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BELEID
 Invoeren van Zonemagistraat voor:
 elke politiezone binnen het
arrondissement
 FGP (+ SPN, SPC en WPR)
 Zonemagistraat: eerste aanspreekpunt binnen
het parket voor de zone of de FGP
 Belast met het onderhouden van de contacten
met de zone in alle situaties die het individuele
dossier overstijgen
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 Kunnen o.a. ondersteuning bieden in
problematische samenlevingssituaties
 Parket als positieve motiveringshefboom bij
totstandkoming van bemiddelde afspraken
 Bemiddeling:
 In kaart brengen van problematiek
 Zoeken naar en wegnemen van oorzaken
 Streven naar een onderhandelde
oplossing
 Alle actoren dienen hun rechten en
plichten te erkennen + afspraken voor
toekomst
 Schriftelijke neerslag van onderhandelde
oplossing
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Casuïstiek
1. Implementeren sluitingsuur in uitgaansbuurt
 Uitgaansbuurt met talloze vechtpartijen
 Vechtpartijen steeds in late uurtjes en
na ernstig alcoholverbruik
 Bestuurlijke overheid wil sluitingsuur
invoeren
 Zware tegenstand van uitbaters
horecazaken
 Overlegvergadering van bestuurlijke
overheid met zonemagistraat en
uitbaters horecazaken
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 Duidelijke afspraken ivm
tussenkomsten politie bij vechtpartijen
 Duidelijke afspraken ivm beleid van
parket bij niet naleven sluitingsuur
 Sindsdien agressie gevoelig
verminderd
 Win-win-situatie voor alle betrokkenen
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2. Tien jaar oude burenvete
 Woonerf met (te) weinig
parkeergelegenheid
 1 meer bemiddelde buurtbewoner met
twee garages
 Overige buurtbewoners vinden geen
parkeergelegenheid voor hun
voertuigen
 Voertuigen staan dikwijls geparkeerd
vóór garages
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 Foto’s door eigenaar van garages
 Ergernis en bedreigingen t.e.m. slagen
 Herhaaldelijke tussenkomsten van politie,
bemiddeling bij politie, bij burgemeester,
bij vrederechter
 Bemiddelingsoverleg burgemeester,
procureur, korpschef, en alle betrokkenen
 Concrete afspraken – schriftelijk
vastgelegd en bezorgd aan alle
deelnemers
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3. Buurt slachtoffer van resem woninginbraken
 Diverse bewoners uit dezelfde buurt
slachtoffer van dezelfde rondtrekkende
daderbende
 Dossier verhuist naar ander parket
(daders gevat)
 Onrust bij buurtbewoners over justitiële
procedure en schaderegeling
 Voorlichtingsvergadering door
bestuurlijke overheid in aanwezigheid
van zonemagistraat en onderzoekers –
lopende het gerechtelijk onderzoek
 Oplossing voor problematiek van
geheim van het onderzoek
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Kritieke Succesfactoren
 Bij vaststelling van misdrijven: opstellen PV (APO) of
VPV: bemiddeling ≠ politiesepot
 Alle vormen van bemiddeling dienen vermeld te worden
op het PV
 Goede afspraken tussen politie en parket hoever kan
worden gegaan in de overlegbemiddeling
 Objectiviteit bij benadering van de verschillende partijen
 Van elkeen rechten en plichten analyseren en
communiceren aan de anderen
 Duidelijke afspraken die schriftelijk worden vastgelegd
 Indien nodig, doorsturen naar professionele
hulpverlening
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Vragen ?
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