politie en niet in het minst tot het beschikbaar gestelde personeel en
middelen.



De vermogensdelicten kennen de afgelopen decennia een significante verschuiving. Deze
richten zich meer en meer naar oplichting (diefstal) via het internet. Cybercrime wordt
de grote uitdaging voor het komende decennium, waarbij investeren in opleiding een
kritieke succesfactor is.



De laatste jaren is de uitstroom bij de politie veel groter dan de instroom. Een gericht
beleid noodzaakt zich om nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken.



De informatiegestuurde politiezorg staat aan de vooravond van een (r)evolutie. Privacybewaking en het respecteren van de GDPR-wetgeving moeten in de kernwaarden van de
politiewerking worden opgenomen.



Het evenwicht tussen de preventieve en repressieve werking van de politie dreigt door
het gebrek aan budgettaire middelen te worden verstoord.



Recente wijzigingen in de wet op de private veiligheid brachten een verschuiving in
bevoegdheden teweeg. Politiediensten dienen bij te dragen tot de bescherming van de
individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de
maatschappij.



Onder invloed van de financiële druk worden fusies voorgesteld als de ultieme oplossing,
meer dan als een verbetering in de dienstverlening. De werkelijke financiële impact blijkt
na een fusie echter vaak tegen te vallen. De ontwikkeling van synergiën die de
bovenlokale werking combineren met een verankerde lokale politiezorg is eerder
aangewezen.



De digitalisering van de politie gaat razendsnel. Het opleiden van de eindgebruikers en
beheerders van deze systemen is geen eenvoudige opdracht en vraagt een projectmatige
aanpak en voldoende opleidingsbudget.



Verkeersveiligheid

en

openbare

netheid

zijn

volgens

de

meest

recente

bevolkingsbevraging de voornaamste bekommernissen van de burgers in de politiezone.


Tijdens een verkenningsgesprek met de lokale besturen bleek de noodzaak aan een
“verkeerspolitie” de rode draad.
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 Met de wet van 30 juli 201849 werd de oprichting van een Lokale Integrale Veiligheidscel,
om radicalisme, extremisme en terrorisme aan te pakken, een verplichting voor alle
gemeenten. Omdat het initiatief op lokaal niveau inzake de preventie en bestrijding van
gewelddadige radicalisering bij de burgemeester ligt, dient deze een lokaal gemeentelijk
overlegplatform, een “Lokale Integrale Veiligheidscel R”, op te richten. Hier dient de
informatie-uitwisseling tussen de sociale- en preventiediensten, de LTF50 en de
bestuurlijke autoriteiten plaats te vinden. Op 22 november 2019 zullen de 6 gemeenten
van de politiezone Pajottenland overgaan tot het oprichten van Lokale Integrale
Veiligheidscellen R. Het LIVC-R Pajottenland betreft een intergemeentelijk orgaan waarin
gemeente-overschrijdend zal gezocht worden naar oplossingen voor welke aanpak het
meest aangewezen is bij welke signalen van radicalisering en welke partners we hiervoor
het beste kunnen aanspreken. Het LIVC-R zal bestaan uit de Burgemeesters, de
coördinator op gemeentelijk niveau (voor PZ Pajottenland de intergemeentelijke
preventieadviseur) en de PZ Pajottenland (Korpschef, Information Officer). Het beleid dat
door het LIVC-R uitgestippeld wordt, zal uitgevoerd worden door de Lokale Focusgroepen
(LFG) die per gemeente zullen opgericht worden. In deze LFG zal het overeengekomen
beleid gecoördineerd worden. Er zal uiteraard ook teruggekoppeld worden naar het LIVCR. De samenstelling van de LFG zal bepaald worden door het college van burgemeester
en schepenen.

Interne uitdagingen:


Door de verhoging van de pensioenleeftijd dienen medewerkers langer aan de slag te
blijven. De creatie van aangepaste functies is noodzakelijk.



De werking aan de hand van de invulling van de basisfunctionaliteit kent duidelijke
grenzen. De noodzakelijke uitwisseling van informatie bleef achterwege. Door een te
sterke specialisatie is niet iedereen meer in staat om andere (basis)taken uit te voeren.



Het aantal interventies neemt toe (+11,6%). Er wordt een maximale inzet geëist voor
steunopdrachten aan de federale en lokale politie (gemiddeld 1500u/jaar). De dienst
interventie kan deze opdrachten voor noodhulp niet langer alleen voor haar rekening
nemen.



De zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de wijkwerkers moet verhogen. Ze kreunen
momenteel onder de administratieve last. Gerechtelijke opdrachten slorpen veel
capaciteit op.



De politiegebouwen in Kester voldoen niet aan de opgelegde normen van een veilige en
gezonde werkomgeving.



Preventie dient verder te worden versterkt binnen de verschillende aspecten van de
werking. Preventie is momenteel nog te weinig ingebed in de werking van de dienst Jeugd
& Gezin. De problematiek die de open centra voor jongeren (Levenslust, MFC en Ter Loo)

49
Wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, B.S., 14
september 2018.
50

Local Task Force: Overlegplatform, ingericht op een gedeconcentreerd niveau, waarbinnen de politie- en inlichtingendiensten informatie
en inlichtingen over gewelddadige radicalisering uitwisselen en coördinatieafspraken maken over het inwinnen van deze informatie.
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met zich meebrengen dient structureel te worden aangepakt. Het gebruik en de verkoop
van drugs sluimert in de zone.
In mei 2019 zaten een aantal dossiers muurvast. De opmaak van de meerjarenbegroting kon
niet rekenen op de steun van het politiecollege. In het dossier rond de nieuwbouw raakte een
addendum niet goedgekeurd, omdat het nog onvoldoende was geanalyseerd naar de risico’s. De
vernieuwde personeelsformatie werd kritisch onthaald door de syndicale organisaties. Een
dienstnota die werd uitgeschreven rond minimale werkingsnormen kende onvoldoende
draagvlak in het korps. Tenslotte zou een vernieuwd interventiebeleid worden doorgevoerd,
ondanks de vele vragen en opmerkingen van de medewerkers.
Om aan al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden werd door het Directiecomité, in
samenwerking met de Politiesecretaris, een plan van aanpak uitgewerkt. De bedoeling hiervan
was om zo snel mogelijk financiële zekerheid te bieden en duidelijkheid te scheppen over de
lang

aangekondigde

veranderingen.

Dit

resulteerde

onder

meer

in

een

bijgestuurde

meerjarenbegroting voor de periode 2020 – 2025 en een aangepast organogram.
Het bijgestuurde meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 werd meer afgestemd op de
wensen van de lokale besturen en houdt maximaal rekening met de interne behoeftebepaling.
De belangrijkste elementen vervat in het meerjarenplan zijn:


De progressieve invulling van de nieuwe personeelsformatie tegen 2025 (financiering ten
belope van 93% van de OT) met inbedding van de verhoging door het nieuwe sectoraal
akkoord.



De begrotingsvoorstellen voor 2023, 2024, 2025 moeten gespiegeld worden aan het
financieringsmodel en de dotatieverdeling tussen de federale overheid en de lokale
besturen, alsook de financiële uitkomst van de nieuwbouw en de verkoop van de
eigendomsites in Lennik en Kester.



De ingebruikname van het nieuwe politiehuis en de progressieve sluiting van de
wijkkantoren



De digitalisering van de politiewerking en het mobiel werken (uitbreiding hard en
software)



De implementatie van het goedgekeurde cameraplan



Verhoging van de kosten voor vorming



Het verminderen van de ecologische voetafdruk (omschakeling naar duurzaam en
energiebewust consumeren op gebied van verwarming, infrastructuur en transport):
verwarming zonder fossiele brandstoffen en gebruik hybride/elektrische voertuigen



Optimalisatie van het voertuigenpark gezien nieuwe werkwijze wijkwerking



Normale vervanging van uitrusting, kledij, voertuigen en meubilair



Vervanging van de collectieve wapens, ademanalysetoestellen, analoge flitscamera’s,
kogelwerende vesten, telefooncentrale, flitsvoertuig



Aankoop van nieuw materiaal: body- en dashcams, AED-toestellen en bijkomende CADviewer



Overname taakstelling gemeenschapswachten door de aanwerving van 3 agenten van
politie



Kapitaalsaflossing leningslast MJP 2014 – 2019
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Financiering van de investeringen via leningen (ongeveer 1.735.000 €) met beperken van
de schuldgraad van de Politiezone tot 2%



De uitvoering van de financiële verplichtingen verbonden aan het DBF-contract Nieuw
Politiehuis (geschat ongeveer 2.000.000 €)



De verwachte opbrengst van de verkoop van de overbodige sites en het gebruik van de
bestaande kapitaalreserves (geschat 2.000.000 €)

Gekoppeld aan het aangepaste meerjarenplan werd er ook een vernieuwd organogram
opgemaakt. Dit werd opgesteld vanuit een optimalisatie van de diensten op basis van de actuele
toestand en verwachtingen van burgers, overheden en partners. De structurele uitbreiding met
3 agenten van politie dient het hoofd te bieden aan de duidelijke vraag tot extra inspanning van
de bevolking en de besturen voor verkeersveiligheid en openbare veiligheid. Om de digitale
stormvloed te kunnen beheersen zal vanaf 2024 een Calog-medewerker (niveau B) worden
aangeworven bij het LRIC. De personeelsformatie wordt hierdoor van 81 naar 85 gebracht voor
de komende 6 jaar. Enkel met de verhoging van de personeelscapaciteit zullen de vele
uitdagingen niet kunnen worden opgevangen. Er zal ook moeten worden ingezet op een
optimalisatie door de functionaliteit-overschrijdende methodiek verder uit te werken en te
durven reorganiseren.
Binnen een aantal concepten van de dienstverlening en de werking werd in 2019 al een eerste
aanzet gegeven tot verandering. Binnen verschillende thema’s zal, door de inzet van
werkgroepen, gewerkt worden aan een verdere optimalisatie. Deze werkwijze werd duidelijk
naar voor geschoven door de medewerkers in de bevraging MTO.
Aan te pakken thema’s:


Het organiseren van de tweede ploeg noodhulp met de andere functionaliteiten



De organisatie van de dienst Jeugd & Gezin met de dienst Recherche



Een vernieuwd en ambitieus welzijnsplan



De organisatie van het mobiel werken en het reservatiesysteem



Overleg met de lokale overheden over de onthaalfunctie



Het uitbouwen van een werkelijk verkeershandhavingsbeleid



De organisatie van de dienst Openbare Orde en Veiligheid



De concepten van de minimale operationele dienstverlening



Maatschappelijk verantwoord ondernemen
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HOOFDSTUK 2
MISSIE, VISIE, WAARDEN
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1. MISSIE EN VISIE

1.1 MISSIE VAN ONZE POLITIEZONE
Wij willen gekend zijn als een politiedienst die kort bij alle mensen staat en op een snelle en
professionele manier helpt waar nodig.
Daarvoor hebben we gemotiveerde en betrokken medewerkers die de gepaste middelen efficiënt
inzetten om een dienst op maat te verlenen.
Binnen het korps zal er aandacht zijn voor open communicatie en ruimte voor individuele
ontplooiing.

1.2 VISIE VAN ONZE POLITIEZONE VOOR 2025
Als lokale politie werken wij, in overleg met de overheden, samen met onze partners en de
bevolking aan een veilige en leefbare gemeenschap.
Door onze dienstverlening - informatie, noodhulp, handhaving van de wet, opsporing,
slachtofferbejegening en nazorg - dragen wij bij tot het voorkomen, detecteren en aanpakken
van problemen.
Bij het uitvoeren van een lokale basispolitiezorg streeft de politiezone Pajottenland continu naar
verbetering:


Voor de medewerkers, zodat zij in combinatie met een gezonde work-life balans, flexibel,
tevreden en inspirerend zijn, gesteund door innovatief, modern en begeleidend
leiderschap



Voor de omgeving, door in te zetten op ecologisch werken, de werking te optimaliseren
door gebruik van nieuwe en moderne technieken, zowel gemeenschapsgericht als
informatiegestuurd



Naar de kerntaken toe, met het toepassen van een gepersonaliseerde dienstverlening op
maat voor elke burger en partner

Hierbij streven we naar vertrouwen en betrouwbaarheid in combinatie met een goed
functionerend overlegmodel.
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2. CULTUUR EN STRUCTUUR

2.1 WAARDENKADER VAN ONZE POLITEZONE

O NZE WAARDEN

Om onze visie en missie waar te maken, steunen we op de inzet van elke medewerker, die:

Probleemgericht werkt,
(gekenmerkt door efficiënt en probleemoplossend werken, professionaliteit)

Afspraken naleeft, een
(gekenmerkt door stiptheid en nauwkeurigheid)

Juiste houding aanneemt,
(gekenmerkt door respect, integriteit, objectiviteit, discretie, luisterend oor, menselijkheid

en

voorbeeldfunctie)

Open communiceert en
(gekenmerkt door openheid, rekenschap afleggen, rechtvaardiging)

Teamwerk stimuleert
(gekenmerkt door goede werksfeer, collegialiteit, groepsgeest, vertrouwen)

2.2 VISIEGEDREVEN ORGANOGRAM VOOR ONZE ORGANISATIE IN 2025
Tijdens de politieraad van 24.06.2019 werd een nieuw organogram goedgekeurd. De
voorgestelde hervorming beoogt een optimalisatie van de diensten. De nodige aanpassingen
worden in de periode 2020 – 2025 progressief doorgevoerd.
De toekomstvisies met betrekking tot de verschillende diensten zijn raadpleegbaar bij de
evaluatie van de invulling van de minimale normen (zie supra – Hoofdstuk 1 - 2.1.4 Invulling
van de minimale normen: evaluatie).
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HOOFDSTUK 3
STRATEGIE EN BELEID
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1. ELEMENTEN UIT DE OMGEVINGSANALYSE
1.1 TE WEERHOUDEN UIT HET BEELD VAN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID
(EXTERNE OMGEVING)
De politiezone Pajottenland kenmerkt zich door een landelijk en uitgestrekt karakter. Er is weinig
industrie. De gemeenten zijn vooral afgestemd op landbouwactiviteiten. De groene en rustige
omgeving wordt

steeds meer als troef uitgespeeld in de toeristische promotie van

plattelandsbeleving. Het landelijke karakter heeft een impact, zowel op de aard van het werk,
als op de werklast binnen de zone. Zo ligt bijvoorbeeld de capaciteit die wordt gespendeerd aan
meldingen van loslopende dieren zeer hoog. In de regio zijn tal van verenigingen actief. Deze
organiseren op regelmatige basis festiviteiten. Het Pajottenland is ook erg in trek bij
wielerliefhebbers.

De

opvolging

door

de politiediensten

van

al

die

evenementen

en

wielerwedstrijden en de inzet voor het beheer ervan vraagt uiteraard ook de nodige capaciteit.
De werkloosheidsgraad binnen de zone ligt laag. De vele pendelaars, die zich dagelijks naar de
treinstations of de grote verkeersassen begeven, hebben een impact op de verkeersdrukte.
Tijdens de spitsuren verloopt het verkeer op tal van Pajotse wegen vertraagd tot sterk vertraagd.
De invoering van een kilometerheffing voor bepaalde vrachtwagens op autosnelwegen en een
aantal gewest- en gemeentewegen heeft een effect op het zwaar voervoer dat het Pajottenland
doorkruist. Er dient aandacht te worden geschonken aan de neiging tot meer zwaar vervoer op
de plaatselijke gewestwegen.
Er bestaat een uitgebreid aanbod aan basisonderwijs in de zone. In Lennik zijn 2 middelbare
scholen gevestigd. In de omgeving van de vele scholen kan er overlast worden gedetecteerd
door bijvoorbeeld verkeer en rondhangende jongeren. Er zijn ook 2 jeugdinstellingen (Lennik en
Pepingen) gelegen op het grondgebied van de zone. De vele verdwijningen uit het MFC in Lennik
zijn erg belastend voor de werking.
Het aandeel personen met niet-Belgische herkomst is beperkt. Ondanks de lage aantallen moet
er bij de dienstverlening rekening worden gehouden met de groter wordende diversiteit van de
burger.
De criminaliteitsgraad van 2018 vertoont in de zone een daling in vergelijking met 2017. Hiermee
vertoont de zone een evolutie die lager is dan het arrondissementele gemiddelde. Het aantal
diefstallen met braak kende een daling in de afgelopen 5 jaar. Ook het aantal verkeersongevallen
nam af. Met uitzondering van een piek in 2017, kon er een daling van het aantal slachtoffers ten
gevolge van verkeersongevallen worden vastgesteld. Het aantal meldingen van overlast kende
over de afgelopen jaren geen uitgesproken daling. Het aantal meldingen ten gevolge van verkeer
en lawaai kende zelfs een zekere stijging. Vanaf 2014 kende het aantal inbreuken “milieu” een
stijging, sinds 2018 kon er opnieuw een daling worden vastgesteld. Het aantal feiten van
intrafamiliaal geweld bleef in de periode 2014 – 2018 nagenoeg stabiel. Na de dalende trend
omtrent het aantal feiten van fysiek geweld, zien we dat deze in 2018 wel opnieuw toenemen.
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Onaangepaste snelheid, sluikstorten en woninginbraak worden door de bevolking ervaren als
buurtproblemen. De vermogensdelicten kenden de afgelopen decennia een verschuiving naar
oplichting/diefstal via het internet. De aanpak van cybercrime wordt een grote uitdaging voor
de zone. De aanpak van woninginbraken, autodiefstal, diefstal met bedreiging of geweld,
tussenkomst bij agressief verkeersgedrag en de controle van alcohol en drugs in het verkeer
worden door de burger als de meest belangrijke politietaken gezien.

1.2 TE WEERHOUDEN UIT HET BEELD VAN OPTIMALE BEDRIJFSVOERING
(INTERNE OMGEVING)
Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 traden er 3 nieuwe burgemeesters (Bever,
Galmaarden en Pepingen) aan. De nieuwe besturen dienen duidelijk te worden geïnformeerd
over hun taken, opdrachten en wettelijke verplichtingen.
De federale regering heeft een sectoraal akkoord afgesloten met de politievakbonden. Dit leidde
tot een loonschaalherziening voor de politie. De financiële impact hiervan is nog onduidelijk,
maar de kans is groot dat de politiezones de rekening zullen betalen.
De zone wenst zijn medewerkers mee te krijgen in de filosofie van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Zij dienen zich meer bewust te worden van de impact die de
organisatie heeft op milieu en maatschappij.
Interne communicatie blijft een struikelblok binnen de politiezone. Ook over het loopbaanbeleid
en de mogelijkheden om een opleiding te volgen zijn de medewerkers minder tevreden.
Daarnaast vinden de medewerkers dat de werkomgeving verbeterd zou moeten worden. De
huidige politiegebouwen voldoen niet aan de opgelegde normen van een veilige en gezonde
werkomgeving. De nood aan een nieuw gebouw binnen de zone is dan ook hoog. De
tevredenheid over de opvang naar aanleiding van schokkende gebeurtenissen is eerder laag. De
medewerkers geven aan dat ze het gevoel hebben dat de werkdruk is toegenomen. Er zullen
inspanningen geleverd moeten worden om voor een goede work-life balance te zorgen. Er werd
een nieuw organogram goedgekeurd. De vooropgestelde hervormingen beogen een optimalisatie
van de bestaande diensten.
De digitalisering in de werking zet zich in een versneld tempo door. De ingebruikname van
nieuwe technologieën heeft een enorme impact op het werk. Er dient aandacht te worden
besteed aan de digitale kloof tussen jonge en oudere collega’s.
Binnen de zones werden data protection officers voor gegevensbescherming aangesteld. Zij
dienen erop toe te zien dat persoonsgegevens met de grootste zorg voor privacy en veiligheid
worden verwerkt. De invulling van deze taken staat momenteel nog niet volledig op punt en
dient verder te worden geoptimaliseerd.
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2. VERWACHTINGEN VAN OVERHEDEN EN PARTNERS

2.1 VERWACHTINGEN/PRIORITEITEN VAN OVERHEDEN

M INISTERS VAN B INNENLANDSE Z AKEN EN J USTITIE
In het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en in de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) werden 10
veiligheidsfenomenen vastgelegd waaraan de politiediensten en alle andere betrokken instanties
bijzondere aandacht dienen te besteden:
1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme (inclusief polarisering).
2. Mensensmokkel en mensenhandel.
3. Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid in al zijn vormen (cannabis,
synthetische drugs, cocaïne, …).
4. Sociale en fiscale fraude.
5. Cybercrime en cybersecurity
6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie, met
een bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving
7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken met de focus op
rondtrekkende daders en illegale wapenhandel
8. Leefmilieu, in het brede spectrum (afvalfraude, dierenwelzijn, ecofraude, bedreigde
dier- en planten-soorten)
9. Verkeersveiligheid.
10. Verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer van de publieke
ruimte en illegale transmigratie
Om de afstemming tussen het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) en het in 2016 gepubliceerde
Nationaal

Veiligheidsplan

(NVP)

te

kunnen

realiseren,

werd

een

informatie-

en

afstemmingsronde georganiseerd tijdens de zonale veiligheidsraad van 09.02.2017. De
wijzigingen/bijsturingen aan het lopende ZVP werden opgenomen in een addendum. Dit bevat
de beschrijving van die activiteiten die noodzakelijk worden geacht om, rekening houdende met
de lokale context van de politiezone, bij te dragen aan de programmawerking van het NVP 2016
– 201951.
Naast die veiligheidsfenomenen werden er in het Nationaal Veiligheidsplan ook transversale
thema's opgenomen. Deze thema's “doorkruisen” de veiligheidsfenomenen en vormen
aandachts- en actiepunten bij de aanpak van die fenomenen.
1. Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling
2. Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, veiligheidshandhaving en opsporing

51
De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie hebben beslist het huidige Nationaal Veiligheidsplan 20162019 (NVP), dat normaliter zou aflopen op 31 december 2019, te verlengen met één jaar. Het nieuwe NVP zal hierdoor in werking treden
op 1 januari 2021
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3. Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude
4. Buitgerichte aanpak
5. Internationale samenwerking
6. Recherchemanagement
7. Dadergroepen als invalshoek van integrale politiezorg

B URGEMEESTER ( S )
De bevraging van de prioriteiten van de burgemeesters gebeurde via elektronische weg
(Microsoft Forms). Zij konden hun verwachtingen kenbaar maken binnen 4 domeinen:


Criminaliteitsfenomenen



Verkeer



Omgevingsoverlast



Preventie

De prioriteiten met betrekking tot de criminaliteitsfenomenen, verkeer en omgevingsoverlast
werden opgenomen in de subjectieve matrix. Tijdens het politiecollege van 24.06.2019 werd
beslist dat er een hogere weging wordt toegekend aan de resultaten van de lokale besturen.
Hierdoor werd aan de mening van de burgemeesters afzonderlijk een gewicht van 5%
toegekend.

P ROCUREUR DES K ONINGS
De procureur verwacht dat de aanpak van de onderstaande veiligheidsfenomenen als prioritair
worden gezien voor de politie:


Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme



Mensenhandel en mensensmokkel



Drugsbeleid



Sociale en fiscale fraude



Cybercrime en cybersecurity



Geweldcriminaliteit



Eigendomscriminaliteit



Leefmilieu



Verkeershandhaving



Openbare orde

De procureur is ervan overtuigd dat de beschikbare mensen en middelen van de lokale
politiekorpsen prioritair dienen te worden ingezet op de veiligheidsfenomenen die reeds in de
vorige zonale veiligheidsplannen waren opgenomen:


Strijd tegen woninginbraken



Verkeersveiligheid



Intrafamiliaal geweld en geweldsdelicten in het algemeen
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Radicalisme en terrorisme en de hieraan gelinkte criminaliteitsfenomenen zoals drugs,
wapens en illegale economieën.

Het recherchemanagement, de algemene versterking van de informatiepositie en het
arrondissementeel veiligheidsbeleid zijn volgens de procureur 3 sleutelelementen voor een
doeltreffend vervolgingsbeleid. De politiediensten dienen zich ertoe te engageren om de
beschikbare mensen en middelen voor de uitvoering van de opsporing en de vervolging zo
efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Om te kunnen inzetten op de aanpak van
georganiseerde criminaliteit moeten de politiediensten hun informatiepositie versterken. De
aangereikte informatie over de prioritaire criminaliteitsfenomenen dient door de politiezones te
worden gehanteerd om snel en daadkrachtig in te spelen op nieuwe tendensen, verplaatsingen
of de toename van gekende criminaliteitsproblemen.
Een uittreksel uit het beleidsplan van de procureur kan worden opgevraagd bij de PZ
Pajottenland.

G OUVERNEUR
De gouverneur is ervan overtuigd dat de doelstellingen uit het NVP en het ZVP enkel kunnen
worden gerealiseerd op basis van een goede wisselwerking en ondersteuning tussen de lokale
en de federale politie.
Verwachtingen:


Een nieuw ZVP moet worden opgesteld met inachtneming van de principes van de
gemeenschapsgerichte politiezorg. Het dient er bovendien toe bij te dragen dat het korps
haar interne werking optimaliseert en dat de organisatie evolueert naar een “excellente
politiezorg”.



Blijvende aandacht voor een geïntegreerde politiewerking. Schaalvergroting mag niet
leiden tot het verlies van lokale inbedding, maar moet het resultaat zijn van een streven
naar meer efficiëntie en kostenbeheersing.



Het ZVP dient oog te hebben voor de ketenaanpak.



De aandacht voor het psychosociaal welzijn van de medewerker dient te worden
verbeterd. Het omgaan met diversiteit is van groot belang en integriteit vormt een
professionele verantwoordelijkheid voor elkeen.



Fenomenen

die

extra

aandacht

verdienen:

veilig

verkeer,

woninginbraken,

cybercriminaliteit, intrafamiliaal geweld en radicalisering, extremisme en terrorisme.
Het volledige document waarin de verwachtingen van de provinciegouverneur werden
opgenomen kan worden opgevraagd bij de PZ Pajottenland.
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F EDERALE P OLITIE (D IR C O EN D IR J UD )
V ERWACHTINGEN C OÖRDINATIE - EN STEUNDIRECTIE F EDERALE POLITIE H ALLE -V ILVOORDE
Bij de formulering van de algemene verwachtingen werd door het CSD Halle – Vilvoorde rekening
gehouden met de vigerende regelgeving met bijzondere nadruk op de naleving van de
Ministeriële Omzendbrieven MFO 1 t.e.m. MFO 7 en met de principes van excellente politiezorg.
Verwachtingen:


MFO 1 – De politiezones dienen zich te houden aan de gemaakte engagementen m.b.t.
de beurtrol “Justitiepaleis”.



MFO 2 – Het leveren van de gevraagde steun HYCAP en het zeer volledig motiveren in
geval van het niet leveren van de gevraagde HYCAP.



MFO 3 – Het besteden van bijzondere aandacht aan de naleving van de richtlijnen m.b.t.
informatiebeheer.



Inzetten op het genegotieerd beheer van de publieke ruimte, met de nadruk op
operationele risicoanalyses en welzijnsanalyses, alsook het beheer van grootschalige
evenementen. De aanpak van illegale transmigratie wordt eveneens verwacht.



De aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme door informatie-uitwisseling
rond en opvolging van "Foreign Terrorist Fighters" (FTF), Home grown Terrorist Fighters
(HTF) en Haatpropagandisten (HP).



Deelname aan de Local Taskforce Radicalisme (LTF’s).



Naleving

van

de

principes

van

excellente

politiezorg

door

deelname

aan

de

arrondissementele EXIT-acties, de nationaal door DAH georganiseerde verkeersacties,
acties illegale transmigranten op en in de omgeving van autosnelwegparkings.


Blijvend investeren in de noodplanning door de deelname aan de gemeentelijke
veiligheidscellen, het bijdragen aan de actualisatie van ANIP’s52 en BNIP’s53, het opleiden
van een Dir CP-Ops en het rapporteren van oefeningen aan de officier noodplanning bij
de CSD.



Samenwerking op het vlak van politionele slachtofferbejegening binnen de geïntegreerde
politie en deelname aan het arrondissementeel platform jeugd & gezin en het netwerk
TAM54



Aanleveren van informatie (Galop-gegevens) aan de dienst Beleid bij de CSD die
verantwoordelijk is voor het aanleveren van de statistieken recherchemanagement en de
algemene capaciteitsstatistieken van de politiezones

De volledige nota kan worden opgevraagd bij de PZ Pajottenland.

52

Algemeen Nood- en Interventieplan

53

BNIP: Bijzonder Nood- en Interventieplan.

54

Techniek Audiovisueel verhoor Minderjarigen.
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Op het vlak van veiligheid stelt de Federale politie Halle-Vilvoorde volgende prioriteiten voor:


Woninginbraken strikt



Verkeersveiligheid



Inbraak in openbare of overheidsgebouwen



Cybercriminaliteit in de ruime zin

Prioriteiten op het vlak van bestuurlijke politie:


De aanpak en beeldvorming op het vlak van radicalisme



Inzetten op het genegotieerd beheer van de publieke ruimte



Het blijven investeren in noodplanning

Op het vlak van de interne werking vragen zij om in het bijzonder aandacht te besteden aan het
naleven van de richtlijnen opgenomen in de MFO3 en de richtlijnen met betrekking tot het
informatiebeheer.
Het volledige document m.b.t. de prioriteitstelling, afgestemd op de PZ Pajottenland, kan worden
opgevraagd bij de PZ Pajottenland.

V ERWACHTINGEN EN DOELSTELLINGEN F EDERALE GERECHTELIJKE POLITIE H ALLE -V ILVOORDE
De

aanpak

van

de

gerechtelijke

prioriteiten

van

het

NVP

staan

centraal

in

de

beleidsdoelstellingen van FGP Halle-Vilvoorde. Hierbij wordt niet enkel gestreefd naar een
verdere professionalisering en efficiënte aanpak van de reactieve onderzoeken, er wordt ook
geïnvesteerd in een verdere uitbreiding/versterking van de intelligence-werking en de
informatiepositie. Daarnaast wenst FGP het buitgericht rechercheren tot basisonderdeel van elk
onderzoek te maken en in te zetten op de uitbouw van een volwaardig recherchemanagement.
Verwachtingen:


Aanpak prioritaire fenomenen NVP door een blijvende inzet op de uitvoering van volledige
en correcte eerstelijnsvaststellingen.



Aanpak van het fenomeen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme door het
op elkaar afstemmen van de inspanningen van alle partners. Het belang van de detectieen signaleringstaak van de zones wordt hierin benadrukt.



Aanpak van cybercriminaliteit door de verdere uitbouw van de kennis van IT-gerelateerde
misdrijven en misdrijven waarin IT wordt gebruikt om te faciliteren. Het opzetten van
een techno-preventieve hackingpreventie kan wenselijk zijn.



Investeren in intelligence-werking door de detectie en het overmaken van de informatie
aan de bevoegde instanties op een kwaliteitsvolle manier en via de gepaste drager.



Zo efficiënt mogelijke inzet van de totale arrondissementele recherchecapaciteit door de
implementatie van het recherchemanagement.

De integrale nota kan worden opgevraagd bij de PZ Pajottenland.
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2.2 VERWACHTINGEN ALS GEVOLG VAN SAMENWERKINGSVERBANDEN

I NTERZONALE , BOVENLOKALE EN INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING
Overzicht afspraken en protocollen:

Domein

Partners

PZ Dilbeek
Technisch systeembeheer

PZ Sint-Pieters-Leeuw
(Zennevallei)

Toelichting






Geweldsbeheersing

PZ Dilbeek


Steun interventieploegen

Recherche

PZ Dilbeek
PZ TARL

PZ Dilbeek
PZ TARL

Protocolakkoord
Voorzien van weekpermanentie in geval van
hoogdringendheid
Op 01.01.2013 werd de samenwerking met de PZ
TARL stopgezet en uitgebreid met de PZ St.-P.Leeuw
Protocolakkoord
Garanderen van een gezamenlijke en eenvormige
opleiding van het operationeel personeel en de
monitoren
Op 01.01.2013 werd de samenwerking met de PZ
TARL stopgezet




Protocolakkoord
Bieden van laterale steun bij niet geplande
dringende interventies




Protocolakkoord
Bieden van bijkomende recherchecapaciteit en
gespecialiseerde aanspreekpunten



Akkoord over het gebruik van de cellen bij sluiting
eigen onthaal

Gebruik cellen

PZ Halle

Slachtofferbejegening

PZ Zennevallei




Boven zonaal netwerk
Crisisopvang voor slachtoffers van zware feiten

Verhoor minderjarigen

FGP




Netwerk TAM
Momenteel is er 1 vertegenwoordiging vanuit de PZ.

Arrondissementele acties
FIPA

CSD




Deelname op regelmatige basis
2012: deelgenomen aan 2 grote acties

Protocol justitiepaleis



Zie voorafgaand

Protocol AIK



Zie voorafgaand

Banken en post



Samenwerkingsprotocol



Sinds 2009 heeft het AIK, via het systeem “ISLP2
AIK”, rechtstreeks toegang tot de module interventie
en afhandeling uit onze zone.




Draaiboek
Werkwijze werd geïmplementeerd binnen de zone

Protocol ISLP2 AIK

Intrafamiliaal geweld

AIK Asse

Provincie
PIVO
Parket
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Geen enkele van de bovenstaande samenwerkingen werd officieel opgeschort. In de praktijk
worden ze echter niet allemaal meer uitgevoerd. Deze bovenstaande lijst zal in de loop van 2020
worden geëvalueerd en geactualiseerd.
Binnen de politiezone bestaat er een consensus om in de komende 6 jaar synergieën te
ontwikkelen die de bovenlokale werking combineren met een verankerde lokale politiezorg. Als
die verankering gewaarborgd is, kunnen samenwerkingsprotocollen of zelfs associaties mogelijk
zijn. Criminaliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen, lokale fenomenen dikwijls wel. Het is
belangrijk om samenwerkingen duurzaam en voldoende ambitieus te maken. Dit vormt een
belangrijke taak voor de korpschef in de komende 6 jaar.
Vanaf september 2019 starten gesprekken met de PZ Zennevallei en de PZ Rode voor de opstart
van duurzame samenwerkingsverbanden, voornamelijk binnen de back-office.

A NDERE PROTOCOLLEN OF SAMENWERKINGSAKKOORDEN MET NIET - POLITIONELE PARTNERS EN
DERDEN

Overzicht samenwerkingsverbanden:


Samenwerking met de Buurt Informatie Netwerken (BIN) van Zuid Pajottenland (Bever,
Galmaarden en Herne), Gooik en Eizeringen, en het Buurt Informatie Netwerk voor
Zelfstandigen (BINZ) in Lennik.



Samenwerking met de intergemeentelijke preventiedienst “drugs en alcohol”



Samenwerking

met

instellingen

uit

het

secundair

onderwijs

(overlast,

drugs,

cyberpesten,…) en het MFC (verdwijningsproblematieken)


Samenwerking met de CAW’s inzake intrafamiliaal geweld (ketenaanpak)



Samenwerking organisatoren evenementen (wielerwedstrijden, fuiven)



Samenwerking met veiligheidsdiensten (brandweer) rond het opstellen van een draaiboek
en de interventieplannen (BIP)



Overleg met de huisartsen op het vlak van techno-preventie, agressie tegen huisartsen,
intrafamiliaal geweld en suïcidegevaar



Samenwerking met de jeugdregio omtrent het opstellen van een fuifreglement en de
opleiding van fuifcoaches



Samenwerking HORECA inzake geluidsoverlast en hinderlijk parkeren
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2.3 VERWACHTINGEN VAN ANDERE BELANGHEBBENDEN EN PARTNERS

B EVRAGING LEDEN SCHEPENCOLLEGES
Naast de burgemeesters konden ook de leden van de schepencolleges hun verwachtingen met
betrekking tot criminaliteitsfenomenen, verkeer en omgevingsoverlast via elektronische weg
(Microsoft Forms) kenbaar maken aan de zone.
Dit resulteerde in de onderstaande rangordes (top 3):
Criminaliteitsfenomenen:
1. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
2. Geweld binnen de familie
3. Radicalisme en extremisme
Verkeer:
1. Acties gericht op zwakke weggebruikers
2. Rijden onder invloed
3. Verkeersagressie
Omgevingsoverlast:
1. Sluikstorten
2. Hinderlijk / storend gedrag
3. Overlast ter hoogte van de schoolomgeving

S LEUTELFIGURENBEVRAGING
Het ontwikkelen van een goed beleid is een permanente zorg binnen de zone. Een goed beleid
ontwikkelen is “de goede dingen goed doen”. Om dit te achterhalen werden niet enkel tal van
informatiebronnen in het domein van de veiligheid en de leefbaarheid geconsulteerd, er werd
ook onderzoek verricht naar de eigen werking. Midden 2019 werd een bevraging van
sleutelfiguren (partners en stakeholders) uitgevoerd. Sleutelfiguren zijn personen die omwille
van hun maatschappelijke functie en rol, of om een andere reden, een ruime kijk hebben op het
functioneren van de maatschappij.
De focus van deze bevraging lag enerzijds op de bestaande samenwerking en de hieraan
gekoppelde verwachtingen. Anderzijds wou de korpsleiding via deze bevraging ook de mening
van de partners kennen over de manier waarop het contact verloopt.
Alle respondenten gaven aan dat er reeds sprake was van samenwerking en dit binnen
verschillende domeinen (milieu, evenementen, mobiliteit, jeugd, dierenwelzijn, …). De
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meerderheid (89%) is ervan overtuigd dat de samenwerking met de lokale politie een
meerwaarde oplevert voor hun organisatie. Ook over het resultaat van de samenwerking waren
de respondenten eerder tevreden (47%) tot zeer tevreden (32%).
Alle bevraagde sleutelfiguren gaven aan dat er reeds sprake was van contact en dat naar
aanleiding van een verscheidenheid aan onderwerpen. Het contact verliep grotendeels face-toface (42%) of telefonisch (22%). De tevredenheid over dit contact lag hoog. 47% gaf aan zeer
tevreden te zijn over het contact met de lokale politie. De contactpersonen zijn bovendien
toegankelijk en makkelijk bereikbaar. De respondenten gaven ook aan dat ze vinden dat de
contactgegevens voldoende gekend zijn (79%). Een opvallende vaststelling is dat 42% van de
respondenten aangaf de website van de zone nog nooit te hebben bezocht. 13 respondenten
gaven aan verwachtingen te hebben van de politie op het vlak van sociale media. Ze verwachten
via deze kanalen onder andere advies en informatie en een terugkoppeling over behaalde
resultaten.
Een overzicht van de resultaten kan worden opgevraagd bij de PZ Pajottenland.

B EVRAGING EIGEN MEDEWERKERS
De medewerkers van de zone Pajottenland werden op verschillende momenten en omtrent
diverse onderwerpen bevraagd.55
In september 2018 werd een knipperlichten-analyse uitgevoerd met een beperkte groep met
vertegenwoordigers uit de verschillende diensten. Verschillende psychosociale risico’s kwamen
aan de oppervlakte. Dit was een eerste stap in de aanpak van psychosociale risico’s op het werk.
Begin 2019 werd een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) georganiseerd waaraan alle
medewerkers konden deelnemen, en waarmee zij hun waardering voor het korps kenbaar
konden maken.
De noden op het vlak van kwaliteit werden in kaart gebracht aan de hand van een
zelfevaluatieoefening De operationele medewerkers werden bevraagd tijdens de interne
vormingen, de CALog-medewerkers (PLIF) tijdens een intern vergadermoment. Binnen 5
domeinen (Leiderschap, Medewerkers, Strategie & Beleid, Middelen en Processen) konden zij
aangeven welke de sterke punten, en welke de verbeterpunten zijn in de zone.
De leden van het Managementteam+ (alle officieren, middenkaders, niveaus A en niveaus B) en
de leden van de werkgroep ZVP vulden in 2019 een vragenlijst in rond excellente politiezorg.
De bevraagde items uit de bovenstaande bevragingen werden geclusterd binnen de matrix
“interne werking”.

55

Zie supra – Hoofdstuk 1 – 2.2 Beschrijving van de interne context in de politiezone
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PRIORITEITEN

EN

VERWACHTINGEN:

DE

ARGUMENTATIEMATRIX

3.1 OBJECTIEVE MATRIX CRIMINALITEITSFENOMENEN
In

de

matrix

werden

18

fenomenen

opgenomen.

Deze

werden,

op

basis

van

de

criminaliteitscijfers en de interpretatie daarvan, gerangschikt naar prioriteit.
Als criteria om de omvang en belangrijkheid van het fenomeen te bepalen, werden volgende
items weerhouden:


Criminaliteitscijfers + evolutie PZ (incl. dark number)



Criminaliteitscijfers + evolutie ARRO (incl. dark number)



Risicograad in de PZ



Concentratiegraad (graad PZ / graad ARRO)

Aan elk van de bovenstaande criteria werd een gewicht toegekend. Op basis hiervan werd het
objectieve belang van de verschillende fenomenen ingeschat.
De uitkomst van de matrix is een rangschikking van alle fenomenen, van 1 tot en met 18, waarbij
1 de hoogste prioriteit heeft en 18 de laagste.
Rangorde criminaliteitsfenomenen:
1.

Cybercriminaliteit (ruime zin)

2.

Cybercriminaliteit (strikte zin)

3.

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

4.

Drugs

5.

Geweld binnen de familie (IFG)

6.

Zedenfeiten (verkrachting, aanranding, sexting, kinderporno, …)

7.

Inbraken in gebouwen (totaal)

8.

Illegale transmigratie

9.

Woninginbraken

10.

Diefstal uit voertuig

11.

Diefstal met geweld (diefstal gewapenderhand + diefstal met geweld zonder
wapen)

12.

Zakkenrollerij

13.

Fiets- en bromfietsdiefstallen

14.

Radicalisme en extremisme

15.

Autodiefstal

16.

Inbraken in bedrijven of handelszaken

17.

Sociale en fiscale fraude

18.

Mensenhandel en mensensmokkel
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3.2 OBJECTIEVE MATRIX VERKEERSVEILIGHEID
De indicatoren met betrekking tot verkeer en verkeersveiligheid werden opgenomen in een
afzonderlijke matrix. Dit gezien verkeer en de aanpak ervan fundamenteel verschillen van
criminaliteitsfenomenen.
De matrix “verkeer” werd opgesplitst naar enerzijds verkeersongevallen en anderzijds
verkeersinbreuken. De uitkomst van de matrix levert een rangorde op van de verkeersinbreuken.
Als criteria om de omvang en belangrijkheid van het verkeersitem en de deelaspecten ervan te
bepalen, werden volgende items weerhouden:


Omvang + evolutie PZ



Omvang + evolutie ARRO



Risicograad in de PZ



Concentratiegraad (graad PZ / graad ARRO)

Aan elk van de bovenstaande criteria werd een gewicht toegekend. Op basis hiervan werd het
objectieve belang van de verschillende items ingeschat.
Rangorde verkeersongevallen lichamelijk letsel:
1.

Totale aantal slachtoffers/zwakke weggebruikers bij verkeersongevallen
met lichamelijk letsel

2.

Verkeersongevallen

met

lichamelijk

letsel

=

Verkeersongvallen

met

gewonden en/of doden
3.

Totale aantal slachtoffers bij verkeersongevallen met lichamelijk letsel

4.

Verkeersongevallen lichamelijk letsel waarbij zwaar vervoer betrokken was

Rangorde verkeersinbreuken:
1.

Snelheid

2.

Rijden onder invloed: alcohol en drugs

3.

GSM-gebruik

4.

Gordeldracht

5.

Zwaar vervoer

Pagina | 88

PZ PAJOTTENLAND

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

3.3 OBJECTIEVE, LOKALE ARGUMENTATIEMATRIX (OMGEVINGS)OVERLAST
Ook de indicatoren met betrekking tot overlast werden opgenomen in een afzonderlijke matrix,
gezien overlast best niet wordt vermengd met andere vormen van criminaliteit.
In de matrix “overlast” werden gegevens opgenomen vanuit de criminaliteitsbarometer, maar
ook eigen gegevens vanuit de opvolging van de problematiek binnen verschillende hotspots in
de zone. De uitkomst van de matrix levert opnieuw een rangorde op.
Als criteria om de omvang en belangrijkheid van het verkeersitem en de deelaspecten ervan te
bepalen, werden volgende items weerhouden:



Omvang + evolutie PZ



Risicograad in de PZ

Aangezien overlast een lokaal fenomeen is, werd er geen vergelijking gemaakt met de gegevens
beschikbaar op arrondissementeel niveau.
Aan elk van de bovenstaande criteria werd een gewicht toegekend. Op basis hiervan werd het
objectieve belang van de verschillende items ingeschat.
Rangorde overlast:
1. Loslopende dieren
2. Overlast verkeer
3. Hinderlijk / Storend gedrag
4. Vandalisme – Opzettelijke vernieling – Graffiti
5. Sluikstorten
6. Geluidshinder

3.4 SUBJECTIEVE ARGUMENTATIEMATRIX
In de subjectieve matrix werden zowel criminaliteitsfenomenen, als verkeersinbreuken, als
overlastfenomenen opgenomen. De criteria, gebruikt om de verschillende items te kunnen
rangschikken naar belangrijkheid, zijn partners of overheden die “waarden” toekennen. De
rangschikking die zij toekennen is gebaseerd op hun eigen expertise en aanvoelen, eerder dan
op de harde criminaliteitscijfers.
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Volgende partners/overheden werden bevraagd:
 Burgemeesters van de zone (6)


Procureur des Konings



DirCo



DirJud



Korpschef



Veiligheidsmonitor

Ook het standpunt van “de burger” werd hierin dus opgenomen. Dit gebeurde aan de hand van
de resultaten van de lokale vragen uit de Veiligheidsmonitor. Aan elk van de bovenstaande
partners/overheden werd een gewicht toegekend. Op basis hiervan werd een rangschikking
bekomen.
Rangorde criminaliteitsfenomenen:
1.

Woninginbraken

2.

Drugs

3.

Cybercriminaliteit (ruime zin)

4.

Diefstal met geweld (diefstal gewapenderhand + diefstal met geweld zonder
wapen)

5.

Inbraken in gebouwen (totaal)

6.

Geweld binnen de familie (IFG)

7.

Radicalisme en extremisme

8.

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

9.

Zedenfeiten (verkrachting, aanranding, sexting, kinderporno, … )

10. Diefstal uit voertuig
11. Cybercriminaliteit (strikte zin)
12. Sociale en fiscale fraude
13. Mensenhandel en mensensmokkel
14. Autodiefstal
15. Inbraken in bedrijven of handelszaken
16. Fiets- en bromfietsdiefstallen
17. Zakkenrollerij
18. Illegale transmigratie
Rangorde verkeersinbreuken:
1. Acties gericht op zwakke weggebruiker
2. Rijden onder invloed: alcohol- en drugs
3. Verkeersagressie
4. Snelheid
5. GSM-gebruik
6. Gordeldracht
7. Hinderlijk parkeren
8. Zwaar vervoer
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Rangorde overlast:
1. Overlast verbonden aan alcohol- of druggebruik (excl. hinderlijk/storend
gedrag)
2. Sluikstorten
3. Vandalisme – Opzettelijke vernieling - Graffiti
4. Hinderlijk/storend

gedrag

(excl.

overlast

verbonden

aan

alcohol-

of

druggebruik)
5. Geluidshinder (incl. nachtlawaai)
6. Overlast ter hoogte van de schoolomgeving
7. Burenoverlast
8. Dierenverwaarlozing
9. Overlast gerelateerd aan evenementen

3.5 SYNTHESEMATRIX CRIMINALITEIT, VERKEER EN OVERLAST
Om tot een keuze van prioriteiten en aandachtspunten te kunnen komen op het vlak van
criminaliteit, verkeer en overlast werden de objectieve en subjectieve gegevens samengebracht
in een synthesematrix.
De synthesematrix is te raadplegen in bijlage 2.
Aan de rangordes, toegekend aan de verschillende fenomenen/items, werden waarden
gekoppeld. De som van de objectieve en de subjectieve waarden leverde een globale rangorde
op.
De uitkomst van de synthesematrix gaf een eerste belangrijke indicatie voor de bepaling van
prioriteiten en aandachtspunten binnen het Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025. Daarnaast werd
uiteraard ook in voldoende mate rekening gehouden met de belangrijkste elementen uit de
omgevingsanalyse (specificiteiten binnen de zone, verwachtingen en prioriteitstelling vanuit de
overheden en belanghebbenden, …). De bekomen resultaten werden tijdens de zonale
veiligheidsraad van 17.10.2019 voorgelegd. De leden van de zonale veiligheidsraad verklaarden
zich akkoord met de vooropgestelde prioriteiten en aandachtspunten.
Binnen de domeinen van criminaliteit, verkeer en leefbaarheid werden 4 prioriteiten en 9
aandachtspunten weerhouden. De aanpak van de overige fenomenen en inbreuken uit de
matrices gebeurt binnen de reguliere werking.
Prioriteiten criminaliteit, verkeer en overlast:


Cybercriminaliteit



Drugs



Rijden onder invloed (alcohol en drugs)



Sluikstorten
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Aandachtspunten criminaliteit, verkeer en overlast:


Woninginbraken



Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit



Geweld binnen de familie (IFG)



Diefstal met geweld



Zedenfeiten (verkrachting, aanranding, sexting, kinderporno, …)



Snelheid



Acties gericht op zwakke weggebruikers



GSM-gebruik

 Overlast verkeer


Vandalisme, opzettelijke vernieling en graffiti

3.6 ARGUMENTATIEMATRIX INTERNE WERKING
Op het niveau van de zone werd een aparte matrix “interne werking” opgesteld. Alle bronnen,
die relevant konden zijn voor het bepalen van de interne doelstellingen, werden geraadpleegd.
Bronnen interne doelstellingen:


Knipperlichten-analyse



Medewerkerstevredenheidsonderzoek



Indicatieschaal excellente politiezorg (EPZ)



Veiligheidsmonitor



Bevraging sleutelfiguren



Zelf-evaluatieoefening kwaliteit

Uit elk van deze bevragingen werden de belangrijkste aandachtspunten weerhouden:
Knipperlichten-analyse:


Afwezigheden wegens ziekte



Structuurveranderingen binnen de organisatie (veel veranderingen)



Schokkende gebeurtenissen (adequaat reageren + ondersteuning bieden)



Aandacht voor musculoskeletale aandoeningen (rugpijn, …)

 Psychosociale risico’s (overleg, opleiding + sensibilisering)
Medewerkerstevredenheidsonderzoek


Loopbaanbeheer



Werkdruk



Opleiding



Voorzieningen die binnen het korps ter beschikking staan



Interne communicatie
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Slachtofferschap in de uitoefening van de job



Opvang n.a.v. schokkende gebeurtenissen



Imago korps



Werkomgeving



Communicatie en informatie



Erkenning en waardering

Indicatieschaal EPZ


Aandacht voor verwachtingen opdrachtgevers



Aandacht voor verwachtingen medewerkers



Uitwisseling van informatie

Veiligheidsmonitor


Informatieverspreiding via de website



Contacteerbaarheid wijkagent



Beschikbaarheid in politiekantoren



Aanwezigheid in de straat

Bevraging sleutelfiguren


Raadplegen website

Zelfevaluatieoefening kwaliteit


Vooraf consulteren medewerkers



Interne communicatie



Duidelijke richtlijnen



1 Visie (leiding)



Opleidingen



Veranderingen (veel, snel)



Meer duiding over uit te voeren taken

De bovenstaande aandachtspunten werden geclusterd. Uiteindelijk werden er 10 items
weerhouden:


Interne

communicatie

(duidelijke

richtlijnen,

transparantie,

gepaste

communicatiekanalen, …)


Opleidings- en competentiebeleid (mogelijkheid om zich te ontwikkelen door het volgen
van opleiding)



Aanwezigheidsbeleid (preventie van afwezigheden wegens ziekte, burn-out, …)

 Loopbaanbeheer (carrièremogelijkheden, jobrotatie, …)
 Werkomgeving (werkruimte, materiaal en meubilair)


Kwaliteit van het leiderschap en coaching
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 Opvangen en ondersteunen van medewerkers n.a.v. slachtofferschap in de uitoefening
van de job en na schokkende gebeurtenissen
 Externe communicatie (website, sociale media, …)
 Imago korps opwaarderen
 Contacteerbaarheid voor burgers en partners verhogen (online afspraken maken,
beschikbaarheid in de politiekantoren, aanwezigheid op straat, ...)
Deze items werden aan de korpsleiding en verschillende andere medewerkers (leden
ManTeam+, inspecteurs op basis van steekproeftrekking, Calog-medewerkers C/D op basis van
steekproeftrekking) doorgestuurd met de vraag om hieraan hun prioriteiten toe te kennen.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van een elektronisch invulformulier. Alle gegevens werden
samengebracht in een synthesematrix. Aan elke medewerker/groep van medewerkers werd een
gewicht toegekend. Op die manier kon tot een rangorde worden gekomen. De synthesematrix
is te raadplegen in bijlage 3.
Rangorde interne werking:
1.

Interne communicatie

2.

Opleidings- en competentiebeleid

3.

Kwaliteit van leiderschap en coaching

4.

Opvang en ondersteuning medewerkers n.a.v. slachtofferschap in de
uitoefening van de job en na schokkende gebeurtenissen

5.

Loopbaanbeheer

6.

Werkomgeving

7.

Verhogen contacteerbaarheid

8.

Aanwezigheidsbeleid

9.

Opwaarderen imago korps

10. Externe communicatie
Binnen de interne werking werden uiteindelijk 2 prioriteiten en 3 aandachtspunten
weerhouden. De overige items zullen uiteraard de nodige aandacht krijgen binnen de reguliere
werking.

Prioriteiten interne werking:


Interne communicatie



Opleidings- en competentiebeleid

Aandachtspunten interne werking:


Kwaliteit van leiderschap en coaching



Opvang

en

ondersteuning

medewerkers

n.a.v.

slachtofferschap

in

de

uitoefening van de job en na schokkende gebeurtenissen


Loopbaanbeheer
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4. KEUZE VAN DE STRATEGISCHE PRIORITEITEN

3.4.1 STRATEGISCHE PRIORITEITEN VEILIGHEID EN LEEFBEERHEID VOOR
2020 – 2025

2.1.1 C RIMINALITEITSFENOMENEN
A. P RIORITEITEN

S TRATEGISCHE DOELSTELLING 1 - C YBERCRIMINALITEIT
De

PZ

Pajottenland

garandeert

tegen

2025

een

kwaliteitsvolle

behandeling

van

cybercriminaliteit.

Motivatie
 Op het vlak van cybercrime werd een onderscheid gemaakt tussen cybercrime in strikte
zin en in ruime zin. Voor de beide fenomenen kon in de periode 2015 – 2018 een stijgende
trend worden vastgesteld.


Uit de resultaten van de bevolkingsbevraging blijkt dat het dark number voor cybercrime
hoog ligt.



Cybercrime wordt de grote uitdaging voor het komende decennium binnen de
politiediensten. De kennis en expertise hieromtrent dient sterk te worden verhoogd.



Onze verschillende partners en overheden hechten groot belang aan de aanpak van
cybercriminaliteit in ruime zin. Op basis van de waarden die zij toekenden aan het
fenomeen kwam dit op de eerste plaats van aan te pakken fenomenen terecht.



Rekening houdende met bovenstaande elementen werd beslist om het fenomeen van
cybercriminaliteit in zijn totaliteit prioritair aan te pakken. De grote krachtlijnen komen
hierbij enerzijds te liggen op het meer actief op zoek gaan naar slachtoffers van
cybercrime. Anderzijds zullen onze medewerkers zich verder moeten specialiseren, zodat
hun kennis in dit domein toeneemt.

Plan van aanpak


Piloot: Steundienst Onderzoek – Team recherche



Acties:
 Organiseren van interne opleiding voor alle medewerkers. Een eerste aanzet werd
gegeven in de periode september/oktober 2019 (Onderwerpen: phising, malware,
...).
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 Verhogen van de kennis bij alle medewerkers over de verschillende soorten
cybercriminaliteit.
 Overleg met het parket met betrekking tot het vervolgingsbeleid.
 Aanwerven specialist (inspecteur) via de mobiliteitscyclus 2019/4.
 Voorstel voorleggen in 2020 – 2021 tot aanwerving van een hoofdinspecteur van
politie met specialisatie: ICT
 Oprichting LCCU56 (in samenwerking met de andere PZ’s)
 Sensibiliseren van de bevolking
 Aandacht voor misbruik via sociale media
Kritieke succesfactoren
 Partners: bevolking, federale politiediensten, parket


Medewerkers: voorzien in opleiding/bijscholing, optimaal gebruik maken van kennis,
invoeren kwaliteitscontrole,

 Middelen/capaciteit: opzetten van sensibiliseringscampagnes (website, gemeentelijke
informatiebladen, folders, …)
Indicatoren – Opvolging doelstelling
 Aantal vastgestelde inbreuken (informaticabedrog – hacking - valsheid in informatica sabotage)


Evolutie percentage dark number



Aantal sensibiliseringsacties



Aantal gevolgde opleidingen / studiedagen



Kwaliteitscontrole vaststellingen en gerechtelijke stukken



Periodieke verantwoording (Kwartaal) – Beleidsopvolgingsteam

S TRATEGISCHE DOELSTELLING 2 – D RUGS
De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het beheersen van het drugsfenomeen, en in het
bijzonder de drugshandel en het gebruik in en rond schoolomgevingen en evenementen.

Motivatie
 In de periode 2014 - 2018 kon een stijging in de evolutie van het fenomeen worden
genoteerd.

56

Lokale Computer Crime Unit
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 Onze partners en overheden schuiven de aanpak van het fenomeen als prioritair naar
voor.
 Vanuit de schooldirecties en organisatoren van evenementen bereikten ons bovendien
meermaals signalen van mogelijke drugsproblemen. Deze vermoedens werden bevestigd
door de controles die hierop werden georganiseerd. Tijdens de voorbije acties in scholen
en instellingen voor jongeren werd een klein aantal gebruikers geïdentificeerd. Tijdens de
evenementen werden geen grote hoeveelheden drugs aangetroffen, maar werd wel
enkele keren een grote dealer betrapt. Het gebruik (evenementen en schoolomgeving)
en de verkoop van drugs binnen de zone sluimert.
 Vanuit de intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol werd tot nu toe vooral proactief gewerkt. De problematiek moet beter in kaart worden gebracht. In de komende 6
jaar zal, in samenwerking met de intergemeentelijke preventieambtenaar, meer worden
ingezet op de preventieve aspecten.

Plan van aanpak
 Piloot: Steundienst Onderzoek – Team Jeugd & Gezin
 Acties:
 Versterken proactieve werking intergemeentelijke preventiedienst.
 Sensibiliseren van de bevolking, op scholen en evenementen (= opstart
preventieve werking).
 Controles uitvoeren op openbare plaatsen, evenementen, scholen, openbaar
vervoer, stations,…
 In beeld brengen van de problematiek (beeldvorming).
 Bijdragen aan een verhoging van de productkennis bij leerkrachten.
Kritieke succesfactoren
 Partners: bevolking, jeugdverenigingen, organisatoren evenementen, schooldirecties,
pers, gemeentebesturen, intergemeentelijke preventiedienst, drughulpverlening


Medewerkers: voorzien in opleiding/bijscholing (wetgeving, herkennen van druggebruik),
aandachtig maken voor signalen van teelt en productie van drugs, inbouwen
kwaliteitscontrole vaststellingen en inbeslagnames



Middelen/capaciteit: speekseltesten, opzetten van sensibiliseringscampagnes, uitvoeren
van controleacties op het terrein

Indicatoren – Opvolging doelstelling
 Aantal vastgestelde inbreuken (bezit – handel – gebruik – fabricatie – in- en uitvoer)


Aantal opgezette preventieacties



Aantal uitgevoerde controleacties



Aantal druggerelateerde incidenten tijdens evenementen



Aantal druggerelateerde incidenten in scholen

 Periodieke verantwoording (Kwartaal) – Beleidsopvolgingsteam
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B. A ANDACHTSPUNTEN
Voor de opvolging van de aandachtspunten worden geen actieplannen met meetbare doelstelling
uitgeschreven. Wel wordt er een plan van aanpak opgemaakt waarin per basis functionaliteit de
prioriteiten en opdrachten in worden opgenomen. De diensthoofden zullen, in samenwerking
met het beleidsopvolgingsteam, toezien op de rapportering en evolutie.57

1. W ONINGINBRAKEN
Het aantal feiten van woninginbraken kende in de periode 2014 – 2018 een sterk dalende trend.
Binnen het actieplan “diefstallen met braak” werden er de voorbije jaren heel wat inspanningen
geleverd. Zowel voor het preventieve luik, als voor repressie en nazorg werd de nodige tijd en
capaciteit vrijgemaakt. In de zone werd al snel ingezet op het gebruik van ANPR-camera’s. Dit
heeft ongetwijfeld een effect gehad op het aantal woninginbraken. Nu de inzet van ANPRcamera’s ook in de andere zones van de regio toeneemt dienen we voorbereid te zijn op de
mogelijke effecten hiervan. Op basis van de waarden die de verschillende partners en overheden
toekenden aan de aanpak van woninginbraken kwam de problematiek op de derde plaats van
aan te pakken fenomenen terecht. Ook de bevolking blijft woninginbraak als een belangrijk
buurtprobleem zien. Deze problematiek blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de
zone.

2. M ISDRIJVEN TEGEN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit bleef nagenoeg stabiel in de zone. Na de
dalende trend omtrent het aantal feiten van fysiek geweld bij intrafamiliaal geweld, zien we dat
deze in 2018 opnieuw toenemen. Ook politiemensen zelf zijn steeds vaker het slachtoffer van
geweld bij de uitoefening van hun functie. Deze vaststellingen verdienen de nodige aandacht.

3. G EWELD BINNEN DE FAMILIE (IFG)
Binnen de zone kon een dalende trend in de cijfers (aantal feiten + aantal interventies) met
betrekking tot intrafamiliaal geweld worden vastgesteld. Dit loopt samen met de aanpak van een
aantal dossiers via de ketenaanpak. Om een oorzakelijk verband te kunnen aantonen tussen de
nieuwe aanpak en het aantal feiten zullen cijfergegevens over een langere periode geanalyseerd
moeten worden. Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor kon worden afgeleid dat we binnen
dit fenomeen te maken hebben met een groot dark number. De burger ziet de aanpak van
geweld binnen het gezin bovendien als een belangrijke politietaak. Om dit fenomeen te kunnen
aanpakken blijft een verdere samenwerking tussen de politie en de partners binnen de zorg- en
hulpverlening noodzakelijk en wordt deze best nog verder versterkt.

57

Zie infra – Hoofdstuk 4 – Beleid en beheer
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4. D IEFSTAL MET GEWELD
Het aantal diefstallen met geweld kende een lichte stijging in de periode 2014 – 2018. De impact
van dergelijke feiten op de slachtoffers is meestal zeer hoog. Verschillende van onze partners
en overheden gaven dan ook aan dat dergelijke delicten naar hun aanvoelen prioritair aangepakt
moeten worden. Ook de burger ziet hier een belangrijke taak weggelegd voor de politiediensten.
De aanpak van diefstallen met geweld wordt dan ook als aandachtspunt weerhouden binnen het
Zonaal Veiligheidsplan.

5. Z EDENFEITEN ( VERKRACHTING , AANRANDING , SEXTING , KINDERPORNO , …)
Het aantal zedenmisdrijven in de zone bleef nagenoeg status quo. Op basis van de concentratieindex (risicograad PZ / risicograad ARRO) kon evenwel worden vastgesteld dat deze inbreuken
meer voorkomen op het grondgebied van de zone, dan in vergelijking met heel het
arrondissement. De aanpak van dergelijke feiten wordt ook door onze overheden en partners
als belangrijk aanzien. Daarom werd beslist om dit fenomeen op te nemen als aandachtspunt in
het Zonaal Veiligheidsplan.

2.1.2 V ERKEERSVEILIGHEID
A. P RIORITEITEN

S TRATEGISCHE DOELSTELLING 3 – R IJDEN ONDER INVLOED
De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het bevorderen van de verkeersveiligheid met een
bijzondere aandacht voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Motivatie


Het opdrijven van het aantal alcoholcontroles (12 grote acties en 12 kleine acties per
jaar), vanaf 2017, heeft geleid naar een verdubbeling van het aantal overtreders.



Ondanks de daling van het aantal verkeersongevallen in het algemeen, kon het aantal
ongevallen veroorzaakt onder invloed niet worden verminderd.



Op basis van de waarden die onze partners en overheden toekenden aan het rijden onder
invloed van alcohol en drugs kwam dit fenomeen op de tweede plaats van aan te pakken
verkeersinbreuken terecht.
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Plan van aanpak
 Piloot: Dienst verkeer
 Acties:
 Verhogen van het aantal controles: opdrijven van het aantal grote controleacties
van 6 naar 12 per jaar en van 12 naar 24 kleine dispositieven.
 Meewerken aan nationale en provinciale acties.
 Inzetten BOB-acties.
 Interne opleiding georganiseerd rond het gebruik van speekseltesten
 Optimaliseren van de redactie op het terrein.
 Uitvoeren van controles op plaatsen met overlast voor het verkeer (evenementen,
…).
 Inzet op het preventieve luik in samenwerking met de intergemeentelijke
preventiedienst
 Opzetten van partnerschappen (bv. Young Responsable Drivers, Taxi’s).
Kritieke succesfactoren
 Partners: bevolking, pers, organisatoren evenementen, gemeentebesturen, Vias


Medewerkers: sensibiliseren medewerkers voor het belang van controles, voorzien in
opleiding/bijscholing



Middelen/capaciteit: ademanalysetoestellen, alcoholsensors, speekseltesten, uitvoeren
van controleacties op het terrein

Indicatoren – Opvolging doelstelling


Aantal uitgevoerde alcohol- en/of drugscontroles



Aantal overtredingen inzake alcohol en/of drugs



Aantal verkeersongevallen t.g.v. rijden onder invloed



Aantal afgenomen ademtests bij bestuurders betrokken in een verkeersongeval



Aantal aangekondigde controles via de pers



Periodieke verantwoording (Kwartaal) – Beleidsopvolgingsteam
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B. A ANDACHTSPUNTEN

Voor de opvolging van de aandachtspunten wordt verwezen naar het plan van aanpak waarin
per basisfunctionaliteit de prioriteiten en opdrachten in worden opgenomen.58

1. S NELHEID
Het aantal snelheidsovertredingen binnen de zone blijft hoog. Het aandeel van de ongevallen,
veroorzaakt door onaangepaste snelheid, kende wel een daling. Uit de resultaten van de
bevolkingsbevraging blijkt dat de respondenten onaangepaste snelheid als een belangrijk
buurtprobleem ervaren. Ze zien in de aanpak hiervan een rol weggelegd voor de politiediensten.
De komende jaren zal de nodige aandacht worden geschonken aan verkeersveiligheid in het
algemeen en de verkeerssnelheid in het bijzonder.

2. A CTIES GERICHT OP ZWAKKE WEGGEBRUIKERS
Het landelijke en uitgestrekte Pajottenland is erg in trek bij wandelaars en fietsers. Ondanks het
feit dat het aantal ongevallen met lichamelijk letsel en het aantal slachtoffers bij deze ongevallen
een lichte daling kende, kon het aandeel van de zwakke weggebruikers dat het slachtoffer werd
van een ongeval met lichamelijk letsel niet significant worden verminderd. Onze overheden
hechten groot belang aan de acties gericht op zwakke weggebruikers.

3. GSM- GEBRUIK
Het aantal inbreuken kende in de periode 2014 – 2018 een stijging. Uiteraard wordt de kans om
betrapt te worden sterk bepaald door het aantal controles die hierop worden uitgevoerd. Omdat
het gebruik van een GSM achter het stuur een groot risico inhoudt voor de verkeersveiligheid,
zullen de controles hierop verder worden opgevoerd. Daarnaast dienen bestuurders ook meer
gesensibiliseerd te worden voor de risico’s van GSM-gebruik achter het stuur. Om dit te kunnen
realiseren zal dit item worden opgenomen als een aandachtspunt binnen het zonaal
veiligheidsplan.

58

Zie infra – Hoofdstuk 4 – Beleid en beheer
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2.1.3 O MGEVINGS ( OVERLAST )
A. P RIORITEITEN

S TRATEGISCHE DOELSTELLING 4 - S LUIKSTORTEN
De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het beheersen van de openbare overlast, en in het
bijzonder tot de aanpak van sluikstorten.

Motivatie
 Sluikstorters kiezen bij voorkeur kleine landelijke wegen met weinig pakkans. Het
landelijke, uitgestrekte karakter van de zone Pajottenland maakt haar hierdoor
vatbaarder voor sluikstorten.


De aanpak van de sluikstortproblematiek gebeurde in de zone sinds 2017 door middel
van een actieplan “leefmilieu”. Ondanks de vele inspanningen blijft de problematiek
actueel. Dit blijkt duidelijk uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor. Sluikstorten en
zwerfvuil bevonden zich in de top 3 van buurtproblemen.



Ook onze overheden aanzien de aanpak van sluikstorten als een belangrijke prioriteit
binnen de werking.



Daarnaast is de verhoogde aandacht voor het milieu ook een belangrijke maatschappelijk
trend.



Er

dient

blijvende

aandacht

te

worden

geschonken

aan

de

integrale

aanpak

(sensibilisatie, opruimen en repressie) van de problematiek van sluikstorten en zwerfvuil.
Een betere, doorgedreven samenwerking met de plaatselijke overheden is hierin cruciaal.
Plan van aanpak
 Piloot: Dienst Milieu


Acties:
 Detectie locaties
 Gemeenten bijstaan in sensibiliseringsbeleid
 Samenwerking met milieuambtenaren gemeenten
 Pakkans verhogen door inzet “werkende” camera
 Detectie locaties zwerfvuil in samenwerking met gemeenten en opzetten van
acties

Kritieke succesfactoren
 Partners:

bevolking,

gemeentebesturen,

milieuambtenaren,

pers,

verenigingen,

schooldirecties


Medewerkers: sensibiliseren medewerkers voor het belang van controles, voorzien in
opleiding/bijscholing
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Middelen/capaciteit: sluikstortcamera, melding- en registratiesysteem, opzetten van
sensibiliseringsacties, uitvoeren van controleacties op het terrein

Indicatoren – Opvolging doelstelling


Aantal vastgestelde inbreuken (sluikstorten – afval dumpen)



Aantal meldingen van sluikstorten



Aantal sensibiliseringsacties



Aantal uitgevoerde controleacties



Periodieke verantwoording (Kwartaal) – Beleidsopvolgingsteam

B. A ANDACHTSPUNTEN
Voor de opvolging van de aandachtspunten wordt verwezen naar het plan van aanpak waarin
per basisfunctionaliteit de prioriteiten en opdrachten in worden opgenomen.59

O VERLAST VERKEER ( INCL . SCHOOLOMGEVING )
Overlast door verkeer werd in de zone reeds aangepakt binnen het actieplan “overlast”. De focus
lag hierbij op overlast veroorzaakt door personen, lawaai en verkeer. Het aantal meldingen van
overlast door verkeer in de hotspots blijft hoog. Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor 2018
bleek bovendien dat de burgers “agressief verkeersgedrag” en “hinderlijk parkeren” duidelijk
ervaren als buurtproblemen. Daarnaast stoorden ze zich vooral aan de geluidshinder die wordt
veroorzaakt door het verkeer. Bij de aanpak van overlast wordt de focus in de komende periode
best verlegd naar verkeersgerelateerde overlast. Gezien er op het grondgebied van de zone veel
lagere scholen zijn gevestigd, zal hieraan ook voldoende aandacht worden geschonken.

V ANDALISME , OPZETTELIJKE VERNIELINGEN EN GRAFFITI
Op basis van de waarden die door de verschillende partners en overheden werden toegekend in
de subjectieve matrix kwam de problematiek op de derde plaats van aan te pakken fenomenen
terecht. De cijfers uit de periode 2014 – 2018 geven een dalende evolutie. Het merendeel van
de respondenten gaf in de bevolkingsbevraging aan dat ze vandalisme en graffiti helemaal niet
als een buurtprobleem zien. Daarom werd besloten om de problematiek mee te nemen als
aandachtspunt.

59

Zie infra – Hoofdstuk 4 – Beleid en beheer
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2.1.4 M OTIVERING VAN NIET WEERHOUDEN FENOMENEN – NVP 2016-2019

R ADICALISERING , GEWELDDADIG EXTREMISME EN TERRORISME
Er is geen weet van terroristische groeperingen op het grondgebied van de zone. Op het vlak
van informatiegaring zal een blijvende inspanning worden geleverd door de wijkpolitie en de
lokale recherchedienst. Elke operationele medewerker werd opgeleid inzake CoPPRa (Community
policing and prevention of radicalisation & terrorism). Er werden inspanningen geleverd om
signalen van radicalisering tijdig te detecteren. Tijdens de voorziene wijk-overlegmomenten
wordt bovendien gewaakt over een maximale informatie-uitwisseling met de bestuurlijke
overheden. De politiezone Pajottenland neemt deel aan verschillende fora die in dit domein
werden gecreëerd. Tegen eind 2019 worden alle Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC’s)
binnen de zone opgericht. Er werden een aantal referentiepersonen binnen de zone aangeduid
die beschikken over een veiligheidsmachtiging. Naar aanleiding van de ingebruikname van het
nieuwe communicatiestation van de NAVO (Satcom) zal een operationele risicoanalyse worden
uitgevoerd. Deze site vormt immers een kritiek punt. Dit fenomeen wordt niet als prioriteit
opgenomen in het zonaal veiligheidsplan, maar krijgt uiteraard de vereiste aandacht binnen de
reguliere werking.

M ENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL
Voor de periode 2014-2018 werden binnen de politiezone 2 feiten van mensensmokkel
geregistreerd. De nodige controles zullen worden uitgevoerd binnen de reguliere werking.

S OCIALE EN FISCALE FRAUDE
Het aantal geregistreerde feiten uit de periode 2014 – 2018 die in verband gebracht konden
worden met sociale fraude ligt zeer laag. Binnen de zone werd een expertise-cel opgericht. Van
hieruit zullen inspanningen worden geleverd op het vlak van detectie en rapportering van
gevallen van domiciliefraude. Ter ondersteuning van de medewerkers op het terrein werden een
controlefiche “domiciliefraude” en een checklist “woonstonderzoek” opgesteld.
GEWELDSCRIMINALITEIT , AANTASTING VAN DE PERSOONLIJKE INTEGRITEIT EN DISCRIMINATIE

Bij het vervullen van de opdrachten, waken de politiediensten over de naleving en dragen zij bij
tot de bescherming van individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische
ontwikkeling van de maatschappij. In de zone wordt extra aandacht besteed aan die fenomenen
die de samenleving kunnen ontwrichten. De politiezone wou de meldingsdrempel voor
discriminatie

(waaronder

xenofobie,

antisemitisme,

homo-

en

transfobie)

en

grensoverschrijdend gedrag verlagen. Er werd een meldpunt gecreëerd via de website van de
zone. Via dit kanaal kunnen burgers, op een laagdrempelige manier en met garantie op discretie,
meldingen doorgeven. Vanuit de politiezone kan dan op een snelle manier een gepaste opvolging
worden georganiseerd.
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GEORGANISEERDE EIGENDOMSCRIMINALITEIT EN ILLEGALE GOEDERENTRAFIEKEN

Woninginbraken, al dan niet gepleegd door rondtrekkende daders, werden opgenomen als
aandachtspunt.
De cijfergegevens met betrekking tot wapenzwendel liggen zeer laag. Er bevinden zich geen
schietclubs in de politiezone. Binnen de zone is er wel een grote aanwezigheid van wapens
(wapenverzamelaars). Op basis van de resultaten van een onaangekondigde controle bij een
wapenverzamelaar werd geconcludeerd dat deze niet gelinkt konden worden aan illegale
handelingen. Een jaarlijkse opvolging van de wapens die in het bezit komen van burgers door
erfenis, in samenwerking met de cel wapens van de Provincie, lijkt wel aangewezen. Hier dient
korter op de bal gespeeld te worden zodat kan vermeden worden dat dergelijke wapens alsnog
in het illegale circuit belanden. De problematiek zal verder worden opgevolgd binnen de reguliere
werking.

L EEFMILIEU – A FVALFRAUDE /D IERENWELZIJN
Met de invoering van het nieuwe organogram werd er een dienst milieu met 2 opgeleide
milieutoezichthouders actief binnen de zone. In 2020 wordt deze dienst versterkt met een derde
milieutoezichthouder.
Binnen de zone wordt gewerkt met SPOC’s (Single Point Of Contact). Dit zijn medewerkers met
een speciale interesse in een bepaald thema. Zij trachten om hierin zoveel mogelijk expertise
op te bouwen en fungeren als aanspreekpunt binnen de zone. Ook voor dierenwelzijn is er een
SPOC actief in de zone. Deze medewerker krijgt de mogelijkheid om opleidingen te volgen en
volgt de problematiek binnen de zone op de voet.

O VERLAST - I LLEGALE TRANSMIGRATIE
Ondanks het feit dat de cijfers met betrekking tot illegale transmigratie een lichte stijging (2014:
19 – 2018:26) kenden, blijven ze laag. Aspecten van deze problematiek zullen worden
aangepakt binnen de reguliere werking.

3.4.3 STRATEGISCHE PRIORITEITEN OPTIMALE BEDRIJFSVOERING 2020 –
2025
A. P RIORITEITEN

S TRATEGISCHE DOELSTELLING 5 – I NTERNE COMMUNICATIE
De PZ Pajottenland zal constant werken aan de verbetering van de interne communicatie door
middel van een evolutief communicatieplan.
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Motivatie


Uit

de

resultaten

van

het

medewerkerstevredenheidsonderzoek

en

de

zelf-

evaluatieoefening kwaliteit bleek dat interne communicatie een struikelblok is binnen de
politiezone.


De medewerkers zijn het minst tevreden over de communicatie via intranet en PajotDoc.



De medewerkers geven aan onvoldoende op de hoogte te zijn van belangrijke zaken.



Ze vinden dat ze meer geïnformeerd dienen te worden over wat de organisatie wil
bereiken.



Daarnaast dient de verspreiding van de informatie via de verschillende kanalen beter te
worden verduidelijkt.

Kritieke succesfactoren
 Partners:

federale

politie,

leidinggevenden,

IT-medewerkers,

elke

individuele

medewerker


Medewerkers: communicatieverantwoordelijke aanduiden, inzicht in de behoeften van de
medewerkers, gerichte communicatie, communicatievaardigheden leidinggevenden



Middelen/capaciteit:

communicatiemiddelen/tools,

communicatiebudget,

capaciteit

communicatieverantwoordelijke
Indicatoren – Opvolging doelstelling


Communicatieplan opmaken



Communicatieplan evalueren



Analyse resultaten zelfevaluatie



Analyse resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek

S TRATEGISCHE DOELSTELLING 6 – O PLEIDINGS - EN COMPETENTIEBELEID
De PZ Pajottenland zal investeren in de competentie van de medewerkers door middel van
een evaluatie- en opleidingsplan.

Motivatie


Een opmerkelijk lage score werd in het MTO behaald binnen de cluster “loopbaan”. De
afwezigheid van een duidelijk loopbaanbeleid speelt hierin een rol.



Ook over de mogelijkheden om een opleiding te volgen, en over de investeringen van de
korpsleiding in de medewerkers, waren de medewerkers minder tevreden.



Doordat het te voorziene budget voor het volgen van opleidingen de laatste jaren eerder
laag werd ingeschat, diende steeds voorrang te worden gegeven aan de strikt
noodzakelijke opleidingen.
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Naar de toekomst toe moeten medewerkers de kans krijgen om opleidingen te volgen
binnen specifiekere interesses. Op die manier kunnen zij zich ook meer ontwikkelen op
persoonlijke niveau.

Kritieke succesfactoren
 Partners: leidinggevenden, politiescholen, opleidingsinstituten


Medewerkers: inzicht in de loopbaanwensen van de medewerker, coachingsvaardigheden
leidinggevenden



Middelen/capaciteit: opleidingsplan, voldoende budget voorzien voor het volgen van
opleidingen, noodzakelijk en degelijk materiaal ter beschikking stellen, digitalisering

Indicatoren – Opvolging doelstelling


Aantal evaluatiegesprekken



Aantal aangevraagde opleidingen



Aantal gevolgde opleidingen



Analyse resultaten zelfevaluatie



Analyse resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek

B. A ANDACHTSPUNTEN
1. K WALITEIT VAN LEIDERSCHAP EN COACHING
Door middel van het MTO werd het contact tussen de medewerkers en hun directe
leidinggevenden bevraagd. Hieruit bleek dat de medewerkers het minst tevreden zijn over de
manier waarop de leidinggevenden hen laten weten hoe zij hun werk doen. Ze zijn ook minder
tevreden over de feedback die ze krijgen van hun leidinggevende. De leidinggevenden binnen
de zone zullen meer aandacht moeten hebben voor het coachen en motiveren van de
medewerkers.

2.

O PVANG

EN

ONDERSTEUNING

MEDEWERKERS

N.A.V.

SLACHTOFFERSCHAP

IN

DE

UITOEFENING VAN DE JOB EN NA SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN

Uit

de

verschillende

bevragingen

van

de

medewerkers

medewerkerstevredenheidsonderzoek,

zelfevaluatieoefening

medewerkers

niet

vonden

dat

de

zone

adequaat

(knipperlichten-analyse,

kwaliteit)

genoeg

reageert

bleek
op

dat

de

schokkende

gebeurtenissen. Er zou bovendien te weinig ondersteuning worden geboden aan de betrokken
medewerkers. De tevredenheid over de opvang in het korps ligt momenteel dus eerder laag. De
opvang en ondersteuning van de eigen medewerkers zal als een belangrijk aandachtspunt
worden meegenomen.
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3. L OOPBAANBELEID
In het medewerkerstevredenheidsonderzoek werd een opmerkelijk lage score behaald binnen
de cluster “loopbaan”. De medewerkers geven aan dat er geen duidelijk loopbaanbeleid is in het
korps. Ook de mogelijkheden om door te stromen in het korps of van functie te veranderen
ervaren zij eerder als beperkt. De leidinggevenden dienen meer zicht te krijgen op de
loopbaanwensen van de medewerkers. Door middel van een goed uitgewerkt loopbaanbeleid
kan meer aandacht worden besteed aan de sterktes van de individuele medewerker en zijn
ontwikkeling. Op die manier moeten de juiste mensen nog beter op de juiste plaatsen terecht
komen binnen het korps. Hierdoor zullen zij minder geneigd zijn om de organisatie te verlaten
(mobiliteit).

Pagina | 108

PZ PAJOTTENLAND

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

HOOFDSTUK 4
BELEID EN BEHEER

Pagina | 109

PZ PAJOTTENLAND

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

1. AANPAK VAN DE STRATEGISCHE PRIORITEITEN: VAN ACTIEPLAN
NAAR WENDBARE BELEIDSVOERING
De valkuilen van het vorige zonaal veiligheidsplan situeerden zich enerzijds in het feit dat er te
veel prioriteiten in werden opgenomen, anderzijds werd er ook met een te veel aan indicatoren
gewerkt. De projectleiders spendeerden hierdoor meer tijd aan het verzamelen van
cijfergegevens, dan aan het opzetten van werkelijke acties. Dit heeft een grote invloed gehad
op de realisatie van de doelstellingen. Op basis van deze analyse werd beslist om het aantal
prioriteiten binnen het nieuwe zonale veiligheidsplan te beperken en om te werken met meer
doordachte en meetbare indicatoren. Dit moet ons toelaten om meer in te zetten op de realisatie
van de doelstellingen op zich. De opgenomen aandachtspunten vragen minder strategische
planning, maar zullen evengoed worden uitgewerkt op operationeel niveau.

1.1 HET BELEIDSOPVOLGINGSTEAM
De effectieve uitvoering van de strategische doelstellingen zal gebeuren aan de hand van
actieplannen. Deze worden uitgewerkt binnen een projectgroep. In een eerste fase zal de
registratie van de beleidsuitvoering grondig worden omschreven. Voor de rapportering zal
gebruik worden gemaakt van de Galop-toepassing. Daarna zullen de tactische en operationele
doelstellingen in detail worden uitgeschreven. De evaluatie en bijsturing van de prioriteiten zal
per kwartaal worden opgevolgd. Hiertoe zal binnen de zone een beleidsopvolgingsteam ZVP
worden opgericht. Dit team zal bestaan uit de verantwoordelijken voor de verschillende
doelstellingen. De prioriteiten binnen de operationele werking worden, afhankelijk van het
thema, toevertrouwd aan een specifieke operationele dienst. De interne prioriteiten worden
opgevolgd vanuit de directie PLIF.
Daarnaast werden er in het zonaal veiligheidsplan ook verschillende aandachtspunten
opgenomen. De vertaling naar de reguliere werking zal gebeuren vanuit het ManTeam+, waartoe
alle diensthoofden behoren. De fenomenen zullen in eerste instantie worden ontrafeld (SWOTanalyse). Vervolgens zal er worden nagegaan op welke manier er binnen de verschillende
diensten kan worden gewerkt aan de beheersing van de fenomenen. Per dienst zullen
actiepunten in kaart worden gebracht en meegegeven voor uitvoering in de reguliere werking.
Binnen deze fenomenen zullen eveneens SPOC’s (Single Point Of Contact) worden aangeduid.
Dit zijn medewerkers die een speciale interesse vertonen in de fenomenen. Zij zullen zich
hiervoor op vrijwillige basis kandidaat kunnen stellen. De rapportering, evaluatie en bijsturing
van de aandachtspunten zal zesmaandelijks gebeuren.
De kortetermijndoelstellingen zullen wekelijks worden opgevolgd tijdens het tactisch overleg.
Hieraan nemen alle diensthoofden van de verschillende functionaliteiten deel. Tijdens het overleg
wordt de belangrijkste operationele informatie meegegeven en wordt een evaluatie gemaakt van
de afgelopen interventies en acties.

Pagina | 110

PZ PAJOTTENLAND

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

1.2 MONITORING VAN DE BELEIDSVOERING
De opvolging en monitoring van de prioriteiten en aandachtspunten wordt verder uitgewerkt
binnen het beleidsopvolgingsteam en het ManTeam+. De monitoring zal centraal worden
aangestuurd door de beleidsmedewerker. Deze zal hiertoe een stuurbord ontwikkelen. Via dit
stuurbord zullen de verschillende indicatoren systematisch worden opgevolgd en op een
overzichtelijke manier kenbaar worden gemaakt. Aan de hand van het stuurbord zal het verloop
van de verschillende prioriteiten per kwartaal worden geëvalueerd. De opvolging van de
aandachtspunten zal gebeuren per semester. Om de gegevensverzameling op een uniforme
manier te laten verlopen zullen bovendien fiches met instructies voor dataverzameling worden
opgemaakt.

2. BEHEER VAN MENSEN EN MIDDELEN

2.1 BEHEER VAN DE PERSONEELSCAPACITEIT
De zone werd geconfronteerd met verschillende externe en interne uitdagingen. Om hieraan het
hoofd te kunnen bieden werd een plan van aanpak uitgeschreven door het Directiecomité. Dit
resulteerde onder meer in een nieuw organogram. Dit werd opgesteld vanuit een optimalisatie
van de diensten en hield rekening met de actuele toestand en verwachtingen van burgers,
overheden en partners. Het organogram werd goedgekeurd tijdens de politieraad van
24.06.2019.
Voor de opvolging van de personeelscapaciteit, die wordt besteed aan de verschillende
doelstellingen, zal gebruik worden gemaakt van de Galop-toepassing. De boomstructuur in Galop
zal worden aangepast. Per prioriteit zullen een aantal specifieke beschrijvingen worden
aangemaakt. Deze dienen door de medewerkers te worden ingegeven bij de dagelijkse
registratie van hun prestaties. Op die manier kan de tijd besteed aan de verschillende
doelstellingen beter worden opgevolgd. De verdere uitwerking wordt opgenomen door het
beleidsopvolgingsteam.

2.2 BEHEER VAN DE FINANCIELE MIDDELEN
Het meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 werd afgestemd op de wensen van de lokale
besturen en houdt maximaal rekening met de interne behoeftebepaling.
De binding tussen de budgettaire mogelijkheden en de doelstellingen is van groot belang.
Hieraan wordt dan ook een kostenopvolging gekoppeld. Hiervoor zal eveneens gebruik worden
gemaakt van de Galop-toepassing. Dit wordt verder uitgewerkt.
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HOOFDSTUK 5
GOEDKEURING VAN HET PLAN
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GOEDKEURING VAN HET PLAN
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VERSPREIDINGSLIJST

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 zal verspreid worden aan:
- de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie
- de leden van de Zonale Veiligheidsraad

Het plan zal ook gecommuniceerd worden naar en ter beschikking gesteld worden van al onze
belanghebbenden en onze medewerkers.

Pagina | 114

PZ PAJOTTENLAND

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

BIJLAGEN
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LIJST VAN BIJLAGEN

Bijlage 1:

Evaluatie Zonaal Veiligheidsplan

Bijlage 2:

Synthesematrix

–

Bepaling

prioriteiten

–

Criminaliteitsfenomenen,

verkeersveiligheid en overlast

Bijlage 3:

Synthesematrix – Bepaling prioriteiten – Interne werking
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