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Naar een duurzame politie    
 

Met dit rapport wil de politiezone voor de 

tweede keer op rij  een onuitwisbare  

afdruk van haar werking achterlaten.  Wij 

gebruiken daarvoor als symbool de 

vingerafdruk in onze hoofding. De 

vingerafdruk is een uniek spoor en voor 

de hand liggend als symbool van 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen voor ons politiekorps.  

 

 
Voorwoord 

We zijn in volle looptijd van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Centraal in onze werking en missie staat 

het streven naar meer maatschappelijke veiligheid in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Door veiligheid in al 

zijn facetten te belichten willen we van onze politiezone een sterke speler maken in het veiligheidslandschap. 

Onze visie maakt duidelijk dat we dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen doen. Als  

politiezone ‘bedienen’ we de burgers niet alleen van de basispolitiezorg maar willen we benadrukken dat we 

alleen door een doorgedreven samenwerking en informatie uitwisseling met maatschappij en partners onze 

doelstellingen kunnen behalen en mee kunnen werken aan meer welzijn in onze samenleving. Net door deze 

integrale en geïntegreerde aanpak willen we de zelfredzaamheid van onze burgers stimuleren. Dit 

partnerschap uitdragen is een sleutelwoord voor onze organisatie. 

 

Dit maatschappelijk verslag is bedoeld voor onze belanghebbenden en elke burger die geïnteresseerd is in de 

werking van onze politiezone. We hebben voor de eerste maal een maatschappelijk verslag gekoppeld met 

een jaarverslag-cijferboek. Om de leesbaarheid en transparantie te vergroten willen beiden verslagen op 

termijn integreren. 

 

Duurzame ontwikkeling definiëren we binnen onze politiezone als een voortbrenging van kwaliteitsvolle 

politionele diensten mét een milieu- en sociale dimensie.  We erkennen dat we nog voor grote uitdagingen 

staan op ecologisch vlak. Tot slot willen we opmerken de realisaties die aan bod komen in dit verslag enkel 

het gevolg kunnen zijn van de inspanningen van alle medewerkers van de politiezone. 

 

 

 

 

 

Bruno Bulthé             Mark Crispel   Lieve Vanlinthout 

Procureur des Konings Brussel                        korpschef                 burgemeester                     
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Colofon 

Redactie: Mark Crispel, korpschef en 

Liesbeth Avaux, adviseur. 

 

Wij willen onze belanghebbenden zeker 

aanmoedigen om hun commentaren op dit 

verslag over te maken aan onze politiezone. 

Dit laat ons toe onze werking steeds opnieuw 

in vraag te stellen, te vernieuwen en te 

verbeteren waar mogelijk.  

 

Adres:  

Hoofdcommissariaat site 250 

Pepingensesteenweg 250 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 

Commissariaat (Zuun) 

Generaal Lemanstraat 47 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 

Tel: 02 359 99 20  

Fax: 02 359 99 44  

e-mail: info@polleeuw.be 

 

website:  

www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw  

 

Inhoud 
 

1. DE OPBOUW VAN DIT VERSLAG 3 
2. VERSLAGPERIODE 3 
3. DOELSTELLINGEN 4 

DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW 5 

4. DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW 5 
5. JURIDISCHE STRUCTUUR 7 
6. DE POLITIEZONE IN HAAR OMGEVING 7 

ONZE ORGANISATIE- EN RESULTAATGEBIEDEN 9 

7. LEIDERSCHAP 9 
8. STRATEGIE EN BELEID 11 

8.1 ONZE DIALOOG EN REALISATIES MET DE BELANGHEBBENDEN 11 
9. ONZE MEDEWERKERS 15 

9.1.PERSONEELSBELEID 15 
9.2 VORMING 17 
9.3 WELZIJN OP HET WERK 18 

10. ONZE MIDDELEN 20 
11. ONZE INTERNE PROCESSEN 23 
12. EEN DUURZAAM VEILIGHEIDSBELEID 25 

12.1 INBRAAK IN GEBOUWEN EN DIEFSTALLEN MET GEWELD 25 
12.2 VERKEER 27 
12.3  AUTOCRIMINALITEIT 28 
12.4 INTRAFAMILIAAL GEWELD  28 

13. EEN DUURZAAM LEEFBAARHEIDSBELEID 29 
13.1  OVERLAST 29 
13.2  MILIEU 30 

VERBETEREN EN VERNIEUWEN 32 

STAKEHOLDERSDIALOOG    41 

JAARVERSLAG-CIJFERBOEK 2010 LOKALE POLITIE SINT-PIETERS-LEEUW 40 

 



 

                                Naar  een duurzame politie         

 

       Maatschappelijk verslag  2010       3/44 

Het huis van excellente politiezorg 

 

 
Visietekst „Naar een excellente politiezorg‟ 

 

De politionele bijdrage aan maatschappelijke 

veiligheid noemen we „excellente politiezorg‟, 

als deze gemeenschapsgericht én 

informatiegestuurd is én het resultaat is van 

een optimale bedrijfsvoering. 

(bron:  W. BRUGGEMAN, J.M. VAN 

BRANTEGHEM en D. VAN  NUFFEL, 

Politeia,Brussel,2007, 58p) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg. 

 

1. De opbouw van dit verslag   

 

Dit maatschappelijk verslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel schetst het algemene kader en de 

doelstellingen van het maatschappelijk verslag. Het tweede deel omvat een beschrijving van de politiezone. 

Deel drie vormt de kern van het verslag met de voornaamste realisaties op organisatie – en 

resultaatsgebieden.. Tot slot willen we stilstaan bij de verbeteringen en vernieuwingen die we willen 

doorvoeren in de lopende en volgende beleidscyclus.  

 
Model EFQM Police - Belgium 

 
 

 

 

 

Dit verslag werd gestructureerd aan de hand van de 

aandachtsgebieden van het EFQM-

managementmodel politie België.
1
 Deze 

rapportagevorm sluit aan bij bestaande 

politiemodellen en verhoogt ongetwijfeld de 

ontvankelijkheid binnen de geïntegreerde politie.    

 

2. Verslagperiode 

 

De politiezone werkt in strategische periodes van 4 jaar. We zitten midden in de looptijd van het strategisch 

plan 2009-2012. De bijdrage in dit verslag is een selectie van onze activiteiten in 2010. Voor concrete 

cijfers en realisaties in functie van onze jaarlijkse actieplannen verwijzen we naar de ruime bijlage ‘het 

jaarverslag – cijferboek’. Dit laatste deel is voor de interne werking van de politiezone al jarenlang een 

belangrijk werkinstrument. Het jaarverslag-cijferboek is te consulteren op de website 

www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw. Het heeft betrekking op onze primaire processen en realisaties 

van onze jaarlijkse actieplannen. 
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MVO bij de lokale politie Sint-

Pieters-Leeuw en de Sûreté de 

Québec 

 

 
 

DUURZAME ONTWIKKELING BIJ 

DE POLITIE 

Profit =  de voortbrenging van politioneel 

gerelateerde diensten, met een positieve 

gemeten bijdrage aan leefbaarheid en 

veiligheid als maatstaf voor 

maatschappelijke waardering ervan. 

People = de sociale dimensie van 

politioneel gerelateerde diensten, met een 

positieve gemeten bijdrage voor mensen, 

zowel binnen als buiten de onderneming. 

Planet = de milieudimensie van 

politioneel gerelateerde diensten, met een 

positieve gemeten bijdrage voor het 

natuurlijk leefmilieu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Zie bijlage GRI inhoudsopgave p35 

Het maatschappelijk verslag is opgesteld conform de internationale GRI-richtlijnen – niveau C. Een 

overzicht van de geselecteerde indicatoren vindt u in bijlage.
2
  

 

 

3. Doelstellingen 

 

 We willen de werking van onze politiezone nog beter afstemmen op de evoluerende samenleving, 

op het garanderen aan de bevolking van leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en woonomgeving. 

 We willen duurzaam werken aan een sterk imago, uiteraard door alles in het werk te stellen om 

onze kerntaken goed te doen, maar ook door verder te gaan dan de normale gerechtvaardigde 

verwachtingen van de belanghebbenden. 

 We willen meer dan ooit onze belanghebbenden bij onze werking betrekken. Partnerschap 

uitdragen is een sleutelwoord voor onze organisatie. 

 We willen jaarlijks verantwoording afleggen over de werking en resultaten van het korps. 
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Commissariaat (Zuun)  

Generaal Lemanstraat 47 

 
 
Hoofdcommissariaat 

Pepingensesteenweg250 

 

 

DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW 

4. De politiezone Sint-Pieters-Leeuw 

 

De wet op de geïntegreerde politie voorziet in de indeling van het Belgisch grondgebied in 196 politiezones. Sint-

Pieters-Leeuw is een ééngemeentezone. De politiezone Sint-Pieters-Leeuw heeft als opdracht het verzekeren van de 

basispolitiezorg: 

 

 onthaal 

 interventie 

 wijkwerking 

 lokale recherche 

 slachtofferbejegening  

 verkeer 

 openbare orde 

 

De politiezone wordt bij het vervullen van deze opdrachten gesteund door de federale politie die eveneens specifieke 

gespecialiseerde taken heeft. De lokale politie vervult zowel opdrachten van bestuurlijke als van gerechtelijke aard.  
 

De personeelsformatie van de politiezone bestaat uit 61 politiemensen in het operationele kader en 15 medewerkers 

in het administratief en logistiek kader. De politiezone beschikt over twee politiecommissariaten. Het commissariaat 

in  Zuun is 24/24 bereikbaar voor klachten en aangiften. Hier werden de meest bevolkingsgerichte diensten 

ondergebracht: het onthaal, de klachtendienst en de interventieploegen. Het politiecommissariaat op de 

Pepingensesteenweg (site 250) is de administratieve hoofdzetel van de politiezone. De administratieve hoofdzetel is 

enkel toegankelijk op afspraak of op uitnodiging. In dit commissariaat zijn naast de directie ook de ondersteunende 

diensten ondergebracht: de afdeling gemeenschapsgerichte politiezorg (wijkwerking), de afdeling verkeer/openbare 

orde, de afdeling lokale recherche, de afdeling ICT/gerechtelijk bureel en de afdeling administratie.  

 

In 2010 werd het nieuwe personeelsbehoefteplan goedgekeurd. Dit plan voorzag in een bijkomende halftijdse 

medewerker in het administratief en logistiek kader (niveau D) en de weging van de adviseursfuncties volgens het 

nieuwe statuut.  
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Artikel 1 Wet op het politieambt 

 

Bij het vervullen van hun opdrachten 

van bestuurlijke en gerechtelijke 

politie, waken de politiediensten over 

de naleving en dragen zij bij tot de 

bescherming van de individuele 

rechten en vrijheden, evenals tot de 

democratische ontwikkeling van de 

maatschappij 

 

 

 

 Visiegedreven organigram van de politiezone Sint-Pieters- Leeuw) 

 
 

Dienstenafnemers 
 

Product- en 
communicatiestromen 

Product- en 
communicatiestromen 

Product- en 
communicatie-

stromen 

Product- en 
communicatie- 

stromen 
 

Directie 

Administratie 

ICT 

Wijk Verkeer 

Slachtoffer-
bejegening 

Onthaal 

Recherche 

Interventie 

Openbare orde 

Leveranciers en 
partners 

Maatschappij of 
derden 

Bestuur en financiers 
of opdrachtgevers 

Medewerkers 

Dienstenafnemers Leveranciers en 
partners 

Medewerkers 
Maatschappij of 

derden 
Bestuur en financiers 
of opdrachtgevers 
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De zonale veiligheidsraad is een 

systematisch overleg tussen: 

 de burgemeester; 

 de procureur des Konings; 

 de korpschef; 

 de bestuurlijk directeur-

coördinator ( federale politie). 

Onze politiezone nodigt ook enkele 

deskundigen uit waaronder : 

 de gerechtelijk directeur-

coördinator  

  ( federale politie); 

 de arrondissementscommissaris; 

 medewerkers van de politiezone; 

 de bijzonder rekenplichtige. 

 

 

In ééngemeentezones blijven de 

gezagsbevoegdheden bij het college 

van burgemeester en schepenen 

(aankopen, aanbestedingen...) en bij 

de burgemeester in het bijzonder 

(organisatie en beheer van het 

korps). In de meergemeentezones 

wordt het beheer en organisatie 

uitgeoefend door het politiecollege. 

 

 

 

5. Juridische structuur 

 

De politiezone Sint-Pieters-Leeuw is als ééngemeentezone in de plaats gesteld op 1 januari 2002. Deze jonge 

organisatie valt onder de rechtspersoonlijkheid van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De lokale politie ressorteert 

onder het administratief gezag van de burgemeester, in extenso de Minister van Binnenlandse Zaken. Het beleid 

wordt voorbereid door de zonale veiligheidsraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw en 

uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen. De bestuurlijke gezaghouder, met name de 

burgemeester, is eveneens voorzitter van de gemeenteraad. Gerechtelijk ressorteert de lokale politie onder het 

gezag van de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, in extenso de Minister van 

Justitie. De korpschef is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het korps en staat in voor de uitvoering 

van het gevoerde gerechtelijk en bestuurlijk beleid.  
 

6. De politiezone in haar omgeving 

 

 4036 ha oppervlakte 

 31.563 inwoners 

 Provincie Vlaams-Brabant 

 Administratief arrondissement Halle-Vilvoorde 

 Gerechtelijk arrondissement Brussel 

 Procureur des Konings Bruno Bulthé, zonemagistraat 

Anita Van Molle 

 Politierechtbank: Halle, magistraat Jan Steppe 

 Vredegerecht: Sint-Pieters-Leeuw Hugo Rogghe 

 De politiezone wordt begrens door Dilbeek, Anderlecht, 

Halle, Drogenbos, Beersel, Lennik en Pepingen 

 De politiezone wordt doorkruist door enkele belangrijke 

gewestwegen: N6, N282, N266 en N26 
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Burgemeester:Lieve Vanlinthout 

 

 
 

 

 

Evolutie inwonersaantal 

20 202008 202009 202010 

In   Inwoners 3131.140 3131.352 31 31.563 

    Bron: bevolkingsbestand Sint-PietersLeeuw 

 

                                                           
3
 Lokaal bevolkingsbestand Sint-Pieters-Leeuw, www.sint-pieters-leeuw.be 

 

 

De politiezone Sint-Pieters-Leeuw kent een typologie van stedelijk en landelijk gebied en is gelegen tegen de 

Brusselse zones Zuid en West. Op het vlak van veiligheid en leefbaarheid vallen we binnen de invloedzone van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De groeiende diversiteit stelt lokale besturen, voorzieningen,  organisaties en de hele samenleving voor een 

enorme uitdaging. 10.30% van de inwoners in de gemeente zijn vreemdelingen (niet-Belgen).  Binnen de vreemde 

bevolking in onze gemeente, vormen de Europeanen de grootste groep. Hierin hebben de Italianen en de 

Spanjaarden het grootste aandeel met respectievelijk 844 en 464 inwoners. Binnen de groep niet-EG-

vreemdelingen, vormen Marokkanen het grootste aandeel met 243 inwoners.
3
  Een gedetailleerde profielschets van 

Sint-Pieters-Leeuw vindt u terug op de website van de gemeente ( www.sint-pieters-leeuw.be)  

 

De groeiende diversiteit brengt ook een complex taallandschap met zich mee. De omgang met anderstalige 

inwoners en dienstenafnemers is een belangrijk probleem voor de werking van de politiezone.  Sint-Pieters-Leeuw 

is een Nederlandstalige gemeente in de Rand van Brussel en kent veel Franstalige inwoners en passanten. De taal 

in bestuurszaken en in gerechtszaken is Nederlands, wat ons wettelijk verplicht om in de omgang met onze 

belanghebbenden Nederlands te spreken. Dit is een zeer delicate aangelegenheid en vooral een moelijk politiek 

probleem. In extenso geldt dit niet alleen voor de Franse taal. De gemeente zal daarom in 2011, samen met politie 

en OCMW werk maken van een taal- en onthaalbeleid i.s.m. het Huis van het Nederlands. 
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De waarden van de politiezone Sint-

Pieters-Leeuw 

 Luisterbereid zijn we steeds 

 Engagement tonen we elke dag 

 Eerlijkheid dragen we hoog in het 

vaandel 

 Uniek handelen we 

 Wijsheid is ons sterkste wapen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE ORGANISATIE- en RESULTAATGEBIEDEN 

7. Leiderschap 

 

MISSIE 

Onder het gezag van onze overheden dragen wij bij tot maatschappelijke veiligheid in Sint-Pieters-Leeuw. 

Wij doen dit vanuit de visie van excellente politiezorg. 

 

VISIE 
We gaan voor een hoge tevredenheid van al onze belanghebbenden. Maatschappelijk verantwoorde 

dienstverlening is onze uitdaging! 

 

WAARDEN 
Het succes van onze visie en missie steunt op de inzet van iedere medewerker van ons korps. Vijf waarden 

gelden als richtsnoer voor ons denken en handelen. 

 

 

 PRIORITEITEN ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2009-2012 

  

Externe veiligheidsfenomenen: 

 

 verkeersonveiligheid 

 eigendomsdelicten 

 overlast 

 intrafamiliaal geweld/partnergeweld 

 

Interne politiewerking: 

 

 beter aansturen en coachen van 

medewerkers door leidinggevenden 

 beter en eenduidig met elkaar 

communiceren; 

 beter investeren in medewerkers op vlak 

van competenties en middelen. 
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“As a public organisation and a police 

force, it‟s in our DNA”: a local police 

force in Belgium breaks new ground 

in CSR reporting » 
Bron: : European Responsible Entrepreneurship 
Bulletin An e-newsletter on Corporate Social 

Responsibility and small busines, september 2010 

 

 

Verdiensten en onderscheidingen in 2010: 
 

 Diverse investeringen, projecten op het vlak van dialoog met belanghebbenden, management van 

mensen en middelen, beheer van processen hebben er toe geleid dat de politiezone in 2006 het 

vertrouwen kreeg van het gemeentebestuur en van de nationale politie van de provincie Québec om 

een samenwerkingsakkoord te tekenen. Waar dit protocol oorspronkelijk sloeg op 

organisatieontwikkeling wijzigden we in 2008 volledig van koers. Er werd toen een nieuw protocol 

met de nationale politie van Québec getekend voor een periode van 2 jaar. Het huidige protocol staat 

volledig in het kader van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 

het strategisch plan 2009-2010 werd duurzame ontwikkeling opgenomen in onze visie van de 

politiezone Sint-Pieters-Leeuw. Beide korpsen, de politiezone Sint-Pieters-Leeuw en het district van 

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-îles-de-la- Madeleine, spraken de intentie uit om de principes van 

duurzame ontwikkeling op het domein van leefbaarheid en veiligheid in partnership met de lokale 

mandatarissen te implementeren in hun respectieve organisaties. 

 De politiezone ging in op de uitnodiging om op „B-Best‟, een netwerk voor het promoten van 

Excellence in België, een lezing te geven over de koppeling van het EFQM-managementmodel met 

de verslaggeving rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 We hebben voor het eerst deelgenomen aan „de Belgische prijs voor  het beste 

duurzaamheidsrappport‟ . We konden niet winnen, maar onze politiezone werd door het Instituut 

voor Bedrijfsrevisoren wel weerhouden als enige publieke organisatie met een bijzondere vermelding 

voor maatschappelijke verslaggeving. 

 Het maatschappelijk veiligheidsplan van Sint-Pieters-Leeuw werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd. Bij de totstandkoming van dit plan verleende de politiezone haar medewerking aan de 

ambtenaar maatschappelijke veiligheid. Met onze partners in veiligheid willen we meewerken aan 

een veiligheidszorg op maat en met aandacht voor de specifieke noden en verwachtingen die leven 

binnen onze gemeente. 

 Het algemeen nood-en interventieplan van Sint-Pieters-Leeuw werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad en de provinciegouverneur. De politiezone levert de gemeente hiervoor 2 ambtenaren 

noodplanning. 

 De korpschef ging op vraag van de Universiteit Gent een gastcollege geven over publiek 

ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

 



 

                                Naar  een duurzame politie         

 

       Maatschappelijk verslag  2010       11/44 

 

De politiezone werkt voluit volgens de 

principes en filosofie van de 

gemeenschapsgerichte politiezorg. Deze 

vorm van politiezorg is een reactie tegen 

het traditioneel crime fighting model als 

politiefilosofie en  is gebaseerd op 5 

pijlers die elk elementen inhouden die 

herkenbaar zijn in het maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap.  

 

De 5 pijlers van de 

gemeenschapsgerichte politiezorg 

1. De externe oriëntering 

2. Het probleemoplossend werken 

3. Het partnerschap 

4. Het afleggen van verantwoording 

5. De bekwame betrokkenheid 

 

 De publicatie van een artikel rond duurzame ontwikkeling in het tijdschrift Lokaal (Vereniging voor 

steden en gemeenten): een groepsinterview met Mark Crispel (korpschef), Dirk Van Aerschot 

(verbindingsambtenaar Vlaams-Brabant) en Jacques Phillipaerts (CGL-X van de federale politie) 

over de implementatie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling in een politiecontext. 

 De publicatie in het tijdschrift van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken (Civic) naar 

aanleiding van een ontmoetingsdag met de verbindingsofficier van de Sûreté de Qébec (Mevr. Nadine 

Tremblay) bij de Nationale delegatie in Parijs.  

 De publicatie van een artikel in het ‘European Responsible Entrepreneurship Bulletin‟ naar 

aanleiding van het eerste duurzaamheidsverslag van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw. 

 

8. Strategie en beleid 

 
 

8.1 ONZE DIALOOG EN REALISATIES MET DE BELANGHEBBENDEN 
 

De laatste jaren hebben we veel gefocust op het betrekken van onze belanghebbenden bij het politiebeleid. 

Het korps is vertegenwoordigd in 46 externe overlegfora en omvat 16 interne communicatiemomenten. Door 

midden in de samenleving te staan willen wij ons integreren. Op die manier kunnen wij strategisch inspelen 

op verwachtingen en behoeften en oriënteren we ons extern. We willen niet alleen reageren op symptomen 

maar ons eveneens focussen op de achterliggende oorzaken. Onze politiezone wil niet alleen verantwoordelijk 

zijn voor leefbaarheid en veiligheid, wij willen dit doen met onze partners en belanghebbenden en samen een 

ketting van veiligheid vormen.   

 

 

8.1.1  Dienstenafnemers 
 

Dienstenafnemers zijn die personen die diensten afnemen van het politiekorps in rechtstreeks contact met een 

medewerker van de politiezone. Het kan gaan over slachtoffers, mensen die advies of informatie komen 

vragen, verdachten, mensen die klacht of aangifte komen doen, mensen die bekeurd worden, deelnemers aan 

een manifestatie, … Om onze initiatieven te evalueren polsen we op regelmatige basis naar de tevredenheid 

van onze dienstenafnemers. 

De inwoners die van de technopreventief adviseur een persoonlijk advies hebben ontvangen worden op 

systematische basis bevraagd naar appreciatie van dit advies. Bedoeling was na te gaan of zij tevreden waren 
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Uit een gesprek over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen voor de 

lokale politie: 

Politieman: “maatschappelijk 

verantwoord ondernemen moet toch in 

de genen van de politie zitten.” 

Wetenschapper:”waarom?” 

Politieman:”om het draagvlak van de 

politie te verhogen, om te tonen dat we 

de goede dingen goed doen.” 

Wetenschapper:”bij wie wil je dat dan 

tonen, wat wil je tonen, toon je dan 

alles, wat toon je niet.” 

… 

 

  
Controleactie zwaar vervoer  

met de info die ze hadden verkregen en of ze effectief maatregelen hadden getroffen. 97% was  tevreden  tot 

zeer tevreden en 94% heeft preventieve maatregelen getroffen. In 2011 wordt de onthaaldienst aan een 

tevredenheidsonderzoek onderworpen. 
 

 

8.1.2  Opdrachtgevers 

 

De dialoog met onze bestuurlijke opdrachtgevers vindt plaats binnen de gemeenteorganen college 

burgemeester en schepenen (wekelijks), de raadscommissie integrale veiligheid (2 keer per jaar) en de 

gemeenteraad (maandelijks, niet in juli en augustus).  

Een gezamenlijk overleg met bestuurlijke en gerechtelijke opdrachtgevers gebeurt in de zonale 

veiligheidsraad (2 tot 3 keer per jaar) en  via het arrondissementele rechercheoverleg.  

 

De politiezone Sint-Pieters-Leeuw kent een jarenlange traditie van interzonaal samenwerken met naburige 

politiezones Halle en Beersel. De besturen van deze ééngemeentezones hebben de wil geuit om verder te gaan 

in een doorgedreven samenwerkingsverband en de associatiemogelijkheden te onderzoeken.    

 

 

8.1.3 Partners 

 

De omzendbrief PLP41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke 

aanpak van de jeugdcriminaliteit resulteerde in een scholenprotocol in de schoot van het scholenoverleg. Met 

dit protocol willen we de samenwerking met de scholen aanhalen en gepast kunnen reageren op spijbelgedrag 

maar ook aandacht hebben voor problematische opvoedingssituaties waarin sommige jongeren in terecht 

komen.  
 

Twee medewerkers van de zone namen als partner deel aan de wijkbabbels in Dilbeek met het oog op een 

bevraging rond veiligheid en leefbaarheid.  
 

Het overleg met de artsen  is tot stand gekomen in de schoot van onze afdeling interventie. Waar het eerst  de 

bedoeling was om de nodige bijstand te kunnen verlenen aan artsen is dit overleg uitgegroeide in een sterke 

wederzijdse uitwisseling van kennis en expertise.  

 

Vanuit de overtuiging dat criminaliteit niet stopt aan de gemeente- en gewestgrenzen heeft de politiezone het  

initiatief genomen om met de nabijgelegen Brusselse politiezone „Zuid‟ samen operationele acties uit te 
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Design concept politie commissariaat door 

Diana Schneider 
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 www.kauri.be 

werken. In 2010 bleek deze samenwerking geen succes. 

 

In Halle ging een stakeholdersdialoog door met de regionale pers. De regionale pers is voor onze organisatie 

een voorname partner en link met onze communicatie naar de maatschappij.  

 

Het ontwikkelen van een duurzaamheidsspiegel -specifiek voor de politie- werd voorbereid in 2010.  Met de 

duurzaamheidsspiegel willen we een instrument om de dialoog over een duurzaam beleid in de politiezone te 

stimuleren. Deze zou worden voorgesteld op de ontmoetingsdag ‘Maatschappelijk verantwoord Ondernemen’ 

op 10 november 2010. Het betrof een coproductie van Het Centrum voor Politiestudies met VVSG, Cipal en 

leden van de lokale en federale politie. Deze ontmoetingsdag heeft echter niet kunnen plaatsvinden door 

gebrek aan interesse langs deelnemerszijde. Een bewijs dat MVO bij de geïntegreerde politie nog niet 

voldoende leeft. 

 

De politiezone is lid geworden van de vzw Kauri. “KAURI is the Belgian multi-actor learning network and 

knowledge centre on Corporate Responsibility (Business Ethics, Corporate Social Responsibility, Corporate 

Governance & Corporate Citizenship) and NGO Accountability. »
4
 De bedoeling is om in het najaar van 

2011 een stakeholdersdialoog te organiseren naar aanleiding van het volgende zonaal veiligheidsplan (2013-

2016). 

 

 

8.1.4 Maatschappij 

 

In 2010 ontvingen we 2 stagiairs uit het middelbaar onderwijs richting kantoor-handel zitten. Gedurende een 

schooljaar komen zij anderhalve dag per week bij ons stage lopen. Hun stage bestaat erin mee het 

administratieve werk van de politiezone te verzorgen.  

Daarnaast nam de politiezone deel aan de zuiddag (www.zuiddag.be).  De Zuiddag is een campagne om 

jongeren van Noord en Zuid met elkaar in contact te brengen. Bedoeling is dat de jongeren 1 dag werken in 

een organisatie, een bedrijf of bij een particulier. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. 

De politiezone stelt telkens twee tewerkstellingplaatsen open. 

Daarnaast leverde een stagiair -industrieel architect- een bijdrage aan  de uitwerking van het concept van het 

nieuwe politiecommissariaat.  
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Behandelde thema‟s op het BOC : 

 updating lijst evaluatoren 

 communicatieplan 

 kledij motorrijders 

 alcohol- en drugbeleid 

 jaarverslag welzijn op het werk 

 burgerlijke partij politiezone 

 controle fleetlogger 

 asbestinventaris 

 afwijking op de arbeidstijd 

 site 250: stand van zaken 

 korpsnota’s: opleiding, training 

geweldsbeheersing, vormingen en 

evaluatie 

 maandverslag welzijn op het werk 

 globaal preventieplan 

 fleece calog onthaalbediendes 

 overschrijden van de maximum 

toegestane nachturen 

 overuren noodtoestand waterloverlast 

 personeelsbehoefteplan 
 streefcijfers handhaving verkeer 

 

 

 

 

Het overleg tussen de gemeente, het OCMW en politie kwam tot stand en werd bestendigd in 2010. De 

inventarisatie en registratie van onze boeken in de gemeentelijke bibliotheek is daar één van de realisaties 

van. 

 

Vorig jaar is beslist de maandelijkse permanentie in de wijkposten op te heffen. Weinig mensen maakten van 

deze mogelijkheid gebruik. Om de bereikbaarheid  en een kwalitatieve dienstverlening te garanderen 

beschikken de wijkinspecteurs nu over een persoonlijke dienst-gsm. Inwoners kunnen hun wijkagent 

eenvoudig tijdens de diensturen bereiken of een boodschap achterlaten buiten de diensturen. 

 

8.1.5 Medewerkers 

 

Het project burenbemiddeling werd geïmplementeerd. Voor de realisatie van dit project werken we met 

vrijwillige burenbemiddelaars. We kunnen hiervoor een beroep doen op 5 inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. 

Zij volgden een 5-daagse opleiding in de bemiddelingsmethodiek.  Doel van het project is de communicatie 

tussen de buren te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die 

voor beide partijen aanvaardbaar is. 

 

Het BOT (beleidsondersteunend team) is samengesteld uit vrijwilligers uit alle diensten en kaders van de 

organisatie. Het BOT ondersteunt de korpsleiding, evalueert en doet voerstellen om de externe en interne 

werking te verbeteren. Het BOT realiseerde in 2010 de personeelsvergadering en –recepties, de opvolging 

van de verbouwingen van de site 250, de aankoop van materiaal aangepast aan de operationele werking, … 

 
Afspraken over de arbeidsveiligheid vinden plaats op de Basisoverlegcomité‟s (BOC). Dit is het syndicaal 

overleg met alle representatieve vakorganisaties, de korpsleiding, het bestuur, medewerkers van de 

politiezone, de arbeidsgeneeskundige dienst en de externe preventieadviseur. Jaarlijks gaan er 2 tot 3 BOC ’s 

door in de politiezone. De overlegcomités vertegenwoordigen 100 % van het personeel. 

Jaarlijks vindt de bedrijfsrondgang met de interne en externe preventieadviseur van de politiezone plaats en 

gebeurt een toetsing van het plan preventie op het werk. 
 

 De samenwerking met de Sûreté de Québec (SQ), de nationale politie van de provincie Québec draait op 

volle toeren. We hadden het genoegen om 1 delegatie te mogen ontvangen en 1 zending te mogen sturen van 

2 leden van het korps en iemand van de vzw VVSG.  De medewerkers van beide korpsen wisselden 

ervaringen en praktijken uit op het vlak van duurzaam ondernemen. 
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binnen 

de 

politiez

one

45%

buiten 

de 

politiez

one

55%

Personeelsleden wonende...

bron: directie steun PZ Sint-Pieters-Leeuw 

 

100 % van de directie van de politiezone 

komt uit de regionale gemeenschap. 45 % 

woont op het grondgebied van de politiezone. 

 

 

 

9. Onze medewerkers 

 

 

9.1.PERSONEELSBELEID 
 

 
Aantal medewerkers volgens leeftijdsgroep 

 2008 2009 2010 

Operationeel kader    

< 31 jaar 18 16 15 

31/40 18 18 19 

41/50 18 17 17 

51-55 3 5 5 

>55 2 2 2 

Administratief kader    

< 31 jaar 3 2 2 

31/40 2 2 2 

41/50 8 8 8 

51-55 1 1 1 

>55 2 2 2 

 TOTAAL 75 73 73 
Bron: directie steun PZ Sint-Pieters-Leeuw 

 

De huidige bezetting van het korps bestaat uit 58 politiemensen in het operationele kader en 15 

medewerkers in het logistiek en administratief kader. De politiezone Sint-Pieters-Leeuw, als onderdeel 

van de geïntegreerde politie, tracht alles in het werk te stellen om de zone op de voorgrond te plaatsen 

en ons te ontplooien als een aantrekkelijke werkgever. We leveren inspanningen op het vlak van 

regionale rekrutering, maar voor een politiezone in de Brusselse rand blijft het moeilijk om alle 

vacatures ingevuld te krijgen en te houden. In 2010 kregen we daarom de ondersteuning van twee 

inspecteurs van de federale politie. Een assistent voor de afdeling verkeer werd contractueel 

aangeworven. 
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bron: directie steun PZ Sint-Pieters-Leeuw 
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De mensen die tewerkgesteld zijn in de politiezone wonen relatief dicht bij hun werk. De helft woont 

zelfs in de politiezone en legt max 10 km woon-werkverkeer af. Toch stellen we een toename vast van 

het aantal medewerkers die buiten de politiezone wonen en het aantal woon-werk verkeerkilometers 

stijgt sterk. Een loopbaan bij de politie vraagt echter, meer dan andere beroepen, een flexibele inzet 

van het personeel (vb oproep- en terugroepbaarheid van medewerkers, nachtwerk,…). In de afdelingen 

waar gewerkt wordt met ‘shiften’ zijn glijdende werkuren niet steeds mogelijk.   

In het operationeel kader is voornamelijk een jonge groep mensen tewerk gesteld.  

De politie wordt nog steeds gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van mannen. Dit 

‘onevenwicht’ vinden we voornamelijk terug in het operationele kader. Toch stellen we vast dat steeds 

meer (jonge) vrouwen een operationele functie op zich nemen (11% in 2009, 16% in 2010). Deze 

toename situeert zich in het basiskader. Binnen het administratief kader is de verhouding omgekeerd, 

nl. 15 man en 85% vrouw. Binnen de directie van de politiezone is een meer evenredige verhouding 

(man: 4, vrouw: 3).  

 

Alle medewerkers van de politiezone worden regelmatig ingelicht over prestatie- en 

loopbaanontwikkeling. In 2010 hadden alle medewerkers een evaluatie – en planningsgesprek. Dit zal 

in 2012 opnieuw geëvalueerd worden. 

 

 

De loonschalen van de medewerkers zijn wettelijk geregeld volgens barema. De loonspanning, dit wil 

zeggen de verhouding tussen hoogste/laagste loon bedraagt in de zone 3.08. 
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Vormingen 

 

 
2008 2009 2010 

Percentage uren 

vormingen 
6 % 4.7% 

 

2.55% 

 

bron: capaciteitsbesteding CSD Asse 

 

 

9.2 VORMING 

 

 

In de politiezone werken we aan een opleidingsplan voor alle medewerkers. Opleidingsbehoeften 

worden zowel op het niveau van het korps/afdelingen als op individueel niveau gedetecteerd. Alle 

vormingsmomenten van onze medewerkers werden geïnventariseerd. 

 

Gelet op de aard van het werk en de evolutie van de veiligheidsfenomenen hechten we veel belang aan 

de  opleiding geweldsbeheersing van het operationele kader. In samenwerking met de naburige zone 

Halle en Beersel organiseerde onze interne mentoren geweldsbeheersing een interne vorming. Dit 

systeem van interne vormingen heeft zijn nut bewezen en is geïmplementeerd in een korpsnota.  
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Financiële middelen vorming

  
bron: staffunctie leiding en beheer PZ SPL 

 

 

 

 

Er werd 3499 euro besteed aan de vorming van 

onze medewerkers. De grote jaarverschillen zijn 

vnl. te wijten aan functionele opleidingen met 

een hoge kostprijs (waaronder de opleiding voor 

motorrijder). 

 

Een kwalitatieve dienstverlening binnen de politiezone steunt op een goede informatiesturing –en 

spreiding binnen de organisatie. Een hoofdinspecteur van de politiezone kreeg de mogelijkheid om 

rond informatiegestuurde politiezorg goede praktijken in Nederland te bezoeken met het oog op de 

implementatie ervan binnen de eigen werking.  

 

 

 

 



 

                                Naar  een duurzame politie         

 

       Maatschappelijk verslag  2010       18/44 

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010

Ziektedagen

 Bron: directie steun PZ Sint-Pieters-Leeuw 

 

 

Woon-werkverkeer per fiets 

 2008 2009 2010 

Personeelsleden 

die met de fiets 

naar het werk 

komen 

11 12 12 

 

 

                                                           
5
 Presenteïsme houdt in dat men wél fysiek aanwezig is, maar door diverse oorzaken niet optimaal presteert. Dit verschijnsel veroorzaakt een hoge kostenpost voor de politiezone. (www.centes.nl) 

 

9.3 WELZIJN OP HET WERK 

 

Op het vlak van welzijn op het werk staat de verbouwing van de site 250 (het hoofdcommissariaat) 

centraal. Er worden inspraakmomenten voorzien voor de medewerkers. Een bouwteam bestaande uit 

de diverse afdelingen wordt hiervoor geconsulteerd en kan de voortgang opvolgen. Het accent wordt 

voornamelijk gelegd op welzijn op het werk en arbeidsveiligheid  

 

 

Om de hinder van het ziekteverzuim individueel 

in te schatten en op te vangen zijn we in 2009 

gestart met de introductie  van de Bradfordfactor. 

Deze verfijning van het louter percentage 

ziekteverzuim houdt rekening met de frequentie 

van het verzuim. De Bradfordfactor maakt 

duidelijk dat de storingsgraad van individueel 

verzuim voor onze politiezone beperkt is  

 

 

 

Bradfordcoëfficiënt = 

totaal aantal ziektedagen 

x 

frequentie² 

 

7%
11%

8%

74%

ziekteverzuim

Mico-

absenteïsme

kort verzuim

middellang

verzuim

lang verzuim

 
Bron: directie steun 

Micro-absenteïsme: 1-3 dagen 
Kort verzuim: 4-7 dagen  

Middellang verzuim: 8-15 dagen 

Lang verzuim: > 15 dagen 

Bron: directie steun PZ Sint-Pieters-Leeuw 

 

 

Om het presenteïsme
5
 tegen te gaan is in 2007 gestart met een gedegen evaluatieprocedure die flirtte 

met prestatienormen voor onze leidinggevende medewerkers. Dit kadert in het 

competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers 

garanderen. 
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Arbeidsongevallen 

 2008 2009 2010 

Arbeids-

ongevallen 
3 3 10 

Bron: directie steun PZ Sint-Pieters-Leeuw 

 
 
Aantal verkeersongevallen medewerkers 

 2008 2009 2010 
Verkeers-

ongevallen 
15 18 16 

bron: staffunctie leiding en beheer PZ SPL 

 

 

De dienst Intern Onderzoek, waakt over de 

kwaliteitsuitvoering van onze dagelijkse 

activiteiten. 

 

Dossiers intern toezicht 

 2008 2009 2010 

Dossiers 

intern 

toezicht 
5 13 12 

 
 

  24/24 rijden er één of meerder patrouillerende ploegen rond in de politiezone. Dit en het takenpakket 

op zich vergroot een risico op een verkeersongeval in dienst. Daarom volgen we de 

verkeersongevallen van onze medewerkers op.  

 

In 2010 gebeurden opmerkelijk meer arbeidsongevallen. Deze stijging had tot gevolg dat er naast het 

gewone ziekteverzuim nog eens 229 ziektedagen genoteerd werden ten gevolge van een 

arbeidsongeval (t.o.v. 42 dagen in 2009 en 51 dagen in 2008).    

 

De politiezone voorziet geen specifieke programma‟s  voor families en omwonenden in verband met 

ernstige ziekten. Wel heeft de politiezone een interne procedure voor de verwittiging van de familie 

van personeelsleden in geval van ongeval. Er kan beroep gedaan worden op de sociale dienst van de 

federale bijstand voor de bijstand van onze personeelsleden (rechtsbijstand, bij langdurige ziekte,…) 
 

De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks bij de interne verantwoordelijke voor welzijn op het 

werk. Om de kwaliteit van het werk van de vertrouwenspersonen te garanderen en te bevorderen  werd 

hierrond een interzonaal inversieoverleg opgestart.  
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Verkeerveiligheidsfonds

Bron: staffunctie leiding en beheer 

 

Elke politiezone beschikt over een bedrag 

exclusief voor de uitbouw van de 

verkeersveiligheid in de zone, nl. het 

verkeersveiligheidsfonds. 

 

 

 

10. Onze middelen 

 

10.1  FINANCIEEL BEHEER 

Financiële middelen van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw 

Bron: staffunctie leiding en beheer  

 

In euro 2008 2009 2010 

personeel 3.983.523,57 4.445.009,95 4.405.416,10 

werking 775.641,81 779.478,92 848.795,33 

overdracht 16.534 53.884 19.366,35 

schuld 0,00 73,57 0 

Totaal 4.775.699,14 5.278.446,70 5.254.211,43 

 

2008 2009 2010

Kostprijs per

inwoner
107 120 127

90

100

110

120

130

in
 e

u
ro

Kostprijs per inwoner

 
Bron: staffunctie leiding en beheer PZ SPL 

Kostprijs per inwoner 

De studiedienst van Dexia maakte begin dit jaar haar 

doorlichting van de lokale politiebegrotingen uit 2010 

bekend.  De Vlaamse steden en gemeenten betaalden 

126 euro per inwoner aan hun zone in 2010 (ongeveer 

evenveel als in 2009). Voor sterk verstedelijkte zones is 

dat veel meer, voor landelijke zones minder. Gemiddeld 

staan de Vlaamse gemeenten in voor 62,7% van de 

gewone middelen van de politiezones.  
Bron:www.vvsg.be 

 

De kostprijs per inwoner komt overeen met de gemiddelde Vlaamse kostprijs van 126 euro per 

inwoner. 
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Verbruik cartridges 

 2008 2009 2010 

cartridges 30 60 97 

Bron: staffunctie leiding en beheer PZ SPL 

 

 

 

10.2  GRONDSTOFFEN 

Uit de opmaak van dit verslag concluderen we dat onze politiezone nog een lange weg heeft af te leggen op 

ecologisch vlak. Voornamelijk de dienstverplaatsingen en de politiecommissariaten (materiaal en 

huisvesting) geven het meeste gewicht aan onze ecologische voetafdruk. Het logistiek beheer  wordt 

georganiseerd door de wet van 24 december 1993 houdende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Daarbinnen schreven we een aantal 

procedures die binnen de zone dienen gevolgd te worden (vb. melding gebreken voertuigen, ongevallen, 

contacten externe leveranciers, …). 
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Bron: staffunctie leiding en beheer PZ SPL 

 

Diesel; 

3604 

liter  
87%

Benzine  

23 310 

liter
13%

Brandstofgebruik

  
Bron: staffunctie leiding en beheer PZ SPL 

 

86% van het brandstofverbruik bestaat uit 

diesel. 
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Het voertuigenpark van de politiezone 
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Bron: staffunctie leiding en beheer PZ SPL 

 

De gegevens rond het energieverbruik zijn niet volledig. De site 250 beslaat niet alleen het commissariaat, 

maar ook de aangrenzende heliservice. Het is onduidelijk te bepalen welk aandeel de politiewerking heeft 

in het elektriciteitsverbruik. Een overzicht van het mazoutverbruik is enkel voor 2010 beschikbaar en heeft 

enkel betrekking op het commissariaat in Zuun. We hopen met de inplanting van het nieuwe gebouw een 

zicht te hebben op het eigen elektriciteitsgebruik voor onze diensten.  Een gedeelte van de 

elektriciteitsvoorziening is van herkomst groene stroom.  
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Aantal klachten/felicitaties 

 2008 2009 2010 

Klachten 12 16 21 

Felicitaties 21 15 19 
Bron: directiesecretariaat SPL 

 

11. Onze interne processen 

 

Onze processen moeten continu afgestemd worden op de evoluerende samenleving en de noden en 

behoeften die hieraan gekoppeld zijn in het politiekorps.  

 

In functie van de uitwerking van de doelstelling beter aansturen en coachen van onze medewerkers 

lieten enkele leidinggevenden zich inspireren tijdens een uiteenzetting van managementgoeroe Jef Staes. 

De directeur operaties volgde een opleidingstraject leiderschap en coaching bij Syntra. 

 

De politiezone kent een jarenlange interzonale samenwerking met de politiezones Halle en Beersel. 

Deze visie heeft er o.m. toe geleid dat de besturen van de ééngemeentezones Halle, Beersel en Sint-

Pieters-Leeuw de wil  hebben uitgesproken om de associatiemogelijkheden te onderzoeken. Dit zal 

gebeuren met de steun van de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie.  

 

Een hoofdinspecteur in onze politiezone heeft werk gemaakt van een lastenboek takelen, hetgeen al 

geruime tijd een moeilijk gegeven was binnen onze politiezone. 

 

De afdeling gemeenschapsgerichte politiezorg is erin geslaagd om het wapenregister te actualiseren 

volgens de nieuwe wetgeving.  

 
Het intranet werd vernieuwd en geoptimaliseerd. Het is een belangrijk instrument om onze 

medewerkers te informeren. Het hoofdscherm heeft  een eenvoudige opmaak die toelaat door te klikken 

naar de gewenste rubriek. Via dit kanaal worden de medewerkers op de hoogte gehouden van de laatste 

nieuwtjes, kunnen ze de verslagen consulteren van de directievergadering/operationeel 

overleg/BOTvergadering,... . Ook wetteksten en omzendbrieven zijn hierop geplaatst net als formulieren 

die noodzakelijk zijn. Met deze tool willen we onze communicatiehuishouding beheersen en verbeteren, 

maar ook de medewerkers zo dicht mogelijk bij onze werking betrekken. 

Met de communicatiekalender hebben we een duidelijk overzicht van de interne en externe 

overlegmomenten van onze medewerkers op alle niveaus. De dialoog en realisaties met 

belanghebbenden worden op deze wijze geborgd.  

 

 

Een overzicht van de nieuwe en gewijzigde korpsnota‟s illustreert de interne processen die op punt 

gesteld werden. 
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  Nieuwe en gewijzigde korps- en afdelingsnota‟s 

Nota afdeling lokale recherche Afd lokale recherche 01/2010 – versie 01/2010 

Kledingdracht KN 01/2010 – versie 1  

Visuele identiteit KN 02/2010 – versie 1  

Opleiding KN 03/2010 – versie 1  

Training geweldsbeheersing met- en zonder vuurwapen KN 3.1/2010 – versie 1  

Vormingen KN 3.2/2010 – versie 1  

Evaluatie KN 04/2010 – versie 1  

Agendering dossiers college en gemeenteraad KN 05/2010 – versie 1  

Huishoudelijk reglement 

 
KN 10/2008 – versie 02/2010 
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Zware diefstal in handelszaken = een diefstal 

met braak, inklimming of valse sleutels, met 

of zonder geweld, uit een bedrijf of 

handelszaak. Het betreft niet de 

winkeldiefstallen die tijdens de openingsuren 

van de bedrijven plaatsvinden. 

 

Gewone diefstallen in handelszaken = een 

gewone diefstal, zonder verzwarende 

omstandigheden, uit een bedrijf of een 

handelszaak. Dit betreft ook de 

winkeldiefstallen waarbij de dader zich als 

een klant voordoet.  

 

De wijkinspecteurs deden in 2010 109 

herbezoeken naar aanleiding van inbraken in 

woningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Een duurzaam veiligheidsbeleid 

 

Voor de indicatoren van een duurzaam veiligheidsbeleid richten we ons in de politiezone op onze 

prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, namelijk inbraak in woningen,  verkeer, 

voertuigcriminaliteit en diefstallen met geweld. Gelet op de specifieke ligging van de politiezone 

in de Rand van Brussel zijn deze fenomenen een constante bekommernis voor het korpsbeleid. 

 
 

12.1 INBRAAK IN GEBOUWEN EN DIEFSTALLEN MET GEWELD 

 

Inbraak in woningen is reeds geruime tijd een belangrijke prioriteit in onze politiezone. Het is 

één van de drie belangrijkste criminaliteitsvormen in België. Inbrekers gaan steeds op zoek naar 

slachtoffers met de minste weerstand. Ervaring en onderzoek leert ons dat het nemen van 

maatregelen ter voorkoming van inbraak resultaat oplevert. Wij hebben daarom de aanpak van 

dit fenomeen geoptimaliseerd in een totaalaanpak met medewerking van alle geledingen van het 

korps. Slachtoffers van inbraken krijgen nu als minimumdienstverlening het volgende 

aangeboden: melding, dispatching, interventie, vaststellingen in proces-verbaal, aanbod 

slachtofferbejegening, buurtonderzoek, sporenonderzoek, aanbod technopreventief advies, 

wijkinspecteur herbezoek en informatiegestuurde patrouilles. 
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Bron: Zonaal Veiligheidsbeeld 2010, ANG 11 maart 2011 
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Technopreventief advies 

 2008 2009 2010 

Aantal 

TPA 
35 46 56 

Bron: ICT/gerechtelijk bureel PZ Sint-

Pieters-Leeuw 

 

 

 
 

In 2010 werden 27 Bin-berichten 

verstuurd. Een ervan leidde tot de 

arrestatie van enkele daders.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij inbraak in woningen stellen we een stijging van 3,2% vast ten opzichte van vorig jaar. De 

stijging is te wijten aan het aantal voltooide diefstallen in woningen. Door middel van een 

persoonlijk technopreventief advies willen we de weerbaarheid van woningen verhogen en het 

aantal voltooide inbraken doen dalen. De dienstverlening technopreventie begint stilaan 

naambekendheid te krijgen, het aantal adviezen stijgt jaarlijks.  

 

Diefstallen met geweld komen in hoofdzaak voor in handelszaken.  
 

 Diefstallen in handelszaken 
 

 2008 2009 2010 

zware diefstal 85 90 80 

gewone 

diefstal 
168 179 178 

totaal 253 269 259 

 
 

 

 
 

 

Bron: Zonaal Veiligheidsbeeld, ANG 11 maart 2011 
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Het levend verkeerspark 

 
 

12.2 VERKEER 
 

Naast het fenomeen inbraak in woningen weegt de verkeersveiligheid –én leefbaarheid door in 

de politiezone. De aanpak van dit fenomeen moet integraal gebeuren, zowel door te adviseren, te 

ontraden, tussen te komen waar nodig, te onderzoeken en door nazorg. 

 
Aantal verkeersslachtoffers 

 2008 2009 2010 

doden 1 (1) 1 

zwaargewonden 14 13 13 

lichtgewonden 125 145 115 

totaal 140 153 129 

Bron: jaaroverzicht VKO 2010, FPF, CGOP 

 

 

Bij 21% van de verkeersongevallen in de politiezone zijn bij de slachtoffers zwakke 

weggebruikers bij betrokken.  

 

Daarnaast is 35% van alle verkeersslachtoffers jonger dan 24 jaar. Daarom vinden we een 

belangrijke rol weggelegd voor de afdeling verkeer om van jongsaf aan betrokken te worden bij 

de verkeersopvoeding in scholen. Hiertoe organiseren zij jaarlijks het levend verkeerspark voor 

alle scholen.  

 

Om het belang van een verkeersveilige samenleving te onderstrepen, heeft de afdeling verkeer 

voor de eerste maal een “24-uur van de verkeersveiligheid” gehouden. Aan deze actie 

participeerden de verschillende afdelingen van onze politiezone. 
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Diefstal van voertuigen 

2008 2009 2010 

Pogingen 9 1 3 

voltooid 44 50 27 

totaal 53 51 30 

Bron: Zonaal Veiligheidsbeeld, ANG 11 maart 

2011 

 

 

Diefstal uit  voertuigen 

 2008 2009 2010 

Pogingen 76 75 52 

voltooid 218 152 192 

totaal 294 227 224 

 
 Bron: Zonaal Veiligheidsbeeld 2010, ANG 11 
maart 2011 

 

12.3  AUTOCRIMINALITEIT 
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Bron: Zonaal Veiligheidsbeeld 2010, ANG 11 maart 2011    
 

In november werd de politiezone, net als in 2008, geteisterd door een diefstallenplaag uit 

voertuigen. 
 

12.4 INTRAFAMILIAAL GEWELD 
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Bron: lokale recherche PZ Sint-Pieters-Leeuw 

 

 

De politiezone heeft in 2007 het provinciaal 

samenwerkingsprotocol rond intrafamiliaal 

geweld  ondertekend. Dit houdt onder meer in  

dat voor elke interventie van  intrafamiliaal 

geweld, de dienst jeugd en gezin in kennis 

gesteld wordt. Zij voorzien een herbezoek 

binnen de drie weken en zorgen voor de 

verdere opvolging of doorverwijzing.  
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6 Oa. de veiligheidsmonitor 
7 Goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 december 2008 

 

 

 

13.  Een duurzaam leefbaarheidsbeleid 

 

 

13.1  OVERLAST  

 

Veiligheidsgevoelens, leefbaarheid, netheid en algemeen welbehagen hangen nauw samen met 

elkaar. Steeds opnieuw blijkt uit de bevraging
6
 van de burgers dat niet zozeer de criminaliteit in 

de buurt het meest op het onveiligheidsgevoel werkt dan wel het drukke en snelle verkeer, 

leegstand en verloedering, slecht aangepast straatmeubilair, het niet kennen van de buren, 

onzekerheid over de toekomst,…De politiezone maakt met haar partners werk van een beleid 

rond overlast. Hiervoor wordt jaarlijks een actieplan opgesteld.   

 

De toepassing van het reglement gemeentelijke administratieve sancties
7
 kende haar tweede 

levensjaar.  Dit reglement biedt de gemeente de mogelijkheid om sneller te reageren op 

problemen van lokale aard, zoals overlast. Wie een overtreding begaat op het GAS-reglement 

kan een geldboete oplopen van 60 tot 250 euro. In totaal werden er in 2010 56 GAS-pv’s 

opgesteld. 

De meeste vaststellingen hadden betrekking op de openbare reinheid in onze gemeenten. Ook de 

verschillende hondenpoepacties die onze afdeling wijk organiseerde, leverden resultaat op. 

 



 

                                Naar  een duurzame politie         

 

       Maatschappelijk verslag  2010       30/44 

0 10 20 30

afvalverbranding

autowrakken

bouwvallige woning

loslopende honden

geluidsoverlast

huisnummers

sluikstorten

wildplassen

gladheid

hondenpoep

graffiti

Omschrijving inbreuken

2010

2009

 
Bron: maatschappelijke veiligheid  Sint-Pieters-Leeuw 

 

 

 

 

13.2  MILIEU  

 

De politiezone heeft werk gemaakt van het opsporen en het behandelen van milieu-inbreuken. 

Het aantal dossiers is in stijgende lijn. Met behulp van een inventaris van alle garages en 

autobedrijven worden geregeld controles uitgevoerd op ons grondgebied. Er werden 8 

controledagen met de milieuambtenaar van de gemeente gehouden. Er werden 20 garages 

grondig gecontroleerd. Er werd 1 overkoepelend PV met diverse inbreuken (sociale wetgeving, 

milieu, arbeidswetgeving, OVAM) opgemaakt en 14 bestuurlijke aanhoudingen wegens illegaal 

verblijf verricht. 

  

Daarnaast wil de politiezone werk maken van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte 

zodat deze  op een democratische manier gewaarborgd wordt. Het recht op vergaderen en 

verenigen is immers een grondwettelijk recht. Alle initiatieven die blijk geven van de uitoefening 

van dit recht dienen ter kennis te worden gebracht van de bestuurlijke overheid of zijn 
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onderworpen aan een toestemming van de bestuurlijke overheid.  Bij festiviteiten, wedstrijden op 

de openbare weg, manifestaties enz. dient rekening gehouden met de noden en behoeften van 

zowel de initiatiefnemers als de overheid. Deze afstemming gebeurt meestal op een 

coördinatievergadering en voor de grote activiteiten wordt er een draaiboek opgesteld. .  
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Hoe slaagt de organisatie erin om 

op basis van de gemeten resultaten 

bij alle groepen van 

belanghebbenden haar inrichting op 

het vlak van leiderschap, strategie 

en beleid, management van 

medewerkers, management van 

middelen en management van 

processen te verbeteren en/of te 

vernieuwen? 

 

VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

De politiezone heeft de wil in de volgende verslagperiode de ingeslagen weg verder te zetten. Niettemin 

zijn we genoodzaakt onze ambities te temperen en realistische doelstellingen voorop te stellen. We 

voorzien daarom verbeteringspunten zowel in onze huidige als volgende beleidscyclus. 

 

In de huidige beleidscyclus: 

 

 Een evenwichtige studie rond camerabewaking met respect voor principes proportionaliteit, 

subsidiariteit en privacy van de inwoners; 

 Een analyse van de meldingen naar criminaliteit en leefbaarheidsproblemen voor de verdere 

afstemming en optimalisering van onze werking;  

 Een externe visitatiecommissie in samenwerking met de vzw Kauri als input voor het volgende zonaal 

veiligheidsplan;  

 Verdere uitdieping en afbakening van de „materialiteit‟ van een maatschappelijk verslag volgens het 

nieuwe technische protocol van de GRI-richtlijnen. 

 Het maatschappelijk verslag aanmelden als goede praktijk op de site van CGL-X (federale politie).  

 Instappen in het taal – en onthaal beleid van het Huis van het Nederlands. Onze werking zal verder 

moeten afgestemd worden op een maatschappij die (snel) evolueert. Het zoeken naar een gepaste 

omgangsvorm met de anderstalige bevolkingsgroepen van de politiezone is er hier één van.  

 

      In de volgende beleidscyclus: 

 

 Uitwerken van principes en opnemen van concrete acties in het volgende Zonaal Veiligheidsplan. 

Daarnaast bestaat onze taak erin over deze acties te communiceren en bij te dragen tot de verdere 

bewustmaking bij onze opdrachtgevers en partners.  

 Een beter zicht op het energieverbruik in de politiegebouwen; 

 Intern willen we de aanzet geven tot een duurzaam aankoopbeleid in samenhang met de wet op de 

overheidsopdrachten. Daarnaast willen we onze medewerkers bewust maken hoe we kunnen omgaan 

en bijdragen tot een beter gebruik van de natuurlijke grondstoffen in onze dienstverlening.  

 We realiseren ons dat we een meer doorgedreven onderzoek moeten verrichten in de linken tussen 

onze processen en onze resultaten, hetgeen de rapportering over onze activiteiten, prestaties en 

effecten ook zal ten goede komen.  
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GRI G3 Inhoudsopgave 

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel 

1. Strategie en Analyse 

§ Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de 

organisatie en haar strategie. 

voorwoord Volledig   

§ Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

2.1 Naam van de organisatie. Voorblad Volledig   

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. p5 Volledig   

2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen 

en samenwerkingsverbanden. 

p 5,6,7 Volledig   

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie p 5 Volledig   

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de 

duurzaamheidskwesties). 

p 5 Volledig België  

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. p 7,8 Volledig    

2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten). p 5 Volledig   

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. p 16,21     

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of 

eigendom 

p 5 Volledig    

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. p 10,11 Volledig   

§ Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. p 3,4 Volledig   

3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) p 3,4 Volledig   

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. P 2 Volledig   

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: relevantie, 

materialiteit en stakeholders. 

p 3,4 Volledig   

3.6 Afbakening van het verslag p 3,4 Volledig   

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag p 3,4 Volledig   



 

                                Naar  een duurzame politie         

 

       Maatschappelijk verslag  2010       35/44 

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in 

gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten 

p 5 Volledig   

3.12 Inhoudsopgave 35 Volledig   

3.2, 3.10, 3.11   Niet van toepassing   

§ Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam .  

Bestuursstructuur met vermelding van afhankelijke en onafhankelijke leden 

                               

 

  
 VERKOZEN AMBTENAAR 

FREQUENTIE VAN 

VERGADERINGEN 
GENDERTOETS 

GENDERTOETS 

IN % 
Minister van 

Binnenlandse 

zaken 

x   vrouw 100 

Minister van 

Justitie 
x   man 100 

Burgemeester x  wekelijks vrouw 100 

Procureurs des 

Konings 
 x kwartaal man 100 

College van 

burgemeester 

en schepenen 

x x wekelijks gemengd 
33 %vrouw 

66% man 

Gemeenteraad x x maandelijks gemengd  

Zonale 

Veiligheidsraad 
x x zesmaandelijks gemengd 

16 % vrouw 

84 % man 

      

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende 

functie heeft. 

p 7 Volledig   

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke 

en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam. 

p 7 Volledig   

4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of 

medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam. 

p 

11,12,13,14 

Volledig   

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie. p 11-15 Volledig   

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders. p 11 Volledig   

4.16 Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten. p 11-15 Volledig   

4.17 Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar voren gekomen in p 11-15, 24 Volledig   
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contact met stakeholders. 

5. Specifiek voor overheidsdiensten 

Indicator Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

PA1 Beschrijf de relatie met andere regeringen of overheden, en de positie van het agentschap p 6 Volledig   

PA2 Omschrijf de definitie van duurzame ontwikkeling gebruikt door het publiek agentschap, 

evenals welke verklaringen of beginselen zijn aangenomen om het beleid inzake duurzame 

ontwikkeling te ondersteunen. Geef de bron: aan voor de definitie van duurzame ontwikkeling 

en een korte omschrijving van alle aangenomen verklaringen of beginselen. 

p 1,4 Volledig   

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III: Prestatie-indicatoren 

Economisch 

Indicator Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, 

operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke 

investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. 

p 21-23 Volledig   

EC4 Significante financiële steun van de overheid. p 21 Volledig   

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de 

lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties. 

p 16 Volledig   

EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk 

ten behoeve van het algemeen nut worden geboden door middel van verplichtingen van 

commerciële aard, dan wel in natura of pro bono. 

p 21 Volledig   

EC2, EC3, EC9   Niet van toepassing   

EC5   Niet materieel   

EC6   Niet toegestaan Conform wet op de 

overheidsopdrachten 

Indicator Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.  p 22 Gedeeltelijk Papier, cartridges 

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron:. p 23 Volledig  

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron:. p 23 Volledig  

EN9 Waterbron:nen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft.     0, geen 

waterbron:nen 
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EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en hergebruikt water.     0% 

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 

niet naleven van milieuwet- en regelgeving.  

   Geen, 0 € 

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en 

materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van 

personeelsleden. 

P22 Gedeeltelijk   

EN5, EN7, EN14, EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN21, EN22, EN30   Niet beschikbaar  

EN2, EN8, EN13   Niet materieel   

EN6, EN11, EN12, EN15, EN23, EN24, EN25, EN26, EN27   Niet van toepassing   

Indicator Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio. p 16-17  Volledig    

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.   Niet beschikbaar   

LA3 Uitkeringen/voordelen aan voltijdse medewerkers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of 

deeltijdmedewerkers per grootschalige activiteit. 

p 16 Volledig Geen, statutair 

vastgelegd 

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. p 16 Volledig 100% 

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief of dit wordt 

gespecificeerd in collectieve overeenkomsten. 

p 6  Volledig Statutair vastgelegd 

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 

sterfgevallen per regio. 

p 19 Volledig   

LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersprogramma's ten behoeve van 

personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziekten. 

p 18 Gedeeltelijk   

LA9 Afspraken over arbeidsveiligheid vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden. p 14 Gedeeltelijk   

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld 

naar werknemerscategorie. 

p 18 Gedeeltelijk  

LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid 

van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan. 

p 20 Gedeeltelijk    

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en 

loopbaanontwikkeling. 

p 17 Volledig  

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie. p 17  Volledig    

LA6, LA13   Niet beschikbaar    

Indicator Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 
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HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van 

mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het 

personeel dat de trainingen gevolgd heeft. 

P18 Gedeeltelijk   

HR8 Percentage van beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het bedrijf of de 

procedures van de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn 

voor de activiteiten. 

p 18 Gedeeltelijk  

HR6, HR7   Niet materieel   

HR1, HR2, HR4, HR5, HR9   Niet beschikbaar  

Sociaal: Maatschappelijke indicatoren 

Indicator Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

SO6 Totale waarden van financiële en in- natura- bijdragen aan politieke partijen, politici en 

gerelateerde instellingen per land. 

   0 € 

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel-, en 

monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken. 

   Geen 

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet- monetaire sancties wegens het 

niet naleven van wet- en regelgeving. 

   Geen, 0 € 

SO2, SO3, SO4, SO5   Niet beschikbaar  

SO1   Niet materieel   

Sociaal: Productverantwoordelijkheid  

Indicator Omschrijving Referentie Rapporteringsniveau Toelichting 

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar 

klanttevredenheid. 

p 27, 30 Volledig   

PR7 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende 

marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat 

   Geen 

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en -regelgeving 

betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten. 

   Geen, 0 € 

PR6, PR8   Niet beschikbaar   

PR1, PR2, PR3, PR4   Niet van toepassing   
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