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Dilbeek

Insteek presentatie : ervaringen als KC 
van een eerder kleine PZ met het 
Hycap – systeem

Persoonlijke standpunten



Dilbeek

• Eengemeentezone in Halle / 
Vilvoorde

• Deels vergroeid met Brusselse agglo

• 42 600 inwoners

• Korps van 97 medewerkers (kader
voorzien op 115)



Dilbeek

• Beperkt aantal ‘grote’ 
evenementen: waaronder jaarlijks
weerkerende als Vijverfestival, 
Jospop

• PZ Dilbeek : vooral ‘leverancier’ 
van Hycap; kleine ‘afnemer’



Hycap – algemeen kader

• Lokale politie : basispolitiezorg en 
sommige opdrachten van federale 
aard 

• Art. 61 WGP : deze opdrachten 
bepaald door dwingende richtlijnen

• Een van deze opdrachten (art. 62, 
10):  versterking bij omvangrijke 
opdrachten van bestuurlijke politie 
→dwingende richtlijn MFO2



Hycap – algemeen kader

• Belang van systeem van solidariteit 
tussen PZ

• Keuze voor GPI op twee niveaus

• Keuze voor community policing

(decentralisatie, deconcentratie), integrale 

veiligheid / ketengerichte aanpak en rol van 

lokale besturen

• Solidariteit als garantie voor voldoende 

slagkracht in politioneel optreden



Hycap – algemeen kader

• Prestatielijnen onder druk door 
vluchtelingencrisis (Calais), terreur, 
gevangenisstakingen in 2016

• Maatregelen:
• Prestatielijn uitzonderlijk naar 2 jaar 

gebracht (MFO 2 Ter – 3 oktober 2016)

• Herziening MFO2 van 2012 : uitwerken van 

verbeteringsvoorstellen voor de globale 

mechanismen van inzet en 
mobilisatiemechanismen → MFO2 van 23 

november 2017



HYCAP

Versie 2017:
Interzonale solidariteit

CIK

Waarschuwingstermijn

Beschikbaarheidsniveaus en dotaties

GBOR A en B

Onmogelijkheid tot leveren

Middelen 



MFO 2 versie 2017

Capaciteit tvv van andere PZ (mogelijke 

inzet op actieterrein federale politie in kader van globale 
operatie)

• Punt 2 van de richtlijn creëert duidelijk 

kader

• Inzet op basis van operationele RA

• ! acties overlast illegalen E40 parking GB 

en omgeving met coördinatie door Dirco

– geen Hycap, geen aanrekening op 

prestatielijn (i.t.t. Medusa)



MFO 2 versie 2017

Hycap – mechanisme versus CIK
• Punt 3.1. richtlijn : transparantie

• Grote verschillen in inzet Hycap tussen 

arro / provincies

• Capaciteit CIK en DAS “moet optimaal 

worden aangewend om het gebruik van 

Hycap zoveel mogelijk te beperken”

• “Geobjectiveerde en gerationaliseerde 

verdeling van de totale capaciteit CIK is 
noodzakelijk” → worden verschillen in 

verbruik prestatielijn tussen arro / provincies 

in de toekomst weggewerkt



MFO 2 versie 2017

Minimale waarschuwingstermijn
• Punt 3.2. richtlijn : 

beschikbaarheidsniveau

• Min 96 uur – tussen 24 uur en 96 uur –

minder dan 24 uur

• Hoe langer op voorhand gekend : hoe 

makkelijker te plannen / minder impact op 

BPZ

• Evenementen met repetitief en 

voorzienbaar karakter : bij voorkeur 

Hycap (ipv CIK)



MFO 2 versie 2017

Beschikbaarheidsniveau / dotaties
• Punt 3.2. richtlijn 

• Ingevuld operationeel kader (+ 

gedetacheerden)

• Beperkt tot minimale norm (KB 5 

september 2001)  of federale 

financieringsnorm (indien lager dan min 

norm)



MFO 2 versie 2017

Beschikbaarheidsniveau / dotaties (2)
• Mechanismen federale dotaties zorgen 

voor opmerkelijke verschillen in grootte 
beschikbaarheidsniveaus → +/- zelfde 

bedrag basisdotatie geeft tussen 2 en 5 MW 

(7 % Hycap)

• Impact op ontvankelijkheidsdrempel

• Nood aan herziening berekening dotaties 

of Hycap koppelen aan bedrag 

basisdotatie? 



MFO 2 versie 2017

Onderscheid GBOR A en B
• Punt 3.4. richtlijn

• Niv A : geen geconstitueerde eenheden, 

geen uitrusting noch training >< Niv B : 

handhaving  openbare orde

• Winst (financ. + capaciteit) / geen MW 

opleiden / trainen als ze niet worden 

ingezet voor deze opdrachten



MFO 2 versie 2017

Onmogelijkheid tot leveren –
weigering

• Punt 7 richtlijn

• Belang van solidariteit in ons politiemodel

• Financiering / capaciteit grotendeels 
bepaald door lokaal bestuur → 

gemeentelijke dotatie(s) 

• Niet elke onmogelijkheid tot leveren is 

een weigering

• Argumentatie - Rol Dirco - overleg



MFO 2 – versie 2017

De middelen
• Punt 8 van de richtlijn

• PZ Hycap B zorgen voor individuele en 

collectieve uitrusting + beveiligde 

voertuigen voor ordehandhaving

• Dotatie HHOO wordt aan alle PZ 

uitbetaald >< inhoud richtlijn

• Beveiligde voertuigen / PZ : niet 

kostenefficiënt



Algemeen:

• Nieuwe MFO2 een verbetering 
(duidelijke afbakening, onderscheid 
Hycap A en B, …)

• met aandachtspunten 
• Sterkte van de verschillende CIK voor 

evenwichtige inzet Hycap

• Financiële aspect   


