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Problemen van de politie bij 
de aanpak van potentiele 
agressie op het terrein

Studiedag 18/11/2016
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DE GEÏNTEGREERDE 
POLITIE
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Gemeentepolitie Rijkswacht
Gerechtelijke 

politie

Geïntegreerde politie op 2 niveaus

WET OP DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

GESTRUCTUREERD OP 2 NIVEAUS

7 december 1998
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DE NIEUWE POLITIE:“Eén geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus”

Geïntegreerd
– 1 gedecentraliseerde opleiding
– Volledige mobiliteit tussen alle niveaus/diensten
– 1 nationaal veiligheidsplan/per zone lokale 

veiligheidsplannen
– Eénzelfde personeelsstatuut
– Eén gradenstructuur

DE NIEUWE POLITIE:“Eén geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus”

Twee niveaus
• FEDERAAL : 1 federaal korps met 

administratieve en gerechtelijke taken, 
ingedeeld in:

– centrale dienst + gespecialiseerde 
(al dan niet gedeconcentreerde) diensten;

– arrondissementele directies.
• LOKAAL : 196 � 189 lokale autonomekorpsen, 

met administratieve & gerechtelijke taken. 

Geen hiërarchische, maar louter functionele banden! !!
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Lokale politie

Basispolitiezorg
“Alle opdrachten die nodig zijn voor 
het beheren van de lokale gebeurtenissen 

en fenomenen die zich voordoen op het 
grondgebied van de politiezone.”

196 → 195 → 192 → 189

Basispolitiezorg

Elke zone moet minstens 7 

basistaken uitvoeren:

1. wijkwerking

2. onthaal

3. interventie

4. politionele slachtofferbejegening

5. lokale opsporing en lokaal onderzoek

6. handhaving van de openbare orde

7. verkeer
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PZ Sint-Truiden – Gingelom -
Nieuwerkerken

Bevolking: 55.000

Wegennet: >1100km

Personeel: 99 Operationeel

26 Adm & Log kader

Specifiek karakter bepaald door:

- Voetbal STVV

- Asielcentrum

- Psychiatrisch ziekenhuis Asster

- Chaussée d’Amour

- Station

Denkkader

Kadernota Integrale 
Veiligheid

Nationaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan
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Geweld

11

12
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Wat is geweld?

• Containerbegrip
– SWB: Daden van fysieke dwang gepleegd op 

personen
– Welzijnswet: Elke feitelijkheid waarbij een werknemer 

psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij 
de uitvoering van het werk

– Politie: “Elke feitelijkheid waarbij een medewerker 
psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen, bij 
de uitvoering van het werk of in zijn privéleven 
(werkgerelateerd slachtofferschap), door een persoon 
extern de politieorganisatie

13

Wat is geweld?
• Geweldsvormen

– verbale agressie: schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren, 
belediging;

– fysieke agressie: duwen en trekken, slaan, schoppen, spuwen, 
vastgrijpen, verwonden (bijten, krabben, schotwonde,…), fysiek 
hinderen, gooien met kleine of grote voorwerpen, 
handtastelijkheden, aanranding of verkrachting; 

– intimidatie/bedreiging (mondeling, schriftelijk, gebaren,..): 
persoonlijke bedreiging, gezinsleden bedreigen, stalken, 
achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, valse klacht, 
seksuele getinte opmerkingen en blikken, nafluiten, negatieve 
opmerkingen of gedragingen met betrekking tot sekse, 
huidskleur, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid

14
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Omvang en evolutie

15

Nationale criminaliteitsstatistiek

Omvang en evolutie

• Fed Pol
– 2013: 110
– 2014: 167
– 2015: 141

• Lok Pol: geen concrete cijfers ganse land
– 2013: 21  (218 dagen afwezigheid)
– 2014: 21  (668 dagen afwezigheid)

– 2015: 24  (1099 dagen afwezigheid)

16
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Omvang en evolutie

• Perceptie v stijging?
• Werkelijke omvang?

– Gebrekkige registratie
– Aangiftebereidheid

• Part of the job
• Machismo
• Meldingsmoeheid

17

Omvang en evolutie

• Slachtofferenquête 2013
– 5000 leden bevraagd (respons 46%)
– Verbale agressie : 79,1%
– Bedreigingen/intimidatie: 62,6%
– Fysieke agressie: 51,7%

• Stijging van ernst van feiten

18
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Oorzaken geweld
• Contolerende taak – wekt weerstand op
• Stressvolle situaties – snelle escalatie
• Psychische toestand
• Tanend gezag overheid
• Individualisering
• Gevaarsituaties vooral bij:

– Omgang met psychische patiënten
– Uitgaansgeweld (alcohol/drugs)
– Probleemjongeren
– Verkeerscontroles

19

Type geweldplegers

• Nederlands onderzoek Bakker, Drost, Roeleveld

• Machteloos gefrustreerde geweldpleger
• Het korte lontje
• De verwarde geweldpleger
• Geweld als leefstijl
• De beïnvloedbare jongere
• De incidentele geweldpleger onder invloed

20
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Problemen bij interventies

21

Problemen bij interventies

22

• Diversiteit takenpakket interventiediensten
• Onbekende omgeving
• Beslissingsruimte
• Onbekende factoren betrokkenen
• Gebrekkige informatie
• Gemoedstoestand politieman/vrouw
• Houding politie
• Gebruik multimedia
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Aanpak interventies
• Geweldsmonopolie
• Omzendbrief GPI48

– Concept “geweldsbeheersing”
– 4 pijlers

• Wetgeving, deontologie en psychosociale vaardigheden

• Dwang zonder vuurwapen

• Dwang met vuurwapen

• Interventietactieken

• Graduele opbouw tussenkomst
• Geweldspiramide

23

Noden politie
• Voor:

– Basisopleiding

– Opleiding geweldsbeheersing + voortgezette opleidingen

– Middelen

– Registratie

– Goede operationele voorbereiding

– Goede communicatie

• Na:
– Nood aan erkenning

– Nood aan praktische ondersteuning

– Nood aan emotionele ondersteuning

– Nood aan gerechtigheid
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Conclusie

• Stijging van ernst van agressie
• Belang van correcte informatie
• Belang van opleiding en training
• Verzorgen of bedwingen � partnerschap – lokale afspraken
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