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Belangrijke informatie betreffende deze tekstversie 

Ingevolge de bijeenkomst van 6 november 2009 met leden van de VCLP en van de Federale 
Politie voorgezeten door de heer Carlos De Troch, werden enkele vocabulaire aanpassingen 
uitgevoerd. 

De volgende aanpassingen werden uitgevoerd : 

- p. 32, pt. 2.3.2.7, in fine (verbeteropportuniteit): de woorden "in protocolakkoorden" werden 
 vervangen door "via overleg" ; 

- p. 34, pt. 2.3.2.9, in fine (verbeteropportuniteit): "inplanting" werd vervangen door "locatie en 

 oriëntering" en "interventiedienst" werd vervangen door "interventiecapaciteit" ; 

- p. 40, pt. 2.5, eerste zin: het woorden "verbeteropportuniteiten gedetecteerd" worden
 vervangen door "antwoordmogelijkheden naar voor geschoven” ; 

- p. 54, pt. 3.6.2, in fine (verbeteropportuniteit): toevoeging van de woorden "niet geplande" 
 (supralokale gebeurtenissen). 

We maken van deze gelegenheid tevens gebruik om de lezer in kennis te stellen van verdere 
evoluties die ondertussen zijn geschied. 

Bij de uitvoering van het onderzoek werd vastgesteld dat de CIC's hun dienstenaanbod dermate 
ontwikkeld hadden dat het voor hun klanten mogelijk was om de geregistreerde gegevens met 
betrekking tot de interventietijden op te volgen en te evalueren. Ondertussen wordt deze 
informatie systematisch ter beschikking gesteld van de betrokken operationele eenheden. (Cf. pt 
2.5 p. 40) 

Hetzelfde geldt voor het luik 'dispatching'. We nemen de gelegenheid te baat om, aansluitend bij 
bijlage 5 (kaart van België met de geografische lokalisatie van de dispatchingvormen per 31 
december 2008), een bijlage 5bis in te lassen met de ondertussen licht gewijzigde toestand 
(situatie per 10 november 2009). 
 



 

 



 

WOORD VOORAF 

De invulling van de noden en behoeften qua communicatie en informatie van de geïntegreerde 
politie gestructureerd op twee niveaus is van essentieel belang voor de goede werking ervan. 
De regering overweegt om voor elke politiezone maximale interventietijden in te voeren voor 
dringende oproepen. Daartoe is een inzicht noodzakelijk op de huidige stand van zaken in het 
politielandschap inzake het interventiebeleid, meer bepaald met betrekking tot aanrijtijden bij 
dringende oproepen. 
In het licht van de excellente politiewerking dient daartoe een analyse gemaakt omtrent de 
keuze en de effecten van de verschillende dispatchingmodi. 
In overleg met de begeleidingscommissie en met behulp van externe partners heeft de AIG 
middels onderzoek getracht de actuele situatie te duiden en evalueren. 

Bedanking 

De redactie van voorliggend rapport lijkt ons het aangewezen moment om al de diensten van de 
federale en lokale politie te bedanken. Hun medewerking heeft bijgedragen tot het vormen van 
een zo objectief mogelijk beeld van de situatie.  

Een onderzoek naar interventietijden leek op het eerste gezicht een eenvoudige opdracht. De 
breedvoerigheid van de taak heeft ons echter genoodzaakt om de nodige technische 
ondersteuning op te zoeken van gespecialiseerde diensten meer bepaald uit de directie CGO 
(CGOO en CGOP/A) van de federale politie.  
Het is te omslachtig om allen bij naam op te sommen, maar twee onder hen verdienen toch een 
expliciete vermelding vanwege hun bijzonder gewaardeerde inbreng. 
De heer Larbi Loumrhari - systeembeheerder in het CIC Luik - stond in voor de coördinatie van 
het extractiewerk uit de CIC-databanken, zodat alle door ons gewenste pertinente informatie ter 
beschikking werd gesteld. 
Vervolgens is er de heer Robbie Heremans - analist in de CSD Hasselt - die zorgde voor de 
bewerking en vormgeving van alle gegevens uit de respectieve databanken zodat de 
interpretatie ervan door het onderzoeksteam mogelijk werd. 

Bemerking 

Telkens in de tekst naar een persoon verwezen wordt in de ‘hij-‘ of ‘hem’-vormen, gelden 
tezelfdertijd evenzeer de ‘zij-‘ of ‘haar’-vormen. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 
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1 INLEIDING 

1.1 De opdracht 

Op 18 maart 2008 werd in het regeerakkoord van de toenmalige regering Leterme I het 
volgende geschreven : "De regering overweegt om voor elke politiezone maximale 

interventietijden in te voeren voor dringende oproepen." 

Op 16 mei 2008 richtte de minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael een opdracht tot 
onderzoek aan de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van 
de lokale politie. Verwijzende naar het regeerakkoord stelde de minister : 
"In dat verband zou ik een zicht willen krijgen op de huidige stand van zaken in het 

politielandschap qua interventiebeleid. Hoe staat het met de aanrijtijden bij dringende 

noodoproepen. Is er sprake van een probleem? Zo ja, is normering aangewezen? Zijn er andere 

antwoordmogelijkheden? 

Bijkomend zou ik graag, uitgaande van een excellente werking van de geïntegreerde politie, een 

analyse wensen omtrent de effecten van de verschillende keuzes qua dispatching vanuit het 

CIC. .../... Graag zou ik een analyse hebben van het effect van deze verschillende keuzen op de 

operationele werking van de geïntegreerde politie, met tot slot een aantal aanbevelingen, indien 

nodig." 

De opdracht van de minister was bijgevolg tweeledig : 

- een stand van zaken qua aanrijtijden bij dringende noodoproepen en dus bij dringende  
 politionele interventies en een analyse van de opportuniteit om normen op te leggen; 

- een analyse van de effecten van de verschillende keuzes qua dispatching op de 
operationele werking van de geïntegreerde politie. 

Op 10 juli 2008 vond een eerste overlegvergadering plaats onder leiding van 
kabinetsmedewerker Greet Spiessens op het Kabinet van de F.O.D. Binnenlandse Zaken, 
teneinde voormelde onderzoeksopdracht nader te omschrijven. In aanwezigheid van alle 
betrokken partijen, waaronder de federale politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie, 
werden de kernbegrippen van de opdracht verduidelijkt en de algemene methodologische opties 
bepaald (cf. punt 1.3). Tijdens deze bijeenkomst werd overeengekomen om in plaats van de 
term aanrijtijd de term interventietermijn te hanteren, omdat deze laatste een ruimere lading 
dekt. 

Een begeleidingscommissie1 werd samengesteld en kwam enkele malen bijeen voor verdere 
informatie-uitwisseling. 

                                                
1 Samenstelling begeleidingscommissie : Jean-Marie Brabant (korpsoverste PZ Montgomery), Robert Bourmorck (WPR Namen), 

Anka Jacobs (SPC Leuven), Marc Lesage (WPR Antwerpen), Nicholas Paelinck (korpsoverste PZ Westkust, Eddy Sbardella 
(SPC Luik) en Paul Spaens (VCLP). Het voorzitterschap was opeenvolgend in handen van Greet Spiessens en Carlos De Troch 
(leden kabinet F.O.D. Binnenlandse Zaken). Diensthoofd CGOO Wim Liekens was eveneens aanwezig bij deze bijeenkomsten. 
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Op basis van de klachten opgesomd en geanalyseerd door het Comité P leek er zich geen 
algemeen probleem met de interventietermijnen te stellen :  

- Op jaarbasis (jaren 2000 - 2006) werden slechts 30 à 40 klachten geformuleerd op een 
totaal van ongeveer 3 miljoen oproepen. Slechts 17% van het aantal klachten bleken 
gegrond. Een deel daarvan betrof bovendien niet-dringende interventies.  

- Voor de referentieperiode 2007 - eerste helft 2008 werden 87 klachten geregistreerd omtrent 
de taakuitvoering en tijdslimiet interventie.2 

De begeleidingscommissie was het eens dat op basis van deze klachten niet mocht en mag 
worden besloten dat metingen nutteloos zijn of dat er niet moet gestreefd worden naar een 
efficiëntere organisatie met het oog op een verbeterde werking. 

Om eventuele seizoensinvloeden uit te sluiten, werd geopteerd voor een volledig jaar als 
analyseperiode. De periode van 01-09-2007 tot 31-08-2008 werd gekozen, zodat met de meest 
recente cijfergegevens van de oproepen kon gewerkt worden. 

De politiezones en de diensten van de federale politie ontvingen een brief3 ter aankondiging van 
het nakende onderzoek en met de vraag om mee te willen werken. Om alle misverstanden te 
vermijden, werd duidelijk gesteld dat de inzameling van gegevens tot doel had om een globaal 
beeld te kunnen schetsen en een algemeen standpunt te kunnen innemen en dat het niet de 
bedoeling was om één of andere dienst met de vinger te wijzen. 

1.2 Wettelijk kader 

Dienaangaande verwijzen we naar de punten 2.1 en 3.1. 

1.3 Methodologie 

1.3.1 Kernbegrippen - definities 

Het hoeft geen betoog dat een duidelijke aflijning van de in de opdracht geformuleerde 
begrippen diende te gebeuren vooraleer verdere stappen te ondernemen.  

“Dringende oproepen” 

- Het geheel van gebeurtenissen waarvoor een beroep op de politiediensten kan gedaan 
worden, staat opgesomd in een ‘nomenclatuurlijst’. In deze lijst zijn de gebeurtenissen 

                                                
2 Jaarverslag Comité P 2007-2008, p. 75-76. 
3 Cf. bijlage 1. 
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geklasseerd volgens vier prioriteiten (van 1 tot 4) naar gelang hun intrinsieke dringendheid.  
Bij het bepalen van zijn ‘interventiebeleid’ mag de korpschef autonoom een hogere prioriteit 
toekennen, verlagen is niet toegestaan.   
De prioriteiten 1 tot en met 3 zijn de dringende oproepen s.l. omdat ze een tussenkomst ter 
plaatse vereisen. De feiten waaraan prioriteit 4 wordt toegekend kunnen het voorwerp 
uitmaken van een uitgestelde interventie ofwel van een doorverwijzing naar een politiepost; 

- Op basis van bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de oproep, kan de calltaker 
beslissen dat deze een bijzonder dringende behandeling vereist. In dat geval wordt  
gesproken van “dringende aanvaarding”4. Dergelijke manuele omzetting wordt geregistreerd 
als “prioriteit 0”; 

- Het geheel van de oproepen onder de prioriteiten 0, 1 et 2 maakt 10% van het totaal aantal 
oproepen uit. Voegen we daar de prioriteit 3 aan toe, dan stijgt het percentage tot 95%. Het 
blijkt dat deze laatste categorie een soort van ‘grijze zone’ is met feiten die zowel dringend 
als niet-dringend kunnen zijn. Om zo dicht mogelijk aan te leunen bij de notie van ‘dringende 
oproep’ werd geopteerd om de oproepen met prioriteit 3 uit te sluiten. 

“Interventietermijn” 

- Meerdere interpretaties en/of definiëringen van het begrip “interventietermijn” zijn mogelijk. 
Er werd besloten om het onderzoek te focussen op “de tijd die verloopt tussen het ogenblik 

waarop de calltaker de oproep van de burger aanneemt tot op het moment waarop de eerste 

interventieploeg ter plaatse aankomt”. De problematiek van de (soms lange) tijd die verstrijkt 
vooraleer de oproeper te woord gestaan wordt door de calltaker, maakt geen deel uit van dit 
onderzoek. Er bestaan binnen de CIC’s5 evenwel streefdoelen met betrekking tot deze 
doorlooptijd.6 

- De interventietermijn bestaat uit de volgende samenstellende elementen : calltaking-, 
dispatching-, reactie- en verplaatsingtijd. 

“Dispatching” 

- Is “het aanduiden en inlichten van de politieploeg die de tussenkomst zal afhandelen, 

overeenkomstig vooraf gemaakte afspraken”.7 Per CIC-ressort is een CAD8 in plaats 
gesteld9 waarmee gebeurtenissen en ploegen op een geautomatiseerde wijze beheerd 
worden vanuit het CIC. Hierop wordt dieper ingegaan in punt 3 (luik II). 

                                                
4 Cf. p. 24, p. 46 (voetnoot 76) en p. 47 (voetnoot 82). 
5 Communicatie- en informatiecentra. 
6 Zoals : de oproepen moeten opgenomen worden binnen de 10”; 100% van de oproepen moeten binnen de 40” opgenomen 
 worden; het percentage onderbroken oproepen mag hoogstens 12% bedragen; ... 
7 Koninklijk Besluit van 26 juni 2002 betreffende de organisatie van de gecentraliseerde dispatchingcentra en van het nationaal 

invalspunt, art. 20. 
8 Computer Aided Dispatching. 
9 Cf. het Koninklijk Besluit van 26 juni 2002 houdende de bepalingen van de inplaatsstelling, de terbeschikkingstelling en het 

gebruik van de A.S.T.R.I.D.-CAD-systemen en het bijhorend Nationaal Operatiecentrum, art. 2. 
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1.3.2 Analyse van de noden en inzamelen van de nuttige informatie 

Het opmaken van de situatieschets over de interventietermijnen gebeurde op basis van de 
exploitatie van het beschikbare cijfermateriaal uit de 11 CIC-databanken. Dit was de enige 
realistische optie die een methodologische coherentie kon bieden. 

We hebben onze informatiebehoeften zo ruim mogelijk gesteld. Er werden daartoe 
cijfergegevens opgevraagd vanuit diverse invalshoeken, namelijk : de prioriteitscategorie, de 
maand van het jaar, het tijdstip (dag, nacht, week, weekend en feestdagen), de zonecategorie 
en het CIC-ressort. Daarnaast werd informatie opgevraagd en opgesplitst naar elk van de 
componenten van de interventietermijn. 

Er werd informatie opgevraagd over alle politiediensten. 
Na volledige afloop van het onderzoek willen we deze diensten hun eigen gegevens bezorgen, 
samen met een aantal referentiedata (van een ander of gelijkwaardig niveau). We menen via 
deze vorm van “nulmeting” de operationele verantwoordelijken te kunnen sensibiliseren en een 
zekere “benchmarking” te promoten. Dit creëert een mogelijkheid tot zelfreflectie als onderdeel 
van een zoeken naar continu verbeteren. 

De cijfers werden bekomen op basis van strikt identieke bevragingen (queries) van de 
gegevensbanken. Na datacleaning (cf. bijlage 2) werd de aldus ontstane databank bewerkt en in 
vorm gegoten, zodat de interpretatie van de gegevens praktisch mogelijk werd. Bij de analyse 
van de resultaten werd gekozen voor de toepassing van de mediaan10 boven het gemiddelde, 
omdat eerstgenoemde niet gevoelig is voor extreme waarden. 
De analyse van het cijfermateriaal kon ons uitsluitsel geven over het bestaan van ‘problemen’ 
met de interventietermijnen.  

Het onderzoek bleef niet beperkt tot een cijfermatige analyse. Door informatie in te zamelen bij 
een aantal sleutelfiguren van de betrokken lokale en federale diensten en de CIC’s, kon het 
plaatje verder aangevuld worden (cf. punt 1.3.3). We kozen onze gesprekspartners op de 
verschillende echelons van de betrokken diensten : strategisch, operationeel en uitvoerend. Via 
interviews van deze sleutelfiguren werd alle nuttige informatie voor het tweede deel van de 
opdracht verzameld.  
Het was de bedoeling om een situatieschets te maken inzake de dispatching en de effecten na 
te gaan van de gebruikte soorten op de operationele werking van de geïntegreerde politie. 
Omwille van de objectiviteit en de neutraliteit werd getracht om de operationele impact te 
beoordelen door het aanhalen van voor- en nadelen samen met de ondervonden problemen.  
Daarom werden diverse soorten vragenlijsten opgesteld. 

Teneinde na te gaan of er zich daadwerkelijk problemen stellen, zou het ideaal geweest zijn om 
de burger die de meldkamer heeft opgebeld in het kader van een vraag tot (dringende) 
interventie, te kunnen bevragen. Gezien vele oproepers hun ongenoegen niet uiten via formele 

                                                
10 De mediaan is het midden van een verdeling of gegevensverzameling (centrummaat). Met midden wordt het middelste getal in de 

verdeling of verzameling bedoeld. 
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klachten, zou een dergelijke bevraging een nog accurater beeld hebben kunnen schetsen van 
eventuele (andere) problemen. Een dergelijk onderzoek was evenwel niet mogelijk.  
Een eerdere poging (2002) van de AIG om de klantentevredenheid van de burger met 
betrekking tot de 101-oproepen te meten, bleek namelijk te botsen op wettelijke en contractuele 
bezwaren. Enerzijds bleek tussen de telecomoperator en de betrokken 101-centrale 
contractueel gestipuleerd te zijn dat de identificatiegegevens van de oproepers niet ter 
beschikking mochten worden gesteld van derden, anderzijds stelde de Commissie ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat enkel de identificatiegegevens van de 
oproepers van gepubliceerde nummers mochten worden aangewend voor het onderzoek. 
Hierdoor werden overwegend GSM-gebruikers uitgesloten van het onderzoek, terwijl net deze 
laatsten een belangrijke klantengroep uitmaken. De wetenschappelijke waarde van het toen 
voorgenomen klantentevredenheidsonderzoek riskeerde bijgevolg herleid te worden tot een 
'marginale betrouwbaarheid'. Enkel de uitvoering van een op wetenschappelijke leest gestoeld 
'ad random' onderzoek bij de bevolking bleek dan nog mogelijk te zijn. 

1.3.3 Selectie te bezoeken politiediensten 

Naast het bezoek van de 11 communicatie- en informatiecentra zijn we overgegaan tot de 
selectie van een aantal politiediensten van beide niveaus van de geïntegreerde politie11.  

1.3.3.1 Selectie van de politiezones 

Als vertrekbasis voor de selectie van de te bezoeken lokale politiezones werd uitgegaan van het 
beeld dat door de directie CGO12 werd verstrekt over de wijze van dispatching. Deze deelde, op 
enkele uitzonderingen na, de zones in twee grote categorieën in : autonome dispatching versus 
dispatching door het CIC.13 

Teneinde een pariteit tussen de twee “klassieke” modellen van dispatching te bekomen, werd 
beslist om per provincie één zone te weerhouden van elk type. 
Aangezien alle zones van de provincie Luxemburg uitsluitend door het CIC worden gedispatcht, 
werden twee van deze categorie weerhouden voor het onderzoek. Uit het Brusselse gewest dat 
enkel autonoom gedispatchte zones telt, werd één enkele zone weerhouden. Een bijkomende 
autonoom gedispatchte zone werd geselecteerd uit de provincie West-Vlaanderen, waar de 
zones overwegend zichzelf dispatchen. 

Bij de daadwerkelijke selectie van de zones werd vervolgens rekening gehouden met een 
(proportioneel) maximale spreiding per zonecategorie en de mate waarin de zones voorheen al 
dan niet het voorwerp hebben uitgemaakt van bezoeken (en/of onderzoeken) door leden van de 
AIG en/of van het Comité P. 

                                                
11 Cf. bijlage 3. 
12 Directie van de operationele politionele informatie. 
13 De realiteit blijkt niet zo binair te zijn; alternatieve modellen worden toegepast (cf. punt 3.3). 
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1.3.3.2 Selectie van de federale politiediensten 

Drie federale politiediensten werden weerhouden omwille van het belang van hun 
interventietussenkomsten : de diensten van de provinciale wegpolitie (WPR), de spoorwegpolitie 
(SPC) en de scheepvaartpolitie (SPN).  
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2 LUIK I : BEVINDINGEN I.V.M. INTERVENTIETERMIJNEN 

Samen met de brandweer en de medische hulpdiensten staat de politie in voor een 24-uren 
bereikbaarheid en beschikbaarheid. Conform de principes van GGPZ14 is een politionele 
interventie gericht op 'problem resolving'. Een goede uitvoering van de functionaliteit interventie, 
waarbij de interventietermijn een niet-onbelangrijke parameter is, is cruciaal voor de burger en 
bijgevolg voor de geloofwaardigheid en het imago van de politiediensten. Wat de dringende 
interventies betreft, is de snelheid van uitvoering een essentieel aspect.  

Hierna wordt het wettelijk kader aangehaald, gevolgd door een samenvatting van de resultaten 
van de verrichte kwantitatieve analyse. Vervolgens worden de bevindingen van het uitgevoerde 
kwalitatief onderzoek in kaart gebracht. In fine van het luik komt het standpunt van de AIG aan 
bod. De essentiële verbeteropportuniteiten zijn opgenomen in de tekst en worden gebundeld in 
bijlage 6.  

2.1 Wettelijk kader 

2.1.1 Basiswetteksten 

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. 

Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001, inzake de organisatie- en 
werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale 
gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking. 

Omzendbrief GPI 49 van 19 mei 2006, betreffende het dienstenplan van de Communicatie- en 
InformatieCentra.15 

2.1.2 Relevante passages 

“De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden 

op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.  

Deze functie wordt op een permanente wijze binnen elke politiedienst georganiseerd, rekening 

houdend met de frequentie en de aard van de oproepen en inzonderheid de ernst en de 

dringendheid van het gevraagde optreden.  
                                                
14 GemeenschapsGerichte PolitieZorg. 
15 Deze omzendbrief bevat de modaliteiten van het dienstenaanbod van de communicatie- en informatiecentra ten voordele van de 

geïntegreerde politie. Het betreft een algemeen nationaal samenwerkingsconvenant. Specifieke akkoorden tussen de CIC’s en de 
betrokken politiediensten worden in een apart luik vermeld. 
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Als minimale werkings- en organisatienorm voor de uitvoering van deze functie geldt : per 

politiezone de inzet van een interventieploeg gedurende 24u/24u, aangevuld met een 

bijkomende ploeg, gedurende 84 u per week. 

Een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar 

om binnen de kortst mogelijke termijn zijn functie op te nemen.”16 

“Deze functionaliteit dient op een permanente wijze te worden georganiseerd binnen iedere 

politiezone, waarbij rekening moet worden gehouden met enerzijds het aantal en de aard (ernst 

en dringendheid) van de oproepen, en anderzijds met de vereisten van een efficiënte 

aanwending van de beschikbare middelen. 

De zones dienen de inplaatsstelling van één of meer permanente interventieploeg(en), versterkt 

– volgens tijdelijke noden – met één of meerdere ‘piekploegen’ te verzekeren. 

Gezien de verscheidenheid van de zones werd er niet voor geopteerd om federale normen uit te 

vaardigen in verband met aanrijtijden. Het komt aan de lokale partners zelf toe om hieromtrent 

afspraken te maken en deze in de vorm van kwaliteitsstandaarden op te nemen in het zonaal 

veiligheidsplan.”17 

2.2 Kwantitatieve analyse - interpretatie cijfermateriaal 

Het onderzoek heeft zich overwegend gefocused op de dringende oproepen waarvan gegevens 
geregistreerd zijn in de CIC-databanken. In totaal werden gegevens bekomen en verwerkt over 
732.519 bij de CIC’s geregistreerde dringende gebeurtenissen, waarvan slechts 44% de 
interventietermijnen vermelden. De gegevens van dringende oproepen die rechtstreeks bij een 
politiedienst binnenkomen, zijn niet systematisch hierin opgenomen (cf. punt 3.4.3).  
Na bijkomende datacleaning (cf. punt 1.3.2) is onze analyse uiteindelijk gebaseerd op een 
totaalpakket van 285.027 interventies. De gegevens zijn hierdoor teruggebracht tot 39% van de 
oorspronkelijke (bruto)data. 
In bijlage 4 zijn de integrale cijfergegevens en statistieken op nationaal niveau gevoegd. Dit zijn 
enkel de nationale gegevens en niet de gedetailleerde gegevens (analyse van de tabellen per 
CIC). 

2.2.1 Interventietermijn – globaal zicht 

Uit de verdeling van de interventietermijn blijkt dat de politiediensten in 50% van de dringende 

oproepen binnen de 16 minuten op de plaats van het gebeuren aankomen. In 75% van de 
oproepen is dit binnen de 26 minuten het geval en in 90% binnen de 44 minuten. 

                                                
16 KB 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, art. 4. 
17 Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001, inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog 

op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking, punt II, 3°. 
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Zoals hoger aangehaald werd het globale cijfermateriaal geanalyseerd vanuit verschillende 
invalshoeken die hierna aan bod komen. 

2.2.1.1 Interventietermijnen in relatie tot de onderscheiden “interventieprioriteiten” 

 0-1-2 

In ongeveer 54% van de oproepen met prioriteit 0 komt in minder dan 10 minuten een ploeg ter 
plaatse, in 83% van deze oproepen binnen de 20 minuten en in iets meer dan 90% binnen de 30 
minuten. M.b.t. de interventies met de prioriteiten 1 en 2 is er onderling quasi geen verschil 
(ongeveer 33% binnen de 10 minuten, 66% binnen de 20 minuten en 80% binnen de 30 
minuten). Ten opzichte van de oproepen met prioriteit 0 is het verschil eveneens relatief beperkt. 

2.2.1.2 Interventietermijnen in relatie tot de maand van het jaar 

Er zijn geen significante verschillen vast te stellen naar gelang de maanden van het jaar. In de 
vakantieperiode (juli-augustus) en in december-januari-februari worden op nationaal vlak iets 
betere scores behaald dan in de andere maanden van het jaar. In september-oktober-november 
worden zwakkere scores behaald. 

2.2.1.3 Interventietermijnen in relatie tot de weekdagen, weekend of feestdagen 

Er zijn geen (significante) verschillen m.b.t. de interventietermijnen op weekdagen, in het 
weekend en op feestdagen. Een derde van het aantal (geregistreerde) dringende interventies 
vindt plaats tijdens het weekend en op feestdagen. In 2 provincies (Limburg en Waals-Brabant) 
wordt iets beter gescoord op weekdagen dan tijdens het weekend of op de feestdagen, terwijl 
Oost-Vlaanderen iets betere scores behaalt tijdens het weekend. 

2.2.1.4 Interventietermijnen in relatie tot dag en nacht 

Er zijn bijna evenveel dringende interventies ‘s nachts (tussen 19.00 en 07.00 uur) als overdag.  
De interventietermijnen overdag duren gemiddeld iets langer (ongeveer 2 minuten) dan ’s 
nachts. Deze tendens is in elke provincie waarneembaar. 

2.2.1.5 Interventietermijnen in relatie tot 'de categorie' van de politiezones 

In vergelijking met de andere zones wordt in de “grotere” zones (categorieën 4 en 5) een iets 
groter aandeel van de interventies binnen de tijdspanne van 10 minuten behandeld. Dit 
verschijnsel geldt binnen alle grote agglomeraties op één uitzondering na. Wat deze “korte” 
tijdspanne betreft, scoren de “kleinere” zones (categorieën 2 en 3) bijgevolg in het algemeen iets 
(niet-significant) slechter. Voor het overige scoren de “grotere” zones niet wezenlijk verschillend 
ten opzichte van de andere zones. 
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2.2.1.6 Interventietermijnen in relatie tot het CIC-ressort 

Wat de interventietermijnen van gemiddeld 10, 20 en 30 minuten betreft, zijn de resultaten in de 
provincies Henegouwen, Luxemburg, Namen en Luik duidelijk minder goed. Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Waals-Brabant scoren hier het best. Brussel-Hoofdstad scoort gunstig voor 
de interventietermijnen beneden de 10 minuten. Tien procent van de dringende interventies 
binnen de provincie Henegouwen kent een interventietermijn van langer dan een uur. 

2.2.2 Analyse m.b.t. de diverse componenten van de interventietermijn 

Zoals hoger aangehaald zijn de verschillende componenten van de interventietermijn de 
calltaking-, dispatching-, reactie- en verplaatsingtijd. Deze worden hierna schematisch ontleed 
en worden daarna gerelateerd aan het bekomen cijfermateriaal. 

18 

2.2.2.1 Calltakingtijd 

De calltakinggegevens zijn in 87% van de geregistreerde dringende gebeurtenissen vermeld. 
Een gemiddelde calltaking duurt ongeveer 2 minuten 15 seconden. Voor 75% van de oproepen 
duurt dit minder dan 3 minuten 30 seconden. Negentig procent van de oproepen wordt 
behandeld binnen een tijdspanne van iets meer dan 5 minuten. Op het vlak van calltaking 
scoren de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen bijzonder goed. 

                                                
18 Schematische voorstelling overgenomen uit de bijlage A van de data-analyses van het CIC. 
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2.2.2.2 Dispatchingtijd 

In 84% van de gevallen is de dispatchingtijd vermeld. De gemiddelde tijd bedraagt minder dan 2 
minuten. De provincies Antwerpen en Limburg scoren gemiddeld iets meer dan 1 minuut, 
Namen en Luik scoren minder dan 3 minuten. Vijfenzeventig procent van de interventies wordt 
gedispatcht binnen de 4 minuten en 90% binnen de 13 minuten. 

2.2.2.3 Reactietijd 

In iets meer dan 1 op de 2 gevallen (53%) zijn gegevens bekend over de reactietijd. In 55% van 
de gekende gevallen bedraagt deze tijd minder dan 1 minuut en in 75% minder dan 3 minuten. 
In 3 provincies (Antwerpen, Limburg en Luik) wordt deze laatste reactietijd behaald in bijna 70% 
van de gevallen. In Oost-Vlaanderen en Limburg bedraagt de gemiddelde reactietijd meer dan 3 
minuten.  

2.2.2.4 Verplaatsingtijd 

Ook wat de verplaatsingtijd betreft, zijn de gegevens in net iets meer dan de helft van de 
gevallen (51%) bekend. De verplaatsingtijd bedraagt in 50% van de gevallen minder dan 8 
minuten. In 75% van de gevallen bedraagt de verplaatsingstijd minder dan 13 minuten. In 10% 
van de onderzochte gevallen neemt de verplaatsing iets meer dan 23 minuten in beslag. 
Vlaams-Brabant en Brussel scoren iets beter met 5 à 6 minuten, terwijl Namen, Luik en 
Luxemburg gemiddeld rond de 11 à 12 minuten scoren.  

2.3 Kwalitatieve analyse - interpretatie cijfermateriaal 

Naast een kwantitatieve analyse van de gegevens werd het opportuun geacht om de gegevens 
te contextualiseren. Er werd bijkomende informatie gegaard bij sleutelfiguren van het 
interventieproces. 

2.3.1 Algemene bevindingen m.b.t. interventietermijnen 

Voor wat de interventietermijnen betreft, gaf het merendeel van de bevraagde politiediensten 
aan dat er weinig of geen klachten zijn.19 Hetzelfde geluid werd gehoord bij de CIC’s, met dien 
verstande dat sommigen wel meldden dat het voorkomt dat burgers soms meerdere keren 
terugbellen om te vragen waar de politie blijft doch zonder dat ze nadien formeel klagen. Echt 

                                                
19 De geïnterviewde verantwoordelijken van de lokale politiekorpsen melden dat als er klachten binnenkomen, deze eerder 

betrekking hebben op de afwerking van de administratieve taken, onrealistische verwachtingen van de burger, ongegronde of 
onterechte subjectieve klachten van burgers of klachten van beroepsklagers. 
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uitsluitsel hierover zou pas kunnen gegeven worden na bevraging van de betrokken oproepers 
(cf. punt 1.3.2). 
Voor de interventies die door de politiediensten intuïtief als hoogdringend worden ervaren, 
geschiedt er in principe een voldoende snelle tussenkomst. 

Zoals eerder aangehaald (cf. punt 1.1), leken er zich op basis van de door het Comité P 
opgesomde en geanalyseerde klachten, geen problemen te stellen met de interventietermijnen. 
In vergelijking met het totaal aantal interventies was het aantal klachten marginaal.  

2.3.2 Specifiek aangekaarte items (mogelijke zwakheden, disfuncties en 

 risico's) 

De respondenten werden bevraagd over of maakten melding van een aantal items die een 
impact hebben op de interventietermijnen. 

2.3.2.1 Het interventiebeleid of de interventiepolitiek 

Vooreerst is er het interventiebeleid sensu lato (strategisch), ook wel zonaal interventiebeleid 
genoemd. 
Elke politiedienst die een functionaliteit 'interventie' vervult, wordt geacht om terzake een beleid 
te hebben ontwikkeld. Dit beleid omvat onder meer de beoogde doelstellingen met betrekking tot 
de interventiefunctie, de organisatorische accenten, de materiële en menselijke middelen, de uit 
te voeren taken en de taakverdeling (zowel met betrekking tot de interventieshiften als 
daarbuiten).  

Daarnaast is er het interventiebeleid sensu strictu (het operationele interventieplan). 
Een essentieel onderdeel van de functionaliteit interventie is de daadwerkelijke uitvoering van 
interventies op het terrein. Dienaangaande mag verwacht worden dat het zonaal 
interventiebeleid geconcretiseerd wordt in een operationeel interventieplan dat richtlijnen bevat 
met betrekking tot het optreden van een interventieploeg naar aanleiding van een gebeurtenis of 
oproep. Het interventieplan dient probleemoplossend georiënteerd te zijn. De richtlijnen dienen 
betrekking te hebben op de in te zetten capaciteit per soort gebeurtenis en de procedures voor 
het geval zich meerdere gebeurtenissen gelijktijdig voordoen.  
Elke politiedienst die beslist om hierbij gebruik te maken van de ondersteunende diensten van 
het CIC, sluit hiertoe als dienstenafnemer een bijzondere samenwerkingsovereenkomst af.20 
Hierin is het interventieplan opgenomen en eventueel verder geconcretiseerd.  

                                                
20 In de omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, wordt het algemeen luik van het dienstenplan van de CIC's beschreven. Dit 

algemeen luik dient aangewend te worden als ontwerp van bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen het CIC en een 
politiedienst. Nadere afspraken tussen het CIC en de betrokken politiedienst kunnen in een specifiek luik vastgelegd worden.  
Zie ook art. 25 van het "KB CIC". 
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In principe berust de dispatching door het CIC deels op de programmatie van het 
interventieplan, dat ‘ingeput’ wordt in het CAD-systeem21.  

Omzendbrief GPI 4922 stelt dienaangaande dat : 

- “de interventiepolitiek het nemen van snelle en adequate beslissingen moet toelaten  

 betreffende de opdrachten die de dispatcher aan de ploegen moet melden; 

- de opname van het interventiebeleid in de CAD-database inhoudt dat per gebeurtenistype  

 de interventieopdracht en inzetbeslissing wordt bepaald door de verantwoordelijke van de  

 politiedienst, met daarbij de begeleidende maatregelen intern de dienst en/of van andere  

 lokale of federale politiediensten en -overheden; 

- het interventiebeleid zo nodig deel uitmaakt van voorafgaand overleg tussen partijen met het  

 oog op het voorkomen van uitvoeringsconflicten.” 

Wanneer het interventiebeleid op een degelijke wijze uitgeschreven en ingeput is in het CAD-
systeem, wordt de dispatcher aanbevolen om te opteren voor een gestandaardiseerde reactie. 
Zelfs wanneer zones zichzelf autonoom dispatchen, heeft de input in het CAD-systeem zijn nut: 
wanneer een lokale dispatching mocht uitvallen, kan de dispatching van de ploegen met 
volledige kennis van zaken overgenomen worden door het CIC.  

Een goed geformuleerde interventiepolitiek kan de basis vormen van een adequate externe 
communicatie. De interventiewijze en –prioriteiten kunnen op algemene wijze aan de burger 
kenbaar gemaakt worden, met aandacht voor de aflijning tussen dringende en niet-dringende 
oproepen.  

Een gebrekkig ontwikkelde interventiepolitiek riskeert er in sommige gevallen toe te leiden dat er 
geen transversale samenwerking tot stand komt met de andere functionaliteiten binnen een 
politiedienst. De politieorganisatie zou hierdoor kunnen blijven steken in een hyperspecialisering 
(verzuiling) per functionaliteit. Een hiermee gepaard gaande gebrekkige solidariteit binnen de 
zone zou een ontbrekende of onvoldoende soepele invulling van een plotse behoefte aan een 
grotere interventiecapaciteit tot gevolg kunnen hebben (bv. in het geval van niet-voorziene 
piekproblemen).  

Uit het onderzoek is gebleken dat in de meeste zones geen uitgeschreven interventieprocedure 
voorhanden is die de calltaking, dispatching en het interventieoptreden globaal en nauwkeurig 
beschrijft. Soms wordt verwezen naar dienstnota's, onthaalbrochures of naar gekende 
mondelinge onderrichtingen of zelfs naar het ‘interventiezakboekje’. 
Wanneer het interventieplan wel uitgeschreven is, is het dikwijls dermate minimalistisch opgevat 
dat het resultaat ervan niet toelaat om het CAD-systeem afdoende te voeden. 
Gezien de complexiteit van de materie is een goede (proces)begeleiding om een dergelijk plan 
te ontwikkelen bijgevolg nuttig. De CIC’s zouden hierin een ondersteunende rol kunnen spelen.  

                                                
21 Cf. omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 25, punt 10.3.1 en cf. het Koninklijk Besluit van 26 juni 2002 houdende de 

bepalingen van de inplaatsstelling, de terbeschikkingstelling en het gebruik van de A.S.T.R.I.D.-CAD-systemen en het bijhorend 
Nationaal Operatiecentrum, art. 2. 

22 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 23 punt 10.1 en p. 25, punt 10.3. 
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Het interventiebeleid (s.s.) schiet tekort in enkele essentiële elementen ervan, namelijk het 
bepalen van wat er moet gebeuren wanneer er capaciteit te kort is en wat er moet voorzien 
worden teneinde systematische capaciteitstekorten te voorkomen. In de interventieplannen 
ontbreken bijvoorbeeld vaak duidelijke instructies voor het geval nieuwe gebeurtenissen zich 
voordoen terwijl de interventieploeg bezet is. In het CIC voorziet het dienstenplan dat : "In het 

geval het interventiebeleid niet eenduidig bepaalt wat verder moet gebeuren of indien dit beleid 

uitdrukkelijk voorziet in een contactname met de betrokken politiedienst, wordt overlegd met een 

op voorhand gedefinieerde verantwoordelijke van de politiedienst." 
Dikwijls wordt de bal doorgespeeld naar een operationele verantwoordelijke (de OGP of andere) 
die dan de beslissingen moet nemen. 
Een "Neen-verkoop" in geval van minder dringende gebeurtenissen (en doorverwijzing naar 
bijvoorbeeld de wijkdienst) blijkt slechts zelden voorzien te worden. De lokale administratieve 
overheden verlangen van de politiediensten doorgaans dat ze voor alles ter plaatse gaan, 
teneinde de burger maximaal tegemoet te komen. Doordat de interventieploegen in voorkomend 
geval voor quasi elke gebeurtenis ter plaatse dienen te gaan, riskeren ze vrij snel overbelast te 
worden, wat hun snelle inschakeling voor een dringende (nieuwe) gebeurtenis kan 
hypothekeren. Slechts een beperkt aantal zones voorziet een systematische inschakeling van 
personeelsleden van andere diensten binnen de zone (bv. wijkinspecteurs) voor niet-dringende 
interventieopdrachten. 

Voor het niet-voorhanden zijn van een duidelijke interventiepolitiek worden een aantal mogelijke 
verklaringen opgesomd : 

- de vrees dat een te stringent interventieplan er toe leidt dat een dispatcher dit plan  
dwangmatig zal volgen, zelfs wanneer hij meent dat een andere en betere aanpak van een  
bepaalde gebeurtenis opportuun is; 

- het niet kunnen afschuiven van verantwoordelijkheden; 

- een gebrekkige ondersteuning bij de ontwikkeling ervan. 

De beslissingshefboom wordt door het gebrek aan een formele interventiepolitiek of -plan 
exclusief bij de intervenianten en/of de dispatcher gelegd, voornamelijk buiten de diensturen. 

Alhoewel er soms factoren van situationele aard wijzigen, heeft slechts een beperkt aantal 
zones te kennen gegeven dat ze hun zogenaamde interventiepolitiek in het verleden hebben 
geëvalueerd en aangepast. Nochtans heeft de Commissie ter begeleiding van de 
politiehervorming op lokaal niveau er reeds in 2007 op gewezen dat een regelmatig geëvalueerd 
en bijgestuurd interventiebeleid noodzakelijk is.23  

Voor de zones die door het CIC gedispatcht worden of die zichzelf op een autonoom conforme 
wijze dispatchen, beschikken de CIC's over faciliteiten om de interventiepolitiek te helpen 
aanpassen met het oog op optimalisatie van het interventiegebeuren.  

                                                
23 Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, derde evaluatieverslag, juni 2007, p. 47. 
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Eén ervan is de rapportering24 aan de dienstenafnemers. Deze geschiedt op basis van de 
gegevens die op geautomatiseerde wijze voorzien zijn in de processen en procedures van het 
CIC.  
Het CIC-dienstenplan voorziet zowel een basisrapportering (bv. over gebeurtenisgegevens) als 
een gespecialiseerde rapportering (m.b.t. onder meer statistische, geografische, ... gegevens). 
Deze laatste is gebaseerd op overleg tussen het CIC en de bevoegde politiedienst.  
Tevens is voorzien dat elk CIC jaarlijks een evaluatierapport opmaakt ten behoeve van het CIC-
overleg.25 
Die faciliteiten zouden te weinig aangewend worden door de dienstenafnemers om een 
interventiebeleid en -plan te ontwikkelen. 

Verbeteropportuniteiten 

- Stimulering en bewustmaking van de politiediensten met betrekking tot de meerwaarde 

 van een grondig uitgewerkt interventiebeleid (s.l. en s.s.) met bij voorkeur uniforme 

 beleidsopties waar mogelijk, bijvoorbeeld :  

 � duidelijke maatregelen in geval van gelijktijdige meldingen; 

 � betere oriëntatie van de ploegen naar piekplaatsen toe, eventueel uitstellen in de tijd 

  van niet-dringende interventies;  

 � voorzien dat de meest nabije ploeg ter plaatse gestuurd moet worden i.g.v.  

  dringende oproepen, zelfs wanneer het desgevallend een ploeg van een andere zone 

  betreft; 

 � ... 

- Optimaliseren van de interne solidariteit in de politiedienst; 

- Maximaal benutten van de ondersteuningsmogelijkheden van het CIC voor het 

 uitwerken en/of aanpassen van het interventiebeleid.  

2.3.2.2 Het gebruik van dringendheidprioriteiten in het CAD-systeem 

Per gebeurtenis wordt in het CAD-systeem automatisch een 'theoretische' dringendheidprioriteit 
gegenereerd (zie punt 1.3.1). Deze prioriteit moet in principe instaan voor het verstrekken van 
een quasi-gelijkwaardige dienstverlening in het ganse land.  

De oorspronkelijke finaliteit van de dringendheidprioriteit was tweeledig : 

- vooreerst de differentiatie van de vertaling van de interventiepolitiek in het CAD-systeem; 

- daarnaast de dispatcher in staat te stellen om snel keuzes te maken in geval gebeurtenissen  
 zich tegelijkertijd voordoen.  

                                                
24 “KB CIC”, art. 23 stelt : "De rapportering is het verwerken van de beschikbare informatie en het ter beschikking stellen van deze 
 informatie aan de bevoegde overheden en aan de betrokken politiediensten.” 
25 Dit is het overleg waarvan sprake in het “KB CIC", art. 15 en in het dienstenplan CIC, p. 10.  
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Actueel wordt de cijfermatige dringendheidprioriteit sporadisch aangewend voor statistische 
doeleinden en niet (of in geringe mate) voor de operationele werking of sturing van de 
interventie. Omzendbrief GPI 49 verduidelijkt enkel dat in geval van twijfel omtrent de 
dringendheidnotie van een oproep, de calltaker de maximale bescherming van de burger of de 
politieploeg zal laten primeren.26  
In de CAD-bepaling van de prioriteit wordt geen rekening gehouden met andere indicatoren die 
inhoudelijk afgeleid zouden kunnen worden en aanleiding zouden kunnen geven tot een 
'subjectieve prioriteitsafweging'. Dit wordt opgevangen door het creëren van een “dringende 

aanvaarding” door de calltaker (zie punt 1.3.1). 
De dringendheidprioriteit is alleen zichtbaar op het scherm van de dispatcher. Over het 
algemeen houdt deze er weinig rekening mee en beperkt hij zich tot het lezen van de 
omschrijving van de gebeurtenis.  
De interventieploegen zelf krijgen normaal gezien geen kennis van deze cijfermatig toegekende 
prioriteit.  
In het algemeen komt steeds terug dat het uiteindelijk inschatten van de daadwerkelijke 
'operationele prioriteit' van een oproep voornamelijk een kwestie is van "aanvoelen", "ervaring", 
en "intuïtie" (op basis van meegedeelde elementen die de context verduidelijken) door zowel 
calltaker, dispatcher als interveniërende personeelsleden. 

Verbeteropportuniteit 

- Zoals de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau het ook 

stelt, moet overwogen worden om het dringendheidkarakter van een politie-interventie 

af te toetsen aan objectiveerbare criteria27 (zie ook punt 2.4.3). Tevens van de 

gelegenheid gebruik maken om over te gaan van een statisch (huidig 

nomenclatuursysteem) naar een meer dynamisch beoordelingssysteem. 

2.3.2.3 Onderdelen van de interventietermijn 

Calltakingtijd 

Een aantal factoren hebben impact op de calltakingtijd. 

- Aspecten waarop de calltakers weinig of geen vat hebben : 

� Oproepers die zich slecht uitdrukken of enkel een vreemde taal spreken; 
� Oproepers die niet weten waar ze zich bevinden en/of dit niet goed kunnen omschrijven; 
� De complexiteit van de gebeurtenis. 

- Aspect waarop de calltakers wel vat hebben : 

Wanneer de calltaker beslist om een gebeurtenis dringend te aanvaarden, wordt de 
meldingfiche, nog vooraleer deze gefinaliseerd is (en terwijl het calltakinggesprek doorgaat), 
verstuurd naar de dispatcher. Deze kan op zijn beurt, op basis van summiere gegevens, 
parallel reeds overgaan tot het dispatchen van een ploeg. Sommige dispatchers hebben het 

                                                
26 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 13. 
27 Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, derde evaluatieverslag, juni 2007, p. 50. 
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moeilijk met deze manier van handelen, omdat ze dan meestal nog over te weinig gegevens 
beschikken om reeds adequaat te kunnen dispatchen. 

Gezien de processen calltaking en dispatching onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, worden 
andere aspecten m.b.t. de calltaking in het tweede luik behandeld (cf. punt 3). 

Dispatchingtijd 

Hiervoor verwijzen we eveneens naar het tweede luik van het onderzoek.  

Reactietijd 

De reactietijd van de interventieploegen hangt samen met hun paraatheid. 
Her en der is sprake van een verminderde paraatheid van interventieploegen 's nachts.  
Daarnaast komt het - in bepaalde politiezones - voor dat interventieploegen belast zijn met 
allerlei taken die hun paraatheid hypothekeren (bv. bewaking en transfer van een van zijn 
vrijheid benomen persoon, uitvoering van administratieve taken, …). Dit gebeurt soms zonder 
dat het CIC hiervan op de hoogte gebracht wordt.  
Ondanks de aandacht voor de paraatheid tot interventie is uit het onderzoek niet gebleken of de 
aanwezigheid in de burelen een invloed heeft op de reactietijd. 

Verplaatsingtijd 

De interventieploegen laten veelal (gemiddeld in circa 60% van de onderzochte dringende 
gevallen) na om hun status “AR”28 onmiddellijk door te geven. Hierdoor geven de geregistreerde 
verplaatsingtijden over het algemeen niet de werkelijke tijden weer. 

Diverse factoren hebben een impact op de verplaatsingtijd :  

- inplanting van de uitruksite; 

- af te leggen afstanden – sectorenafbakeningen voor de ploegen; 

- verkeersdrukte – verkeerslichten; 

- weersomstandigheden; 

- aard/staat dienstvoertuig; 

- rijgedrag interventieploeg; 

- … 

Globaal gezien werden geen problemen gemeld met betrekking tot de verplaatsingtijd bij 
dringende oproepen.29 Dit betekent niet dat geen optimalisatie mogelijk is. In het onderdeel 
‘operations management en interventieoptimalisatie’ komen we hier op terug (cf. punt 2.3.2.9).  

                                                
28 “Arrived”. 
29 Het probleem zou zich weliswaar kunnen stellen in zones waar slechts een interventieploeg actief is binnen een uitgestrekt 

territorium. 
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Verbeteropportuniteit 

- In de mate van het mogelijke : ontlasting van de interventieploegen van secundaire 

taken (bv. overbrenging of bewaking van gearresteerde personen, ...). 

2.3.2.4 De beschikbaarheid van de interventieploegen 

Deze hangt af van een aantal factoren, zoals : het aantal ploegen aanwezig op het terrein of die 
bijkomend ingeschakeld kunnen worden (zonaal of lateraal), de mate waarin de dispatcher 
kennis heeft van de effectieve status (bezig of beschikbaar – cf. punt 2.3.2.5) van de ploegen en 
het aantal gebeurtenissen dat zich voordoet (piekmomenten). 

Wat het aantal ploegen betreft, zou het interventiebeleid sensu lato moeten instaan voor een 
grondige analyse van de behoeften qua capaciteitsinzet. Dit is niet steeds het geval. Binnen de 
CIC's wordt vrij algemeen gesteld dat het aantal ploegen op terrein niet steeds afgestemd is op 
de behoeften van het moment. Sommige CIC's maken zelfs melding van vrij grote problemen 
wat het aantal ploegen op terrein betreft, al dan niet in verhouding tot de grootte van het 
territorium. 
Bepaalde zones houden soms - en dan meestal overdag – een of meerdere ploegen achter de 
hand om eventuele capaciteitsproblemen op te vangen. Er is een bewustzijn van de asociale 
aspecten voor het politiepersoneel wanneer een grotere souplesse mocht voorzien worden op 
het vlak van inschakelen van bijkomend personeel voor interventieactiveiten.  
Wat externe capaciteit betreft, werden in Franstalig België weinig of geen protocollen ontwikkeld 
die de onderlinge steun (cf. punt 2.3.2.7) regelen. In Vlaanderen werden dienaangaande meer 
protocollen ontwikkeld. Het CIC oordeelt in dergelijke gevallen meestal over het nut van de 
inschakeling van de ploegen van een andere zone. Dit stelt geen problemen in de praktijk. 

Verbeteropportuniteit 

- Optimale afstemming van de interventiecapaciteit op de behoeften. 

2.3.2.5 De statusmeldingen 

Statusmeldingen zijn vooraf gedefinieerde codes voor specifieke en vaak voorkomende situaties 
van de gebruikers (‘onderweg’, ‘vrij’, ‘aangekomen’, …).30 
Interventieploegen moeten hiervan gebruik maken om hun operationele toestand op een 
bepaald ogenblik duidelijk te maken. De statussen kunnen ofwel doorgegeven worden via het 
geautomatiseerde systeem van datatransmissie31 ofwel op een niet-geautomatiseerde wijze, 
namelijk door mondelinge mededeling (“voice”) aan de dispatcher die de status dan in het 
systeem inbrengt.  

                                                
30 Cf. A.S.T.R.I.D.-brochure : details catalogus van de diensten, bijlage 1 bij de SLA tussen A.S.T.R.I.D. en haar klanten, p. 7/14. 
31 Via de radioposten of MDT of via de toestellen die zich in een politiegebouw bevinden : de CAD-viewer, Dispatch/N-toestellen of 

Dispatch/S-toestellen. 
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Door een correct gebruik van de statussen bekomen de dispatchers nuttige informatie teneinde 
de gebeurtenissen adequaat te kunnen toewijzen en behandelen. Hiertoe is het 
geautomatiseerd inbrengen ervan door de ploegen het meest aangewezen.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen : 

- Het melden van de aanvangstatussen32 ("het aanmelden" of "inloggen" door een ploeg die 
zijn shift aanvangt).  

Reeds bij de aanvang van de dienst dienen de politiediensten er zorg voor te dragen dat de 
dispatcher weet welke ploegen beschikbaar zijn en op welke wijze. Hiertoe dienen de 
interventieploegen zich bij de aanvang van hun dienst onmiddellijk "in te loggen" (ook 
“aanmelding” genoemd). Formeel gezien dienen ze hiertoe hun aanvangsstatus in te 
brengen in het CAD-systeem. 

- Het melden van de gebeurtenisafhandelingstatussen33.  

Zodra een gebeurtenis toegewezen wordt aan een ploeg moeten deze statussen  
systematisch in het CAD-systeem ingebracht worden. Het correct gebruik van de 
gebeurtenisafhandelingstatussen laat een opvolging van de ploegbeweging toe. Een 
systematische statusmelding is bijgevolg gunstig voor zowel de locatie- en de 
veiligheidsopvolging, als voor de ploegaanbeveling.  
Daarenboven is hierdoor verantwoordingsrapportering34 mogelijk en kunnen nuttige lessen 
getrokken worden uit de cijfergegevens die verstrekt zijn door het CIC, met het oog op een 
verdere optimalisering van het (dringende) interventiegebeuren. 

Bevindingen 

Er zijn relatief weinig mededelingen van de statussen via datatransmissie. De voornaamste 
reden hiervoor is tweeledig : enerzijds is er van oudsher de gewoonte om de statussen 
radiofonisch mede te delen, anderzijds wordt het systeem als weinig gebruiksvriendelijk en 
eerder tijdsrovend ervaren. Om die reden melden de ploegen hun statussen nog steeds 
overwegend per radio. Niemand blijkt te weten dat de leveranciers van de radiotoestellen deze 
kunnen herprogrammeren (sneltoetsen), zodat het gebruik met het oog op datatransmissie in 
een aanzienlijke mate kan worden vereenvoudigd. 

Andere oorzaken van de veel voorkomende omissie tot systematisch melden van de statussen 
werden eveneens aangekaart : 

- Tekort aan opleiding m.b.t. het gebruik van de statussen; 

- Het voorkomen van vervelende (piepgeluiden) op de radio's wanneer de knoppen worden 
gebruikt;  

- Een gebrekkig inzicht van de leden van de interventieploegen in de werking van de ganse 
keten van het interventiegebeuren en in het nut of het finaal belang van de aan- en 
statusmelding; 

                                                
32 Zoals AV (available CIC); AM (available MDT = beschikbaar met MDT aan boord); … 
33 Zoals AK (AcKnowledge); ER (En Route); AR (ARrived); OS (Out of Service); EO (Emergency Only). 
34 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan p. 31. 
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- Bewuste niet-melding omdat personeelsleden het systematisch melden als een vorm van 
controle ervaren; 

- Een tekort aan beroepsernst en/of (zelf)discipline bij de betrokken politieambtenaren of 
dienst; 

- Onwil om het beëindigen van een interventie te melden in de hoop zo lang mogelijk gerust 
gelaten te worden en/of gebrek aan motivatie om het beroep op een gedreven manier uit te 
oefenen.  

Naar gelang de politiedienst verloopt het inbrengen of aanpassen van de statussen in het 
algemeen, in meerdere of mindere mate systematisch of stipt. 

Het hiernavolgende kader bevat een overzicht van de respectieve verhoudingen van de 
gekende interventietermijnen ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde dringende 
gebeurtenissen (per CIC en op nationaal vlak). Aangezien een interventietermijn in principe 
slechts gekend kan zijn wanneer de status 'ter plaatse' ingebracht werd, drukken de vermelde 
percentages tegelijkertijd uit in welke mate deze status per CIC-ressort gebruikt (ingebracht) 
wordt. 

CIC-ressort Percentage gebruik van de status ‘ter 

plaatse’ t.o.v. het aantal geregistreerde 

dringende gebeurtenissen 

Antwerpen 46% 
Brussel-Hoofdstad 52% 
Henegouwen 28% 
Limburg 31% 
Luik 32% 
Luxemburg 36% 
Namen 27% 
Oost-Vlaanderen 47% 
Vlaams-Brabant 46% 
Waals-Brabant 43% 
West-Vlaanderen 20% 

Score op nationaal vlak 39% 

Na sensibilisering door bepaalde CIC’s stellen sommigen vast dat het gebruik van de statussen 
in hogere frequentie wordt toegepast, terwijl anderen vaststellen dat dit geen enkele impact 
heeft, waardoor het voor deze laatsten als een verloren strijd beschouwd wordt. De CIC’s zelf 
blijven soms ook in gebreke om de dienstdoende ploegen er attent op te maken dat ze hun 
status dienen te melden.  
Binnen de politiezones zelf is weinig sprake van een sensibilisering terzake. De korpschefs 
blijken niet steeds doordrongen van het belang van systematische statusmelding. De 
statistieken dienaangaande worden niet steeds opgevolgd en er wordt nagelaten om dit verzuim 
bij de interventiepersoneelsleden aan te pakken.  
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Wat de gebeurtenisafhandelingsstatussen betreft, stellen de CIC-dispatchers regelmatig vast 
dat de status van een ploeg (tè) lang onveranderd blijft na een kennisgeving van een 
gebeurtenis. Er geschiedt daarenboven niet steeds een radiofonische mededeling van de 
veranderde status. Zelfs in het geval van risicovolle tussenkomsten zien sommige ploegen er 
het belang niet van in. Vooral de melding van de ‘aankomst ter plaatste’ en het ‘terug 
beschikbaar’ zijn, geschiedt beduidend minder. M.a.w. de gemelde statussen beantwoorden niet 
altijd aan de realiteit en een optimale nieuwe dringende interventieafhandeling kan hierdoor 
gehypothekeerd worden. 

Weinig politiediensten doen aan opvolging van de cijfermatige resultaten die hen, op eventueel 
verzoek, verstrekt worden met betrekking tot de melding van de statussen. Deze resultaten 
worden in de praktijk niet altijd automatisch medegedeeld door de CIC’s (behalve aan sommige 
WPR's). De eenheden die statistieken opvragen, scoren meestal beter qua systematische 
statusmelding. Sommige politiediensten stellen dat de door het CIC verstrekte gegevens te 
complex zijn en hierdoor aanleiding geven tot subjectieve interpretatie. Anderen benutten de 
ISLP-module 'interventie' in plaats van het CAD-systeem om te dispatchen en gebruiken dit 
soms als meetinstrument voor de interventietijden. 

Enkele nefaste gevolgen van de gebrekkige melding van de gebeurtenisafhandelingsstatus 
kunnen in een zekere mate gecompenseerd worden door het gebruik van AVL35. Omzendbrief 
GPI 49 voorziet in het CIC-dienstenplan immers een aantal functioneringsprincipes zoals : "Ten 

gunste van de optimale dringende interventieafhandeling, de veiligheidsopvolging, 

ploegaanbeveling en locatieopvolging dient het gebruik van AVL te worden voorzien."36  
Met laatst vermeld systeem worden de geografische coördinaten van een voertuig via GPS-
detectie37 doorgegeven aan het CAD-systeem. Politiediensten die over een Dispatch/S 
beschikken, kunnen eveneens een aangemelde ploeg die over een AVL-module beschikt "in 
real time" visueel opvolgen op scherm (dynamische locatieopvolging via elektronische 
cartografie). 
Deze situatie is onmiskenbaar de meest ideale onder meer vanuit het oogpunt van de veiligheid 
voor de ploeg zelf. In geval van een noodoproep door een ploeg ziet de operationele beheerder 
met één blik op het scherm wie deze oproep lanceerde en waar de oproeper zich bevindt alsook 
de positie van bepaalde gebouwen enz. Zelfs wanneer de ploeg niet meer in staat is om 
radiocontact te nemen, kan er toch nog gericht hulp worden ingezet.  
Sommige zones menen dat het gebruik van AVL gepaard gaat met aanzienlijke 
abonnementskosten. In de praktijk blijkt dit relatief mee te vallen.38 Iets meer dan de helft van 
alle politiezones (57,14%) maken reeds gebruik van het AVL-systeem.39 Sommige 
interventieploegen die over AVL beschikken, schakelen dit echter uit ...  

                                                
35 Automatische VoertuigenLokalisatie. 
36 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, punt 10.2, p. 24. 
37 AVL is gebonden aan de performante vaste boordradio van een voertuig die via een GPS-module de GPS-coördinaten naar de 

CAD-server verstuurt. Een AVL-module kan eveneens op een carkit geïnstalleerd worden maar het systeem werkt dan enkel op 
voorwaarde dat de ploegen de discipline opbrengen om hun draagbare radio in de carkit te steken.  

38 Een abonnement zou 15€ per jaar per hiermee uitgeruste boordradio kosten. Nog goedkoper is het gebruik van een draagbare 
radio in combinatie met een carkit (zie APL). 

39 Diverse zones hebben het "fleetlog"-systeem aangekocht doch dit is niet compatibel met het A.S.T.R.I.D.-netwerk. 
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Een bijkomende optimalisering bestaat in het APL40-systeem, zijnde een GPS-
lokalisatiesysteem voor draagbare radioposten. Draagbare radio’s die los van een carkit gebruikt 
worden, zijn evenwel minder performant. Ze kunnen soms het contact met het A.S.T.R.I.D.41-
netwerk verliezen. 

Verbeteropportuniteiten 

- Het belang van een sensibilisering en opvolging met betrekking tot het systematisch 

melden van statussen blijven benadrukken; 

- Wat het relatief ingewikkelde geautomatiseerde systeem van statusmeldingen via 

datatransmissie betreft, moeten de gebruikers voorgelicht worden over de 

mogelijkheid tot vereenvoudiging van het gebruik d.m.v. herprogrammering; 

- Stimulering van de aanschaf en/of gebruik van AVL en eventueel zelfs APL (voor de 

toestellen die hiervoor geschikt zijn). 

2.3.2.6 De distributie van een gebeurtenis en dispatching op piekmomenten 

Het CIC beheert de toewijzing van de 101-oproepen, in voorkomend geval rekening houdend 
met het geformuleerde interventiebeleid en met eventuele lokale protocolakkoorden.42 Zodra de 
calltaker een gebeurtenis "aanvaardt", wordt deze "gedistribueerd" (onveranderd doorgegeven 
of verzonden) naar de dispatcher van de dienst die belast is met de verdere afhandeling van de 
oproep (CIC of “remote” zone). De distributie van de gebeurtenis gebeurt via de snelste weg en 
in principe automatisch. 

Het beheer van de gedistribueerde kort op elkaar volgende gebeurtenissen geschiedt echter niet 
eenvormig. Afhankelijk van de dispatcher wordt een ploeg, ongeacht of deze bezet is of niet, wel 
of niet onmiddellijk gedispatcht. Er zijn meerdere mogelijkheden :  

- ofwel wordt er gewacht tot een interventieploeg daadwerkelijk vrij is en wordt de oproep "in 

 wacht" geplaatst met of zonder (radiofonische) pre-informatie aan de ploeg;  

- ofwel kan de dispatcher aan een bezette ploeg vragen om een in behandeling zijnde 
 gebeurtenis af te breken;  

- ofwel wordt extra capaciteit gezocht. Deze capaciteit kan door de politiedienst zelf geleverd 
 worden na contactname met de dienstdoende lokale operationele verantwoordelijke (OGP). 
 Dit geschiedt overwegend tijdens de bureeluren. In uitzonderlijke gevallen wordt buiten de 
 bureeluren eerder een beroep gedaan op ‘laterale steun’ (cf. punt 2.3.2.7). 

In niet-dringende gevallen worden de interventiemodaliteiten soms afgesproken met de 
oproeper. Deze wordt bijvoorbeeld gevraagd zich naar een politiepost te begeven of even te 
wachten.  

                                                
40 Automatische PersonenLokalisatie. 
41 A.S.T.R.I.D. wordt in twee betekenissen gebruikt : (1) het communicatiesysteem All-round Semi-cellular Trunking 

Radiocommunication Integrated Dispatchings (2) de vennootschap die het systeem uitbaat is de N.V. A.S.T.R.I.D., de naamloze 
vennootschap van publiek recht opgericht door de federale Investeringsmaatschappij in uitvoering van artikel 2 van de wet van 8 
juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. 

42 Wanneer hiervan afgeweken wordt, wordt dit vermeld in de meldingfiche. 
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Wanneer het interventieoptreden vertraging oploopt, wordt de oproeper hiervan soms op de 
hoogte gebracht, doch dit gebeurt niet systematisch. Wanneer dit niet gebeurt, bellen de klanten 
soms terug naar de meldkamer om te vragen waar de politie blijft. 

Wanneer een door het CIC-gedispatchte interventieploeg tegelijk voor meerdere gebeurtenissen 
gevat is, hoeft deze ploeg de door het CIC afgewogen rangorde (qua dringendheid van de 
gebeurtenissen) niet noodzakelijk te respecteren (cf. punt 3.6.2.1). 

In de “remote” dispatchings spelen de lokaal bepaalde regels. Al naar gelang de politiedienst is 
het de dispatcher, de postoverste, de OGP of de officier met wachtdienst die beslist wat er met 
de in wacht geplaatste gebeurtenis zal gebeuren en/of welke gebeurtenis prioritair behandeld 
zal worden.  

De Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau heeft gewezen op het 
probleem van de statutaire inzetbeperkingen voor de interventie bij onvoorziene gebeurtenissen 
en van de aanpassing van de personeelsinzet aan de onvoorziene noden.43 Door de huidige 
tendens tot beperking van het aantal overuren in vele politiediensten kan deze problematiek nog 
acuter worden. 

De meeste lokale politiezones kennen hun (recurrente) piekmomenten minstens grosso modo. 
In meerdere gevallen is dit het gevolg van een interne, al dan niet empirische, analyse.  
Sommige politiediensten voorzien uitdrukkelijk in de daadwerkelijke aanwezigheid van de 
dienstdoende interventieploeg(en) op het terrein tijdens de gekende piekmomenten (bv. 
verkeersspits). Anderen anticiperen door niet-dringende opdrachten op piekmomenten uit te 
stellen. De meeste zones geven aan geen onoplosbare problemen te kennen tijdens 
piekmomenten in die mate dat altijd gevolg gegeven wordt aan (als intuïtief aangevoelde) 
hoogdringende oproepen. 

2.3.2.7 Laterale en andere onderlinge steun (bijstand) 

In het CIC-jargon wordt met laterale steun bedoeld : de onderlinge steun afgesproken door 
middel van een protocolakkoord.44 In de praktijk spreken de meesten over laterale steun in de 
betekenis van “elke vorm van bijstand door gelijkwaardige partners” (ongeacht het al dan niet 
bestaan van een protocol). Er is in het huidig politie-universum geen verplichting tot afsluiten 
van protocollen tussen de politiezones. De zones worden hiertoe enkel aangemoedigd.45 Het 
aantal zones dat al dan niet protocollen tot onderlinge steun afgesloten heeft, verschilt naar 
gelang de provincie.  

Omzendbrief GPI 49 stelt : "Het CIC kan in gevaars- en crisissituaties middelen van de 

politiedienst en van de laterale steun inzetten. De permanente delegatie zal beperkt blijven tot 

                                                
43 Commissie ter begeleiding van de politiehervorming, derde evaluatieverslag, juni 2007, p. 55. 
44 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 37, pt. 10.5 bepaalt dat wanneer de onderlinge steun geregeld wordt in een 

protocolakkoord, er dan gesproken wordt over 'laterale steun'. 
45 Cf. PLP 10. 
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uitzonderlijke gevallen en mag niet tot doel hebben besparingen te realiseren binnen de 

politiezone. De politiezone verleent steun aan de andere politiediensten van het gerechtelijk 

arrondissement wanneer alle personeelscapaciteiten uitgeput zijn en dat in de navolgende 

gevallen : 

- de gevaarssituatie : bij een onmiddellijk gevaar voor de fysieke integriteit van burgers en/of 

het interveniërend personeel 

- de crisissituatie : bij incidenten waarvoor binnen een bestaand reactiekader zich een 

onmiddellijke hulp opdringt.”46 

Zoals reeds eerder aangehaald kan door de dispatcher beroep gedaan worden op (onderlinge) 
steun tijdens piekmomenten. Overigens wordt verwezen naar de wet op het politieambt (WPA), 
art. 43 : “Bij het vervullen van hun opdrachten verlenen de politieambtenaren elkaar te allen tijde 

wederzijdse bijstand en zorgen zij voor een doeltreffende samenwerking.” 

Over het algemeen verloopt het beroep op onderlinge bijstand vlot.  
Wat het CIC betreft, doet deze dienst meestal eerst een beroep op de andere zones die door 
haar gedispatcht worden alvorens eventueel een beroep te doen op de ploegen van een 
“remote” gedispatchte-zone. Deze zones zelf doen zelden een beroep op laterale steun en zo 
nodig nemen ze rechtstreeks contact op met een buurzone voor versterking. 

Omzendbrief GPI 49 bepaalt tevens dat bij grootschalige gebeurtenissen die als ramp kunnen 
omschreven worden, zal gehandeld worden zoals afgesproken op het provinciaal overleg 
‘rampenplanning’. 
Tot op heden zijn er sporadisch rampenplannen ingeput in het CAD-systeem. 

Verbeteropportuniteit 

- Maatregelen nemen zodat alle politiezones op termijn overgaan tot formalisering van 

de laterale steun via overleg. 

2.3.2.8 Wissel van de shiften 

Het beeld met betrekking tot de behandeling van dringende oproepen die kort voor de wissel 
van de shiften binnenkomen, is niet eenduidig. De bevraagde respondenten beweren dat de als 
(intuïtief ervaren) hoogdringende gebeurtenissen steeds onmiddellijk gedispatcht worden en dat 
de bijna afgaande ploeg ter plaatse wordt gestuurd. Voor andere gebeurtenissen wordt het 
dispatchen soms uitgesteld tot de opgaande ploeg er is, al dan niet in samenspraak met de 
afgaande ploeg. Eerder uitzonderlijk brengt dit problemen met zich mee doch alvast in één geval 
betrof het een ernstige zaak.47 Wanneer een reële overlapping van de shiften voorzien is, stelt 
dit probleem zich vanzelfsprekend minder. 

                                                
46 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 26, punt 10.3.4. 
47 Jaarverslag Comité P 2007-2008, p. 33. 
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Met betrekking tot de wissel van de shiften werd in het kader van huidig onderzoek binnen de 
CIC's voornamelijk melding gemaakt van het reeds hoger aangehaalde probleem van laattijdige 
aanmelding van de interventieploegen. Dit gegeven is risicovol wanneer geen overlapping van 
de shiften voorzien is. Sommige ploegen loggen zich bijvoorbeeld slechts in nadat ze eerst 
deelgenomen hebben aan de bij de aanvang van de nieuwe shift voorziene briefing. Ook hier 
geldt ofwel een (individueel) tekort aan beroepsernst of discipline ofwel een gebrek aan 
kwaliteitsvol toezicht op het goede verloop van alle operationele aspecten van het 
interventieproces. 

Verbeteropportuniteiten 

- Voorzien van een stipte inlogging van de ploegen en/of van een overlapping van de 

interventieshiften; 

- Sensibilisering van de operationele overste voor een grondig toezicht op de 

uitvoering van interventies voor gebeurtenissen die zich voordoen omstreeks de 

wissel van de  shiften. 

2.3.2.9 Operations management en interventieoptimalisatie 

Het hertekende politielandschap heeft tot gevolg dat bepaalde politiezones uitgestrekt zijn. 
Hierdoor riskeren de interventieploegen voor sommige interventies grote afstanden te moeten 
overbruggen.  
Soms kan hierdoor het interventieoptreden gehypothekeerd worden door een te lange aanrijtijd. 
Dit is het geval wanneer de vertrekplaatsen van de ploegen geografisch niet optimaal ingeplant 
zijn en de dienstdoende ploegen op zich niet gemakkelijk "buiten te krijgen" zijn, zoals soms 
gemeld werd. Wanneer de ploegen op kalme momenten toch buitenactiviteiten (afbreekbare 
taken) uitvoeren, worden ze over het algemeen niet op een doordachte wijze geografisch 
georiënteerd. 

Binnen de politiediensten heeft het strategisch management sinds geruime tijd ingang gevonden 
doch aan een kwaliteitsvol operationeel management blijkt nog niet de nodige aandacht te 
worden besteed. Er ontbreekt een onmisbare expertise.  

Weinig zones hebben tot op heden bijvoorbeeld een wiskundig-wetenschappelijke studie 
uitgevoerd met het oog op een optimale operationalisering van hun (interventie)proces. Cf. de 
doctoraatsstudie48 van professor Moonen waarin stochastische modellen49 uitgewerkt en 
gehanteerd werden om na te gaan welke variabelen tot welke meer- of minderopbrengsten 
leiden in het kader van de interventiefunctie. 

                                                
48 "Stochastic models for local police patrol and intervention activities" - proefschrift voorgedragen tot het behalen van het doctoraat 

in de ingenieurswetenschappen en verdedigd op 19 mei 2008. 
49 Wiskundige modellen op basis van waarschijnlijkheidsberekening. 
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Verbeteropportuniteit 

- Zorgen voor de best mogelijke locatie en oriëntering van de interventiecapaciteit i.f.v. 

diverse parameters (geografisch centrum, hot spots, verbindingswegen, …); 

- Zorgen voor het verwerven van een grotere expertise op vlak van het operationeel 

management. 

2.3.2.10 Specificiteiten m.b.t. de federale politiediensten 

Een aantal bevindingen met betrekking tot de lokale politiekorpsen gelden eveneens voor de 
federale politiediensten : afwezigheid van normen, onvoldoende kwaliteit van de informatie die 
van het CIC wordt ontvangen, moeilijkheden om een correcte inschatting te maken van de graad 
van dringendheid, belangrijke leemtes op vlak van mededeling van de statussen, afwezigheid 
van overlapping van de interventieshiften en verantwoordelijkheid van de interventieploeg 
inzake het beheer van de prioriteiten in geval van wachtende interventies. 
Toch zijn er ook hier weinig of geen formele klachten te melden.  
Hierna halen we enkel nog een aantal specifieke elementen aan voor elk van de betrokken 
diensten. 

SPN 

Met betrekking tot de aanrijtijden in geval van dringende oproepen beschikt de SPN niet over 
relevante gegevens. Dit omdat hun interventies a-specifiek zijn.  

WPR 

Vanuit macroscopisch oogpunt blijken de interventietermijnen van de Wegpolitie niet bijzonder 
problematisch te zijn. Het beperkt aantal korte interventietermijnen niet te na gesproken, 
benaderen ze de resultaten die op nationaal vlak geregistreerd werden voor wat de aankomst 
binnen de 30' op de plaats van het gebeuren betreft. Dit geschiedt eveneens in ongeveer 80% 
van de gevallen. 
Vanzelfsprekend worden de interventietermijnen beïnvloed door de oppervlakte van de 
interventiesector. 

Bovendien is er een maatregel die de ploegen verplicht om tijdens de spitsuren maximaal op 
terrein aanwezig te zijn.  

In geval van gelijktijdige oproepen wordt prioriteit gegeven aan de gebeurtenissen die gepaard 
gaan met een verkeersopstopping. Voor het overige zullen het al dan niet voorkomen van 
gekwetsten, vrachtwagens, … in aanmerking genomen worden bij het beoordelen van het 
interventieoptreden. 
In het perspectief van een algemene optimalisatie van de capaciteitsbenutting en om de 
dringende oproepen nog beter te kunnen beantwoorden, pleiten de verantwoordelijken voor de 
realisatie van een globale analyse van de situatie op het vlak van interventies. Momenteel zijn 
ze zelf niet langer in staat om een dergelijke studie uit te voeren. Ze betreuren dan ook een 
inertie en terughoudendheid op diverse niveaus ten opzichte van veranderingen.  
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Betrokkenen spreken zich uit over een grotere flexibiliteit zonder taboes zoals bv. ten opzichte 
van de provinciale grenzen. Laterale steun mag effectief geen zaak van de lokale politiezones 
alleen zijn. 

SPC 

Bij de spoorwegpolitie is er bij uitstek een nauw verband tussen de interventietermijnen en de af 
te leggen afstanden. De piekmomenten doen zich enkel voor tijdens de spitsuren in de stations. 
Alhoewel deze dienst over het algemeen niet overbelast is, kunnen de interventietermijnen toch 
behoorlijk lang zijn door de uitgestrektheid van het territorium. 
Doordat er samenwerkingsakkoorden afgesloten zijn, zowel van algemene aard50 als specifiek51 
met sommige politiezones op wiens grondgebied zich een treinstation bevindt, is er niet echt 
sprake van een verminderde beschikbaarheid van de politie voor de treinreizigers. Onafgezien 
de taakverdeling en de afgebakende activiteitsgebieden, wordt de lokale politie steeds 
ingeschakeld om de eerste dringende maatregelen te nemen wanneer de SPC in de 
onmogelijkheid verkeert om binnen een redelijke termijn (30') ter plaatse te komen. In 
voorkomend geval doet de SPC evenwel steeds het nodige om de zaak - en de reeds begonnen 
vaststellingen - binnen de kortst mogelijke termijn over te nemen. Dit alles geschiedt op basis 
van wederkerigheid. 
Volgens de omzendbrief van 15 april 2002 moeten de oproepen van de meldkamer van de 
NMBS door het CIC als dringend worden behandeld. Objectief gezien zijn ze echter niet 
allemaal dringend en worden ze niet systematisch gevolgd door een optreden van een ploeg 
van de Spoorwegpolitie. 
De cascade-gewijze informatiestroom vanaf de gebeurtenismelding is hier langer door de 
inschakeling van het CIC als tussenechelon. Dit is onvermijdelijk een bron van tijds- en 
informatieverlies voor het SPC-personeel. Deze laatsten zien hierin geen enkele meerwaarde. 
Sporadisch gebeurt het nog dat SPC-ploegen rechtstreeks door de meldkamer of 
veiligheidsdienst van de NMBS verwittigd worden. Rekening houdend met het belang van de 
prioritaire informatie van het CIC in haar rol van coördinator en informatieverspreider ten 
opzichte van het geheel van de politiediensten, kunnen dergelijke praktijken niet goedgekeurd 
noch bevorderd worden. 

2.4 Is normering aangewezen? 

2.4.1 Normen op nationaal vlak, in de ons omringende landen en in 

aanverwante disciplines 

Op nationaal vlak zijn actueel geen standaarden inzake interventietijden ontwikkeld. 

                                                
50 Een ministeriële omzendbrief van 15 april 2002 regelt de taakverdeling tussen SPC en de lokale politie enerzijds en de 

verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid anderzijds.  
51 Specifieke akkoorden afgesloten tussen de betrokken partijen. 
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De Ministeriële Omzendbrief PLP 1052 vermeldt met betrekking tot de interventietijden enkel: 
"Gezien de verscheidenheid van de zones werd er niet voor geopteerd om federale normen uit 

te vaardigen in verband met aanrijtijden53. Het komt aan de lokale partners zelf toe om 

hieromtrent afspraken te maken en deze in de vorm van kwaliteitsstandaarden op te nemen in 

het zonaal veiligheidsplan." 

Zowel het Comité P54 als de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal 
niveau55 hebben gewezen op de onmogelijkheid om de uitvoering van de interventie objectief te 
meten, gelet op ontbrekende kwaliteitsstandaarden. De Commissie heeft er aan toegevoegd dat 
kwaliteitsstandaarden onmisbaar zijn. Conform de PLP 10 vindt ze dat de politiezones zelf 
specifieke standaarden moeten bepalen en naleven. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met specifieke eigenheden (demografische gegevens).56 

De auditervaring van de AIG leert dat de meeste zones geen kwaliteitsstandaarden hebben 
ontwikkeld met betrekking tot de aanrijtijden. Tevens blijkt dat de in voorkomend geval toch in de 
zonale veiligheidsplannen opgenomen standaarden veelal 'pro forma' aangehaald worden en 
niet gekend zijn door de leden van de interventiediensten.  
In de praktijk stellen de operationele personeelsleden van de interventiediensten dat de 
gehanteerde operationele norm luidt: "Zo snel mogelijk ter plaatse te gaan".  
Huidig onderzoek bevestigt deze trend. Slechts in enkele politiediensten waren normen bepaald. 
Sommige normen hadden betrekking op de niet-dringende interventies, andere enkel op 
dringende. 

Er werd summiere informatie ingewonnen in de ons omringende landen (Luxemburg, Duitsland 
en Nederland).57  

In Luxemburg en Duitsland blijken geen standaarden te bestaan. In Duitsland zijn bepaalde 
deelstaten bezig met statistische registraties.  
Uit contact met de liaisonofficier van Nederland blijkt dat er geen nationale normen zijn opgelegd 
voor wat aanrijtijden betreft. Dienaangaande werden echter wel denkoefeningen gemaakt 
waarbij de politieregio’s werden opgedeeld in een stadsregio, een grote landelijke regio en/of 
een kleine landelijke regio. Dit vanuit de overtuiging dat, gelet op geografische ligging en 
indeling van de politiegebieden, de aanrijtijden, zelfs met gelijk toegepaste capaciteit in de tijd, 
merkelijk zouden kunnen verschillen. Door het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken 
werden echter wel standaarden aangegeven voor wat calltaking en dispatching betreft. Het gaat 
hem hier om reactie binnen een bepaald tijdsbestek in een hoog percentage van de ontvangen 
oproepen. 

                                                
52 Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog 

op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking, punt II, 3°. 
53 Het weze opgemerkt dat de aanrijtijden een onderdeel van de gehele interventietermijn uitmaken. 
54 Comité P, jaarverslag 2007-2008, p. 33. 
55 Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, derde evaluatieverslag, juni 2007, p. 54. 
56 Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, derde evaluatieverslag, juni 2007, p. 57. 
57 Via CG/CGI die de desbetreffende verbindingsofficieren heeft bevraagd. 
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Andere disciplines 

Wat de discipline ‘brandbestrijding’ betreft, is voor de Belgische brandweer een maximale 
interventietijd van 12 minuten vooropgesteld, waaronder een maximale reactietijd van 2' (binnen 
de 2 minuten na verwittiging moet buitengereden worden). 

De discipline ‘dringende Geneeskundige Hulpverlening’ wordt geregeld in de wet van 8 juli 1964 
ad hoc58. Onder dringende geneeskundige hulpverlening wordt in deze wet verstaan: “Het 

onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle personen …/…”. Noch in de wet, noch in 
het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor de ambulancediensten 
bedoeld in artikel 3bis van de wet, worden maximale termijnen bepaald.  

2.4.2 Mening van de respondenten over een eventueel opleggen van 

 normen 

Het zal wellicht weinigen verwonderen dat de mening van de geïnterviewden over een eventuele 
oplegging van normen met betrekking tot dringende interventies, op de meest diverse wijze 
werd beantwoord.59 Deze onderscheiden en eerder persoonlijke meningen kwamen naar voren 
in de diverse politieniveaus. 
Algemeen werd gesteld dat een "procentueel te bereiken doel" (permanent streefdoel) 
aanvaardbaar lijkt.  

Voor- en nadelen van het opleggen van normen 

Voordelen : 

- Duidelijk bepaalde te behalen doelstellingen kunnen motiverend werken. 

- Standaardisering van de processen leidt tot grotere duidelijkheid en grotere  
eenvormigheid in het optreden. 

- Stimulans voor het gebruik van efficiënte methodes en/of technieken die een optimalisatie  
van het interventieoptreden ondersteunen. 

- … 

Nadelen : 

- Mogelijk contraproductief effect indien de norm te ruim bepaald wordt of de  
doelstelling te rigide geformuleerd is.  

- Eventuele impact op de capaciteit die ingezet zal moeten worden om de norm te kunnen  
halen : verhoging van het aantal in te zetten ploegen en dus verhoging van de kostprijs of 
capaciteitsverschuiving.  

- Mogelijke bron van schadeclaims wanneer mocht blijken dat de norm niet gerespecteerd 
werd. 

- … 

                                                
58 De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 
59 Van "utopisch" via elke mogelijke tussengradatie naar "het is een plicht naar de bevolking toe om interventietermijnen op te 

leggen". 
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2.4.3 In overweging te nemen elementen in geval van ontwerp van normen door 

 de centrale overheid 

Mocht de overheid beslissen om normen voor dringende oproepen op te leggen, dan dienen een 
aantal preliminaire beslissingen (randvoorwaarden) genomen te worden. 

Normen beperken tot dringende politionele interventies of niet? 

Hoger werd reeds aangehaald dat de voorheen gebruikte notie van dringende oproepen niet 
volledig overeenkomt met wat dringende oproepen zijn. De ‘prioriteiten’ 0-1-2 zijn hoofdzakelijk 
gebaseerd op de intrinsieke ernst van de feiten en op enkele uitzonderingen na (prioriteit 0) 
wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden (bv. het wel of niet voorkomen 
van : bedreiging van de fysieke integriteit, daders ter plaatse, risico voor verergering van de 
situatie, nuttige en dringend te beschermen sporen, …). Deze omstandigheden bepalen mee de 
uiteindelijke objectieve dringendheid van de gebeurtenis. Bij gebrek aan een uniforme definitie 
terzake proberen sommige leidinggevenden zelf invulling te geven aan het begrip dringende 
gebeurtenis en/of interventie.  
De bepaling van de dringendheid van de gebeurtenissen zou niet alleen gebaseerd mogen zijn 
op een droge, statische gebeurtenissenlijst en kan moeilijk berusten op het louter subjectieve 
aanvoelen van de calltakers en dispatchers (cf. verbeteropportuniteit geformuleerd in fine van 
punt 2.3.2.2). 

Bepalen van normen voor de gehele interventietermijn en/of voor sommige onderdelen 

ervan (calltaking-, dispatching-, reactie- en verplaatsingtijd)? 

Voor bepaalde aspecten van de interventietermijn zal het opleggen van een maximale norm een 
eerder eenvoudige oefening zijn gezien hier geen complexe variabelen in meespelen. Voor 
calltaking zijn er al bepaald op niveau CIC. Wat de dispatching betreft, zijn ze in ontwikkeling. 
De CIC-dispatcher wordt momenteel geacht de gebeurtenis onverwijld te dispatchen.60 

Welke soort normen dringen zich mogelijkerwijs op? 

- De keuze dient overwogen tussen lineaire of gedifferentieerde normering. Dit gelet op 
mogelijke differentiaties :  
� soort politiezone of -eenheid (categorie van de zone, WPR, SPN, SPC, ...);  
� sociodemografische factoren (bv. bevolkingsdichtheid);  
� tijdstippen van interventie (dag, nacht, piekuren, ...);  
� af te leggen afstanden, ... 

- De te behalen norm zou een streefdoel moeten zijn die een percentage zou moeten 
bevatten (bijvoorbeeld 90% van de dringende interventies zouden binnen de X-minuten in 
behandeling genomen moeten worden). 

- Blijft het een norm op zich of dienen er uitvoeringsmodaliteiten aan gekoppeld te worden? 

                                                
60 Cf. de procedure “assigned for dispatching”, zie voetnoot 77 (p. 46). 
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� Sommige politiediensten zijn vragende partij voor de verplichting tot systematische 
mededeling van de interventieprioriteit aan de interventieploeg; 

� Het stellen van aanvullende normen in de beslissingshefboom voor het prioritair optreden 
met de dienstvoertuigen (zwaailichten, geluidstoestellen, mogelijkheid tot beperkt 
negeren van verkeerstekens en -lichten). 

Relevante opmerkingen 

Hier dient ter aanvulling wetenschappelijk mathematisch onderzoek gevoerd dat desgevallend 
gekoppeld dient te worden aan de CIC-data. 

Los van het gegeven of er tot normering wordt overgegaan, dringt een daadwerkelijke 
monitoring zich op. De actuele voeding van de databank is echter nog niet toereikend.  

2.4.4 Standpunt AIG 

De problematiek van de norm stelt zich op twee niveaus : 

1. Norm voor interventietermijn in geval van dringende oproepen 

Uit het onderzoek is gebleken : 

- dat het ontbreekt aan een definiëring van het begrip dringende oproep; 

- dat er vooralsnog geen rekening gehouden wordt met objectieve dringendheidscriteria in het 
dispatchingproces61; 

- dat de huidige metingen van de samenstellende componenten van het interventie-
procesontoereikend zijn als managementstool. 

Gelet op wat voorafgaat lijkt het ons aangewezen dit bij voorrang op te lossen. In dat licht 
zouden de toekomstige correcte metingen dan moeten toelaten om reflecteren over de te 
bepalen norm. Deze norm zal weliswaar afhankelijk moeten gesteld worden van complementaire 
factoren (cf. punt 2.4.3). We herhalen dat deze norm idealiter de vorm zou moeten aannemen 
van een te bereiken streefdoel. Dit moet toelaten om de aandacht van de leidinggevenden te 
focussen op de interventies die de norm niet gehaald hebben en om de nodige verbeteracties te 
ondernemen. 
Rekening houdend met de hoger aangehaalde mogelijkheid tot eventueel normeren van 
sommige onderdelen van de interventietermijn, dient de aandacht zich eerst hier op toe te 
spitsen. 

2. Norm voor de onderdelen van de interventietermijn 

- Gelet op het reeds door CGOO ontwikkelde streefdoel inzake calltakingtijd en de in 
ontwikkeling zijnde norm inzake dispatchingtijd, dient ervoor gezorgd te worden dat deze 
normen gekend zijn en toegepast worden; 

                                                
61 Een combinatie van een gebeurtenissenlijst met bijkomende wegingselementen geconstrueerd teneinde de 
 dringendheidscategorie formeel op - of af te schalen, behoort tot de mogelijkheden. 
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- Gelet op de hoger vermelde verminderde paraatheid van de interventieploegen op bepaalde 
ogenblikken, meer bepaald ’s nachts wanneer ze niet gehypothekeerd zijn door interventie-
vertragende-factoren, is het aangewezen om een maximale reactietijd op te leggen. 
Rekening houdend met de uitgevoerde kwantitatieve analyse adviseert de AIG om te 
normeren dat een ploeg in minder dan 3 minuten na dispatching op weg dient te zijn naar 
een interventie. Het AVL-systeem laat toe om op dit aspect nauwgelet toe te zien (cf. punt 
2.3.2.5). 

2.5 Andere antwoordmogelijkheden tot verbetering van de 

interventietermijnen 

In het kader van het onderzoek werden volgende aanvullende antwoordmogelijkheden naar voor 
geschoven :  

- Creëren van een juridisch/wettelijk kader dat toelaat de oproepers van de meldkamers 

te bevragen, dit teneinde hun tevredenheidgraad te bepalen (cf. punt 1.3.2); 

- Voorzien in systematische verstrekking van cijfergegevens door de CIC’s aan de 

politiediensten m.b.t. de diverse interventietijden, ter ondersteuning van de 

optimalisering van het interventiebeleid; 

- Voorzien van een ‘eerste hulp interventieploeg’ (eerste maatregelen) in gebieden met 

grootstedelijk karakter; 

- De aanwezigheid van de ploegen eveneens richten op de plaatsen waar traditioneel de 

meeste interventies geschieden; 

- Intensifiëren van het specifiek toezicht op de interveniërende ploegen door een 

operationele leidinggevende. 
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3 LUIK II : ONDERZOEKSRESULTATEN M.B.T. DE EFFECTEN VAN 

 DE SOORTEN VAN DISPATCHING 

Hierna komt opnieuw eerst het wettelijk kader aan bod. Vervolgens wordt contextuele informatie 
aangehaald en een beeld geschetst van de huidige situatie. Daarna worden de bevindingen met 
betrekking tot de twee theoretische basisvormen van dispatching aangehaald, verwijzingen naar 
de in de praktijk voorkomende oneigenlijke dispatchingvormen, een aantal effecten van de twee 
soorten van dispatching op de werking van de geïntegreerde politie en nuttige bevindingen 
betreffende een aantal ondersteunende diensten. Het luik wordt afgesloten met een standpunt 
van de AIG ter zake en twee (aanvullende) mogelijke verbeteropportuniteiten. 
De essentiële verbeteropportuniteiten zijn opgenomen in de tekst en worden nogmaals 
gebundeld in bijlage 6.  

3.1 Wettelijk kader 

3.1.1 Basiswetteksten 

Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2002, betreffende de organisatie van de gecentraliseerde 
dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt (“KB CIC").  

Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2002, houdende de bepalingen van de inplaatsstelling, de 
terbeschikkingstelling en het gebruik van de A.S.T.R.I.D.-CAD-systemen en het bijhorend 
Nationaal Operatiecentrum. 

Omzendbrief GPI 49, betreffende het dienstenplan van de Communicatie- en InformatieCentra.  
Dit dienstenplan is de concrete uitvoering van de bepalingen van de artikelen 14 en 24 van het 
“KB CIC”.62 

Het Koninklijk Besluit van 26 maart 2007, tot vaststelling van de vestigingsplaats, de werking en 
de organisatie van het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten (“KB Agentschap 
112").  

3.1.2 Relevante passages 

“KB CIC” :  

- art. 18 voorziet dat de calltaking van noodoproepen 101 door het CIC gebeurt.63  

                                                
62 Artikel 24 schrijft voor dat de Algemene Directie Operationele Ondersteuning van de federale politie en de VCLP de modaliteiten 

van de verstrekking van de diensten door het CIC bepaalt. 
63 Momenteel kan elke politiedienst zelf beslissen hoe ze de dringende telefonische oproepen, die niet via het noodnummer 101 

maar wel rechtstreeks bij haar binnenkomen, behandelt. 
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- art. 20 omschrijft dispatching als het aanduiden en inlichten van de politieploeg die de 

tussenkomst zal afhandelen, overeenkomstig vooraf gemaakte afspraken.64 

De relevante passages uit omzendbrief GPI 49 komen hierna uitvoerig aan bod. 

Het “KB Agentschap 112” stelt in het verslag aan de Koning :  

"De dispatching verzekert het beheer van de beschikbare middelen na ontvangst van de 

informatie overgemaakt door de calltaking."  

Art. 13 van het “KB Agentschap 112" bepaalt :  

"Om de opdrachten bedoeld in artikel 198, § 1, tweede lid, 1° van de programmawet van 9 juli 

2004 te verzekeren is er in elke provincie en in het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad, een centrum voor behandeling van de noodoproepen tot de telefoonnummers 100, 

101 en 112." 

3.2 Contextuele informatie 

Met de implementatie van het A.S.T.R.I.D.-systeem kan de dispatching van een politieploeg op 
twee manieren geschieden : ofwel via datatransmissie (CAD-dispatching), ofwel via radio-
dispatching ("voice") met behulp van A.S.T.R.I.D.-radio's. Op het vlak van de radiocommunicatie 
maken alle politiediensten momenteel gebruik van de A.S.T.R.I.D.-technologie. Wat het gebruik 
van het CAD-systeem betreft, zijn er enkele uitzonderingen die nog achterop hinken. 

Er bestaan diverse soorten calltaking- en dispatchingtools die verbonden zijn met het CAD-
systeem en die door de politiediensten aangewend kunnen worden. Met deze tools kunnen, 
naar gelang het type, bepaalde soorten gegevens ingebracht en/of geregistreerd worden.65 

Dispatchingtools:  

- "WKS"66 

Dit zijn performante werkstations die in de CIC-meldkamers gebruikt worden. 

- "Dispatch/S"67 (= "Dispatch/Solo") 

Dit is eveneens een performante applicatie. In principe zou elke politiedienst die zichzelf 
autonoom dispatcht, dat moeten doen aan de hand van (minstens) een Dispatch/S.68 Op 

                                                
64 Zoals aangehaald in punt 1.3.1 is per CIC-ressort een Computer Aided Dispatching in plaats gesteld waarmee gebeurtenissen en 

ploegen op een geautomatiseerde wijze beheerd worden vanuit de CIC's. 
65 Zoals gebeurtenissen, calltakinggegevens (in geval van geïntegreerde telefonie), radiocommunicatiegegevens (in geval van 

geïntegreerde radiofonie), inloggegevens ploegen, statusgegevens ploegen, … 
66 Deze toestellen beschikken over alle functies voor calltaking en geïntegreerde radiodispatching. 
67 Dit toestel is bedoeld voor permanente dispatching en biedt dezelfde mogelijkheden als de werkstations van de meldkamers, bv. 

gegevens met betrekking tot gebeurtenissen ("meldingen") inbrengen, gegevens zien met betrekking tot de plaats waar de 
gebeurtenis zich afspeelt, routeplanner-gegevens, toestand van de ploegen in reële tijd, ... maar zonder toegang tot radiofuncties 
voor radiodispatching. De gegevens van een dispatch/S worden automatisch in real-time bijgewerkt. 
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elke CSD staat eveneens een Dispatch/S ter beschikking van de Dirco. Dit laatste roept bij 
een aantal gesprekspartners vragen op gezien er geen gebruik van gemaakt zou worden. 
Sommigen vragen zich overigens openlijk af of hiermee niet geanticipeerd wordt op een 
eventueel toekomstig dispatchingmodel gestoeld op arrondissementele leest. 

- “Dispatch/N”69 (= "Dispatch/Netviewer") 

Dit is een applicatie die minder mogelijkheden aanreikt. Elke politiezone (of -dienst) heeft 
naar aanleiding van de politiehervorming de mogelijkheid gehad om zich een Dispatch/N-
toestel aan te schaffen volledig gesubsidieerd door de federale staat. Gelet op de tragere 
technische werking ervan, wordt het eerder gebruikt voor de dispatching van minder kritische 
en minder dringende gebeurtenissen.  

- “CAD-viewer”  

Dit is een applicatie die vooral bestemd is voor managementdoeleinden omdat de functies 
ervan vooral (doch niet uitsluitend) gericht zijn op het toezicht op lopende en afgehandelde 
activiteiten. 

3.3 Beeld van de huidige situatie 

In de inleiding van omzendbrief PLP 10 wordt gesteld dat het logisch is dat de functie interventie 
slechts uitvoerbaar is wanneer de dispatching door de zone zelf, in samenwerking met andere 
zones, of op provinciaal niveau wordt georganiseerd. 
Zoals hoger aangehaald kunnen vanuit het oogpunt van wie het operationeel beheer70 van de te 
dispatchen gebeurtenis in handen heeft, twee soorten van dispatching onderscheiden worden. 
Enerzijds is er de CIC-dispatching en anderzijds de dispatching door de politiedienst zelf. 
De onderzoekers hebben evenwel vastgesteld dat een aantal al dan niet wetsconforme neven- 
of mengvormen bestaan71, waardoor in totaal vijf soorten van dispatching in kaart konden 
worden gebracht : 

1° “Klassieke” CIC-dispatching 

Het operationeel beheer van de gebeurtenis is 24u/24u in handen van het CIC dat de 
ploegen rechtstreeks dispatcht op (de) arrondissementele communicatiegroep(en); 

2° "Oneigenlijke" CIC-dispatching 

Officieel wordt de politiedienst gedispatcht door het CIC, maar in de praktijk worden de 
dispatchinggegevens systematisch doorgespeeld aan de betrokken politiedienst waar een 

                                                                                                                                                        
68 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 24, punt 10.2 en p. 68. 
69 Deze toepassing biedt de mogelijkheid tot invoeren van gebeurtenissen en het beheer ervan tot ze worden "afgesloten". De 

werking is echter gebaseerd op een "manuele" opvraging van gegevens uit de centrale database om de lokale gegevens up-to-
date te houden. Het beheren van de interventieploegen is beperkt tot "slow policing", want de toepassing werkt langzaam. Er moet 
bij elk gebruik telkens "gerefreshed" worden. Deze toepassing biedt het voordeel dat ze op een gewone PC draait (en veel 
 goedkoper is). 

70 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 8 : operationeel beheer = beheer van de operationele activiteiten behalve de leiding 
van de operaties. 

71 Deze mengvormen hebben te maken met de soepele houding die werd aangenomen door de CIC’s teneinde blokkeringen van 
bepaalde situaties te voorkomen. 
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lokale dispatcher het operationeel beheer van de gebeurtenis waarneemt. De dispatching 
geschiedt nog steeds op (de) arrondissementele communicatiegroep(en); 

3° “Mixed” dispatching in de tijd 

Naargelang het moment gebeurt de dispatching soms door het CIC, soms door de 
politiedienst zelf; 

4° "Niet-conforme" autonome dispatching 

Het operationeel beheer van de gebeurtenis is in handen van een lokale dispatcher doch 
zonder dat de lokale politiedienst over het voorgeschreven Dispatch/S-toestel beschikt. De 
dispatching geschiedt hier op de eigen (lokale) communicatiegroep; 

5° “Remote” dispatching (de wettelijk conforme autonome lokale dispatching) 

De politiedienst neemt het exclusieve operationeel beheer van de gebeurtenis en de ploegen 
waar (via een lokale dispatcher) en beschikt over de reglementair voorziene Dispatch/S. De 
opvolging van de gebeurtenissen en de ondersteuning van de ploegen is volledig in handen 
van de “remote” dispatching. Er wordt gebruik gemaakt van de eigen (lokale) 
communicatiegroep. 

In bijlage 5 wordt de kaart met de geografische lokalisatie van de 5 dispatchingvormen zoals 
deze door de AIG werd vastgesteld, weergegeven (toestand afgesloten op 31 december 2008). 
De tabel hieronder geeft een bijkomend cijfermatig beeld per CIC-ressort. 

CIC-ressort 
(Toestand op  

31 december 2008) 

# 

PZ’s 

Klassieke 

CIC-Dp 

On-

eigenlijke 

CIC-Dp 

Mixed Dp 

in de tijd 

Niet-

conforme 

Auton. Dp  

“Remote” 

Dp 

Antwerpen 25 21   1   3 
Brussel-Hoofdstad   6       6 
Henegouwen 23 14   2   1   3   3 
Limburg 18 15     3  
Luik 20 11   4   1   2   2 
Luxemburg   6   6     
Namen 13 12      1 
Oost-Vlaanderen 29 24   5    
Vlaams-Brabant 27 26      1 
Waals-Brabant 10   7   1   1   1  
West-Vlaanderen 19   7     9   3 

Totaal 196 143 12   3 19 19 

Op de 196 politiezones zijn er 143 (73%) die zich volledig door het CIC laten dispatchen, 19 
(9,7%) die voor een volledige autonome dispatching hebben gekozen en 34 (17,3%) zones die 
zich tussen deze twee dispatchingvormen bevinden. Van deze laatste 34 politiezones hebben er 
12 een oneigenlijke CIC-dispatching, 3 een mixed dispatching in de tijd en 19 een “niet-
conforme” autonome dispatching.  
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Elke politiezone in Brussel-Hoofdstad dispatcht zichzelf (autonoom).  
In de provincie Luxemburg geschiedt het tegenovergestelde : de 6 zones laten zich volledig door 
het CIC dispatchen. 
De provincies Namen en Vlaams-Brabant tellen elk 1 zone die zichzelf autonoom dispatcht, de 
overige zones hebben gekozen voor een CIC-dispatching.  
In de provincie Antwerpen worden 21 van de 25 politiezones door het CIC gedispatcht, 3 zones 
hebben geopteerd voor een “remote” dispatching. De enige zone die zichzelf op een niet-
conforme wijze dispatcht zal in principe in 2009 over een Dispatch/S beschikken, waardoor ze 
een conforme “remote” dispatching zal worden.  
In West-Vlaanderen zullen 6 van de 9 zones die zich niet-conform autonoom dispatchen in de 
toekomst over een Dispatch/S beschikken. De overige 3 politiezones zullen ten laatste eind 
2009 overstappen naar een volledige CIC-dispatching. Hierdoor zullen voor wat Antwerpen en 
West-Vlaanderen betreft, alle zones in de toekomst ofwel door het CIC gedispatcht worden 
ofwel zichzelf autonoom en conform dispatchen. 
In de provincie Limburg dispatchen 3 zones zich op een niet-conforme autonome wijze.  
Wat Oost-Vlaanderen betreft, zijn er 5 zones die onder de categorie oneigenlijke CIC-
dispatching vallen. Alle andere zones uit deze 2 provincies worden gedispatcht door het CIC, 
conform omzendbrief GPI 49. 
Buiten 1 zone die zich niet-conform autonoom dispatcht, laten alle andere zones binnen Waals-
Brabant zich door het CIC dispatchen. 
In de provincies Henegouwen en Luik komen de 5 vormen van dispatching voor. 

3.4 Dispatching (en er mee verbonden calltaking) door het CIC 

3.4.1 Algemeen 

Art. 1, 6° van het “KB CIC” omschrijft de CIC's als "de gecentraliseerde dispatchingcentra 

bedoeld in artikel 10, 5° van het Koninklijk Besluit met betrekking tot de commissaris-generaal 

en de algemene directies van de federale politie”. Art. 2 bepaalt dat er een CIC is in elke 
provincie en één in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.  

In principe is er binnen de CIC's een scheiding tussen calltaking en dispatching.72 De calltaking 
wordt behartigd door specifieke calltakers en de dispatching door specifieke dispatchers. 

Voor wat de calltaking van de politionele noodoproepen betreft, geldt dat de 101-oproepen in 
principe door het CIC aangenomen worden. De gegevens van de gebeurtenissen worden in het 
CAD-systeem geregistreerd ("vatting") via de opmaak van een “meldingfiche”, ook “oproepfiche”, 

                                                
72 Dit strookt met wat in het Verslag aan de Koning m.b.t. het Koninklijk Besluit van 26 maart 2007 tot vaststelling van de 

vestigingsplaats, de werking en de organisatie van het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten wordt vermeld, namelijk 
dat : "…/…de calltaking en dispatching, welke in de huidige situatie door dezelfde persoon geschieden, gescheiden (zullen) 
worden van elkaar." 
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“gebeurtenisfiche” of “interventiefiche” genoemd.73 De vatting geschiedt met het oog op verdere 
datadistributie74 naar een CIC-dispatcher.75 

Door de geïntegreerde telefonie wordt de calltakingtijd van elke oproep automatisch 
geregistreerd. Zodra de ingeputte calltakinggegevens "aanvaard" worden76, worden deze 
overgemaakt voor dispatching. Op dat ogenblik stopt de calltakingtijd en start de dispatchingtijd. 
De navolgende gegevens die de dispatcher inbrengt, worden eveneens in het CAD-systeem 
geregistreerd. De dispatchingtijd loopt totdat een ploeg gedispatcht wordt.77  

3.4.2 Functioneringsaspecten m.b.t. het CIC 

3.4.2.1 Procesgerelateerde aspecten 

Voor de CIC's zijn de calltaking- en dispatchingprocessen, net zoals alle standaardprocessen, 
vrij omstandig uitgeschreven (Excel-bestand). Het proces calltaking is ingevolge de gekende 
behoefte aan opleiding terzake onder de vorm van een gebruiksvriendelijke prestentatietool ter 
beschikking gesteld van de CIC’s. Er wordt betreurd dat dit niet het geval is voor het 
dispatchingproces.  

Met betrekking tot de CIC-calltaking heeft de dienst CGOO78 zelf meetbare streefdoelen 
opgelegd voor het aannemen van de oproepen. Ze focussen hoofdzakelijk op de snelheid en 
blijken binnen de CIC’s zelf niet exact gekend te zijn. Andere standaarden zijn eveneens 
voorzien in het perspectief van een toenemende professionalisering. 

Er werden ondertussen instrumenten voor kwaliteitscontrole ontwikkeld die zowel bij de 
opleiding als bij preventieve controles gehanteerd worden. Om diverse redenen zou deze 
controle momenteel nog niet binnen elk CIC worden uitgevoerd.79 Buiten de onderbestaffing van 
de CIC’s blijkt het culturele verschil tussen de neutrale80 calltakers en operationele 
politieambtenaren hier een rol te spelen, gezien ze fundamenteel verschillend aankijken tegen 
'controle'. 

De directie CGO streeft een continue verbetering van de processen na. Hierdoor worden ze 
regelmatig bijgewerkt. Deze veranderingen wekken weerstanden op. Hierdoor duurt het 

                                                
73 De benaming verschilt naar gelang het stadium van het proces waarin men zich bevindt. 
74 De meldingfiches worden automatisch doorgespeeld aan de CIC-dispatcher en Superior Coördinator, de territoriaal bevoegde 

politiedienst en de Dirco. 
75 Of, in voorkomend geval, naar een lokale dispatching (“remote” dispatching). 
76 Desgevallend via de procedure “dringende aanvaarding” – cf. supra punt 1.3.1. 
77 Onlangs werd het dispatchingproces aangepast, in de zin dat van de dispatcher verwacht wordt dat hij de gebeurtenis onverwijld 

dispatcht onafhankelijk van het feit of de interventieploeg bezet is of niet. Het betreft hier de procedure "assigned for dispatching". 
78 Commissariaat-Generaal van de federale politie, directie van de operationele politionele informatie, dienst operaties. 
79 In het CIC West-Vlaanderen is er reeds een routinematige toepassing van kwaliteitsinstrumenten gebaseerd op procesverificatie. 
80 Neutrale calltakers zijn calltakers die in de toekomstige gemeenschappelijke multi-disciplinaire meldkamers, waarbij de oproepen 

tot de telefoonnummers 100, 101 en 112 zullen worden verenigd, zullen moeten instaan voor de calltaking van zowel politie, 
brandweer als de medische discipline. Cf. het Koninklijk Besluit van 26 maart 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de 
werking en de organisatie van het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Verslag aan de Koning. 
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ongeveer twee jaar vooraleer de wijzigingen volledig geassimileerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval met de "assigned for dispatching"-wijziging.81  
Bepaalde procesonderdelen blijken dusdanige weerstanden op te roepen dat ze quasi nooit 
daadwerkelijk toegepast worden. In het kader van huidig onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de 
procedure “dringende aanvaarding” in een aanzienlijke mate uitgehold wordt.82 Nochtans wordt 
in de huidige configuratie juist door het versneld aanvaarden en de vanaf dat ogenblik 
gecreëerde parallelle werking tussen calltaking en dispatching, een duidelijke tijdswinst behaald. 

3.4.2.2 Menselijke middelen 

Sommige CIC's beschikken actueel over te weinig fulltime equivalenten om hun daadwerkelijke 
personele capaciteitsbehoefte afdoende in te vullen, vooral op het vlak van (neutrale) calltakers. 
Het tekort is zowel van organieke als van structurele aard (bv. tijdens de recurrente 
piekmomenten zoals de avondspits). In de CIC’s van Henegouwen en Brussel zijn de 
personeelstekorten het meest acuut. 
Er is meestal geen regeling voorzien om onverwachte piekmomenten op te vangen. Door het 
tekort aan calltakers ontstaan tijdens drukke momenten wachtrijen voor de inkomende 
oproepen. Hierdoor dienen de dispatchers bij te springen met mogelijke nadelige effecten op het 
dispatchinggebeuren.  
Momenteel is er een recruterings- en mobiliteitsstop die de CIC's voor grote risico's plaatst.  

Het CIC ontsnapt evenmin aan de wetmatigheid dat de kwaliteit van de gehele organisatie of 
van een deel ervan, mede bepaald wordt door de kwaliteit van haar individuele leden. Meerdere 
geïnterviewden - zowel uit de CIC's zelf als uit de politiediensten - waren de mening toegedaan 
dat de kwaliteit van vooral de calltaking in het CIC soms ondermaats is.  
Er werden problemen gemeld met de prestaties van (onder meer de nieuw binnengekomen) 
neutrale calltakers en van sommige dispatchers. 
Een concreet aangehaald en zich frequent voordoend probleem betreft de meldingfiches. De 
snelheid van de aanmaak ervan door de calltakers zou te kort schieten en daarenboven zou de 
inhoudelijke kwaliteit soms benedenmaats (onduidelijk en onvolledig) zijn. De dispatcher wil 
namelijk steeds over een voldoende gestoffeerde meldingfiche beschikken om de meest 
adequate beslissing te kunnen nemen.  

Sommigen wijten de problemen aan een te kort schietende opleiding en gebrekkige selectie en 
evaluatie van de calltakers en bepaalde dispatchers. De huidige opleiding van de calltakers83 
zou te theoretisch blijven en er niet in slagen om de tekorten aan kennis en politionele- of 
terreinfeeling te compenseren. De dienst CGOO heeft het moeten doen met het bestaande 
opleidingsaanbod zonder dat een product op maat beschikbaar was. De opleidingscentra 
hebben van deze specifieke doelgroep evenmin een prioriteit gemaakt. Sommige CIC's wezen 

                                                
81 In 2007 werd een vernieuwing in het dispatchingproces ingevoerd, waardoor de CIC's de dispatchtijd kunnen doen stoppen 

wanneer de ploegen reeds bezet zijn, door het gebruik van de "assigned for dispatching"-status. 
82 De dispatchers worden gestoord door de hiermee gepaard gaande verschijning van een ‘pop-up’, goed wetende dat ze sowieso 

de melding “end calltaking” zullen afwachten vooraleer beslissingen te nemen. 
83 4 dagen productopleiding en 9 dagen politietraining. 
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op de behoefte aan een trainingscenter (per provincie) voor een kwaliteitsvollere en meer 
doorgedreven opleiding en training van hun personeelsleden. 

Meerdere oproepers zouden ondertussen wel hebben laten blijken dat burgercalltakers hen op 
een (geapprecieerde) klantvriendelijke wijze te woord staan en hen minder afsnauwen dan 
politiemensen. 

3.4.2.3 Logistieke aspecten 

Er werden een aantal problemen van logistieke aard met operationele impact gemeld : 

- Het geregeld uitvallen van de gerechtelijke applicatie (Portal - ANG-consultatie) tijdens de 
weekends. De duur van de onbeschikbaarheid zou variëren tussen de 30 minuten en 
meerdere uren. Het uitvallen zou te wijten zijn aan het nemen van een back-up. De ploegen 
op terrein kunnen op dat ogenblik voor hun informatiebehoeften niet geholpen worden. In 
geval van politionele operaties doet dit afbreuk aan het serviceniveau dat het CIC beoogt;  

- Problemen met de klimaatregeling in de meldkamer (temperatuur, luchtkwaliteit, 
luchtvochtigheid) ten nadele van zowel het welzijn van het personeel als van de goede 
functionering van de kritieke technische systemen. Dit zou onder meer te wijten zijn aan een 
eerder niet professionele plaatsing van de aircotoestellen door de Regie der Gebouwen; 

- Het elektriciteitsnetwerk van sommige gebouwen waar de CIC’s gehuisvest zijn, is in een 
aantal gevallen niet aangepast aan de strenge technische normen. Deze problematiek zou 
momenteel echter onderzocht worden; 

- Voor wat de gemelde problemen met het A.S.T.R.I.D.-materiaal betreft, verwijzen we naar 
een apart A.S.T.R.I.D.-item dat verder aan bod komt (cf. punt 3.7.2).  

Verbeteropportuniteiten 

- Voorzien in een strikte toepassing van de procedures binnen het CIC; 

- Een degelijke rekrutering, selectie, opleiding (inbegrepen voortgezette -) en evaluatie 

van alle CIC-actoren vormen kritieke succesfactoren voor een kwaliteitsvolle werking 

van een meldkamer en verdienen bijgevolg bijzondere aandacht. De problemen ter 

zake dienen in kaart gebracht te worden en er moet maximaal aan tegemoetgekomen 

worden, zo nodig in overleg en met behulp van de bevoegde instanties; 

- Voorzien in een procedure om de capaciteit van de CIC's snel uit te kunnen breiden in 

geval zich pieken voordoen; 

- Capaciteitstekorten en materiaalproblemen in de CIC’s in kaart brengen en 

aanpakken. 
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3.4.3 Informatie- en communicatiecoördinatie 

De coördinatie door het CIC van de informatie en communicatie omvat hiertoe de geïntegreerde 
inzet van middelen van de betrokken politiediensten met als doel om deze diensten (en 
desgevallend andere partijen) optimaal te informeren.84 

Voor wat de plichten van de CIC's betreft, bestaan dwingende richtlijnen. Omzendbrief GPI 49 
legt aan de CIC’s onder meer op om de meldingfiches door te sturen aan de betrokken 
politiediensten. 

Wat de binnen de lokale politiediensten binnengekomen oproepen betreft, verplicht niets deze 
diensten om hetzelfde te doen naar het CIC toe. Er is geen opgelegde wederkerigheid en 
bijgevolg geen garantie voor een geïntegreerde operationele functionering. 

Met betrekking tot de lokaal ontvangen oproepen blijkt dat de door het CIC-gedispatchte zones 
de dispatching van hun ploegen niet steeds overlaten aan het CIC zoals voorzien. Ze sturen 
meestal zelf een ploeg ter plaatse “om geen tijd te verliezen”, doch dit geschiedt soms zonder 
het CIC hiervan te verwittigen en/of zonder zelfs een meldingfiche op te maken. 

Wanneer een ploeg een interventie heeft verricht, worden de CIC-dispatchers niet systematisch 
op de hoogte gebracht van het resultaat ervan, waardoor een mogelijke stimulerende impuls 
t.o.v. de dispatcher verloren gaat.  

3.4.4 Oneigenlijke CIC-dispatching 

Verschillende mogelijkheden doen zich voor in functie van de werkorganisatie van de betrokken 
politiezones (bv. de al dan niet permanente aanwezigheid van een lokale dispatcher, de OGP-
dispatcher die al dan niet tegelijkertijd lid is van een interventieploeg, de tijdelijke of permanente 
opening van de lokale dispatching, …). 

Deze dispatchingvorm biedt geen eigenlijke “winst” voor de CIC’s. Enerzijds beperkt de 
distributie van de gebeurtenis zich tot het versturen van de meldingfiches naar de lokale posten 
op hun Dispatch/N. Anderzijds is er, gelet op de onbetrouwbaarheid qua snelheid van het 
HILDE-netwerk, een bijkomende mondelinge bevestiging van de ontvangst van de melding 
vereist.  

Aangezien de dispatching van de ploegen evenwel op de arrondissementele 
communicatiegroep geschiedt, brengt dit alternatief de geïntegreerde werking niet in het 
gedrang.  

                                                
84 “KB CIC”, art. 22 + omzendbrief GPI 49. 
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3.5 Autonome (“remote”) dispatching 

3.5.1 Lokale politiediensten en calltaking 

Wat de “remote” dispatchings betreft, blijft gelden dat de calltaking van de politionele 101-
noodoproepen voor gebeurtenissen die plaatsgrijpen op het territorium van de (lokale) 
politiedienst, door het CIC aangenomen worden en gevat worden voor datadistributie naar de 
"remote" dispatching. In theorie is aanvullend voorzien dat, wanneer informatie aan de 
dispatcher van een in het CIC-binnengekomen oproep in reële tijd noodzakelijk is, de oproeper 
doorverbonden kan worden met de “remote” dispatching.85  

De problematiek van informatie en communicatie met het CIC die inherent is aan dit model, 
komt verder ter sprake (cf. punt 3.6.1) 

Binnen de “remote” gedispatchte lokale politiediensten komt de scheiding tussen de lokale 
calltaking en de dispatching niet systematisch voor. Naar gelang het geval wordt het lokale 
telefonische onthaal uitgevoerd door specifiek onthaalpersoneel of door de dispatcher.  

3.5.2 Niet-conforme autonome dispatching 

Zoals het reeds het geval was bij CIC-dispatching (cf. punt 3.4.4) zijn er ook oneigenlijke vormen 
van “remote” dispatching. 

Volgens omzendbrief GPI 49 moet de “remote” dispatching met behulp van een "Dispatch/S" 
geschieden (en dus niet via een CAD-viewer noch Dispatch/N).86 Maar zoals hoger aangehaald 
bij de beschrijving van de tussenvormen van dispatching beschikken een aantal autonome 
zones (nog) niet over een dergelijke uitrusting. De wanverhouding tussen de eigen behoeften en 
de (hoge) kostprijs87 van het materiaal blijkt hier over het algemeen de reden voor te zijn.  
Sommige “remote” zones beweren dat het aantal 101-oproepen eerder marginaal is ten opzichte 
van hun globale oproepverkeer en stellen dat de dispatching even goed met behulp van ISLP 
kan worden uitgevoerd. 
Zoals dit ook het geval was voor de oneigenlijke CIC-dispatching (cf. punt 2.2.4.4), kan de 
voorziene datadistributie” van het CIC naar deze “remote” dispatchings bijgevolg – in het beste 
geval – slechts op een Dispatch/N toekomen, met de daaraan verbonden beperkingen en 
risico’s. Gezien deze politiediensten daarenboven op hun eigen communicatiegroep werken, 
kan dit middel niet aangewend worden voor radiofonische distributie en/of “opvolging van de 
lokale dispatching”. De CIC’s zijn bijgevolg verplicht om de gebeurtenis telefonisch te 
distribueren. Dit brengt niet alleen een tijdsverlies en mogelijke informatievervorming met zich 

                                                
85 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 71. N.B. : In het CIC van Luik gebeurt de doorverbinding van de oproeper naar de 

dispatcher systematisch. 
86 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 24, punt 10.2. 
87 25000€ per jaar gedurende de eerste drie jaren. 
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mee (herhaling van het initiële gesprek), maar betekent eveneens een bijkomende werklast voor 
het CIC-personeel en hypothekeert de capaciteit van het binnenkomende telefoonverkeer. 

3.6 Effecten op de operationele werking van de geïntegreerde politie - 

 CIC-dispatching “versus” autonome (“remote”) dispatching 

Binnen het huidige politie-universum bestaan er momenteel al dan niet “cultureel” geïnspireerde 
visies over het CIC-concept. Sommigen stellen dat de CIC's niet aangepast zijn aan de 
gemeenschapsgeoriënteerde politiezorg. Anderen stellen daarentegen dat sommige huidige 
lokale politiekorpsen niet steeds geïntegreerd denken noch handelen, maar vooral het respect 
voor de lokale entiteit benadrukken.  

Geen van beide basismodellen van dispatching heeft enkel en alleen voordelen te bieden.  
Hierna volgen de voornaamste gedetecteerde beoordelingselementen. 

3.6.1 De informatie-uitwisseling 

De CIC’s benadrukken dat ze enkel de informatie waarvan ze zelf op de hoogte gesteld worden, 
verder kunnen verspreiden88 en coördineren. 

Wat de informatieverspreiding door de “remote” dispatchings betreft, is de situatie niet optimaal. 
Er is een tekort aan systematiek en betrouwbaarheid met betrekking tot de verspreiding van 
informatie door deze zones aan het CIC. Dit blijkt overwegend persoonsgebonden te zijn. 
Bovendien primeert het operationeel beheer van de gebeurtenis dikwijls op de 
informatieverstrekking.  

Dit brengt vanzelfsprekend mogelijke risico’s met zich mee, meer bepaald wanneer het ernstige 
feiten of feiten met een zoneoverschrijdend karakter betreft. Alhoewel deze toestand tot op 
heden niet tot ernstige incidenten of problemen heeft geleid, is er toch een hoog risico aan 
verbonden en dient er dringend aan geremedieerd te worden. 

Daarnaast werken de “remote” zones niet op de arrondissementele communicatiegroep en 
luisteren ze zelden mee, hoewel dat laatste technisch mogelijk is.  

Tot slot geschiedt de voeding van de CAD dikwijls gebrekkig. Buiten de soms ontbrekende 
initiële aanmeIding wordt weinig tot geen informatie doorgestuurd met betrekking tot de verdere 
afhandeling van gebeurtenissen. Door een niet-afdoende voeding van de CAD-databank blijven 
zowel het CIC als de andere politiediensten verstoken van mogelijke relevante informatie. Dit 
doet afbreuk aan het concept van informatiegestuurde politiezorg.  

                                                
88 Het CIC kan bijvoorbeeld overgaan tot een ruime verspreiding of "broadcast" van dringende berichtgeving. N.B. Sommige zones 

benadrukken dat een dergelijke maatregel best niet te pas en te onpas gebruikt wordt gezien het courante radioverkeer hierdoor 
verstoord kan worden.  
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Door dat alles worden de “remote” zones binnen sommige CIC's als "blinde", "grijze" of "zwarte" 
zones bestempeld. 

De zones beweren aandachtig te zijn voor deze zaken, maar zijn zich bewust dat er nog heel 
wat werk aan de winkel is. Zo vergt de sensibilisering van hun dispatchingpersoneel voor het 
belang van supra-lokale gebeurtenissen en supra-dispatching, een permanente inspanning.  

Hoewel de CAD2ISLP-transfer89 een bijkomende, positieve ontwikkeling is teneinde dubbele 
vattingen te vermijden, wordt deze kwalitatief als onvoldoende ervaren door de gebruikers. De 
lokale korpsen klagen inderdaad over de moeilijke leesbaarheid van de meldingfiches 
opgemaakt binnen de CIC’s en over de beperkte bruikbaarheid die er uit voortvloeit.  
Een gebrek aan kennis en opleiding over de wijze van exploitatie van het systeem zou hiervan 
een mogelijke oorzaak zijn.  

Buiten dat probleem is er bijkomend een vraag om te evolueren naar een bi-directionele 
datastroom. Dit blijkt echter vrij complex te zijn en er wordt sinds geruime tijd aan gewerkt. 
CGOO hoopt een strategisch zicht te hebben op deze verdere evolutie tegen eind dit jaar. 

Verbeteropportuniteit 

- De aangehaalde gebreken op het vlak van de communicatie- en informatiestroom 

(falende wederkerigheid van de informatieverspreiding, gebrekkige voeding van de 

CAD, passieve opvolging van de supralokale radiocommunicatie) en de afwezigheid 

van imperatieve procedures of maatregelen ter zake, dienen aangepakt te worden. 

3.6.2 Operationele coördinatie 

3.6.2.1 Routineactiviteiten 

Behoudens het geval van gevaars- en crisissituaties behoort de coördinatie van de 
politieactiviteiten zelf niet tot de basistaken van het CIC. Het operationeel beheer van het CIC 
omvat het beheer van alle operationele activiteiten behalve de leiding van de operaties. Luidens 
omzendbrief GPI 49 kunnen evenwel door het CIC specifieke afspraken worden gemaakt voor 
de operationele invulling van de ondersteuning van de leiding van de operaties.  
De operationele ondersteuning geleverd door het CIC doet op generlei wijze afbreuk aan de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de operationele chefs, die hen toegekend zijn 
door de wet. Deze laatsten nemen conform art. 7 van de wet op het politieambt steeds de 
leiding van de operaties waar.90 

Aangezien de operationele leiding over de interventieploegen niet in handen is van de CIC's, 
kunnen de door het CIC gedispatchte ploegen ten allen tijde afwijken van hetgeen de CIC-
dispatcher hen vraagt. Bij gebrek aan uniforme regeling van het probleem van de operationele 

                                                
89 In sommige zones is de transfer nog niet geactiveerd. 
90 “KB CIC”, art. 12 - zie ook omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 8, punt 2 en p. 9, punt 3.4. 
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coördinatie wordt het resultaat ervan bepaald door “het gewicht” van de respectieve 
persoonlijkheden van enerzijds de dispatcher en anderzijds de ploegleden.  

Zoals hoger aangehaald is de interventiepolitiek vaak in beperkte mate of zelfs in het geheel niet 
uitgewerkt door de politiediensten.  
Daarnaast zijn de dienstdoende officieren van gerechtelijke en bestuurlijke politie buiten de 
gewone diensturen meestal enkel 'bereikbaar en beschikbaar'. Slechts in een beperkt aantal 
politiediensten is gezorgd voor een permanente omkadering van de interventieploegen op het 

terrein, via de aanwezigheid van een OGP. Hierdoor zijn het in de praktijk de leden van de 
interventieploeg zelf die in eerste instantie (moeten) instaan voor het nemen van beslissingen 
met betrekking tot het te geven gevolg.  

Ook voor middelgrote zones kan de permanente aanwezigheid van een officier-coördinator 
(OGP), belast met de operationele sturing en controle van de activiteiten, een belangrijke 
meerwaarde zijn. Deze kan het CIC “overrulen” wanneer dat nuttig lijkt. Idealiter gaat dit gepaard 
met een in het CAD-systeem ingebrachte doordachte interventiepolitiek. 

Op voorwaarde dat alle politieverantwoordelijken er uitdrukkelijk achterstaan en dit scrupuleus 
uitleggen en opleggen aan de ploegen, is de leiding van CGOO eveneens bereid om een 
grotere operationele verantwoordelijkheid te laten opnemen door de CIC-dispatchers.91 

3.6.2.2 In geval van supralokale gebeurtenissen 

De Wet op het PolitieAmbt92 regelt de coördinatie en leiding van de operaties.  
Zo wordt onder meer gesteld dat in geval van gezamenlijk optreden op basis van een akkoord 

tussen de verschillende lokale politiekorpsen, de leiding wordt toevertrouwd aan een korpschef 
van de lokale politie die hiervoor wordt aangewezen door de betrokken burgemeester of 
burgemeesters. In geval van gezamenlijk optreden van verschillende lokale politiekorpsen en 
van de federale politie wordt de leiding toevertrouwd aan de bestuurlijke directeur-coördinator.93  

In het geval van niet-geplande bovenlokale gebeurtenissen waarvoor politionele maatregelen 
moeten worden genomen binnen verschillende provincies, voorziet omzendbrief GPI 49 dat het 
CIC voor de nationale coördinatie dient terug te vallen op "het specifiek luik dat afgesloten werd 
tussen het CIC en de Dirco".94 95

 

Sommige CIC's melden dat de standaardprocedure, aangevuld met afspraken met de 
korpschefs en Dirco's, er voor instaat dat er tot op heden geen problemen zijn met het vinden 
van een leidinggevende in geval van niet-geplande bovenlokale gebeurtenissen (bv. een lange 

                                                
91 In voorkomend geval zal art. 12 van het “KB CIC” vanzelfsprekend aangepast dienen te worden. 
92 WPA, art. 7 + 8. 
93 De WPA zelf voorziet niets voor het geval verschillende lokale politiekorpsen voor een niet-geplande gebeurtenis supra-lokaal 

en/of inter-provinciaal dienen op te treden en er geen akkoorden zijn met betrekking tot niet-geplande gebeurtenissen. 
94 Omzendbrief GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 47, punt 12.2.3. 
95 Zo neemt het CIC van Brussel bijvoorbeeld in het geval van politiealarm binnen hun territorium de operationele leiding waar en 

beslist het CIC welke politiediensten er bij betrokken worden, hoeveel ploegen ze moeten leveren, waar ze moeten staan, ... 
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achtervolging). Andere CIC's stellen dat het soms erg moeilijk is om in dergelijke gevallen 
voldoende snel een operationeel leidinggevende te vinden.  
Een voorgestelde oplossing luidt dat de CIC's de (tijdelijke) leiding ervan zouden moeten kunnen 
waarnemen tot deze overgenomen wordt door een hiertoe bevoegde korpschef. In de praktijk 
blijkt dit in bepaalde CIC’s reeds te gebeuren. 

Verbeteropportuniteit 

- De operationele leiding en coördinatie dienen permanent (ook buiten de gewone 

diensturen) op een vlotte (snelle) wijze en op een voldoende hoog niveau 

georganiseerd te worden; 

- In geval van niet-geplande supralokale gebeurtenissen zou het CIC tijdelijk de 

operationele leiding moeten nemen. 

3.6.3 Territoriaal gebonden aspecten 

De kennis terzake van de calltakers/dispatchers riskeert in het algemeen omgekeerd evenredig 
te zijn met de grootte van het territorium waarvoor ze bevoegd zijn.  
De Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau heeft vastgesteld dat 
‘de centralisatie van communicatiediensten soms minder goede informatie tot gevolg heeft’96. De 
dispatchers zijn niet steeds op de hoogte van het lokale reilen en zeilen en hebben het dan 
moeilijker om de interventieploegen op genuanceerde wijze aan te sturen. 

Er kan moeilijk tegengesproken worden dat een lokale dispatcher zijn zone in principe beter zou 
moeten kennen en dat dit de kwaliteit van het beheer van de oproep ten goede kan komen. 

3.6.4 Schaalvoordeel van het CIC 

Een gecentraliseerde dispatching wordt gekenmerkt door eenvormigheid van een aantal 
processen. Hoe meer diensten onder eenzelfde beheerscentrum vallen, hoe groter de mate van 
geïntegreerde werking zal zijn en hoe minder de 'eilandwerking'.  

Voor interventies met supra-zonale impact of in crisissituaties wordt het belang van het CIC door 
niemand betwist. Een rationeler beheer van het interventiepersoneel van de verschillende 
politiediensten en een betere coördinatie zijn dan mogelijk. De dispatcher beschikt dan ab initio 
over een beter beeld of overzicht van de globale binnen zijn ressort beschikbare 
interventiecapaciteit.  

Schaalvergroting leidt tot mogelijke capaciteitswinst voor wie er aan deelneemt. De keuze van 
de meeste zones voor het CIC berust dan ook op economische overwegingen. Over het 

                                                
96 De Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, derde evaluatieverslag, juni 2007, p. 54. 
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algemeen beschikken ze zelf niet over de nodige middelen om zichzelf permanent te 
dispatchen. 

Opmerkelijk is dat sommige CIC's stellen dat ze met hun huidige middelen niet in staat zijn om 
alle zones van de provincie te kunnen dispatchen. Wat de grootsteden betreft, blijken ze dan 
ook geen vragende partij te zijn.  
Een interessante tussenoplossing in het perspectief van zowel een geïntegreerde werking als 
van een schaalvoordeel, zou er kunnen in bestaan om een grootstad weliswaar te dispatchen 
door lokale dispatchers doch van op een (of meerdere) werkstation(s) binnen het CIC. 

3.6.5 Geïntegreerd operationeel beheer van de lokale middelen 

Een algemeen erkend voordeel van “remote” dispatching bestaat er in dat de lokale dispatcher 
zicht heeft op de menselijke en materiële middelen die binnen zijn zone voorhanden zijn.  
Bij de behandeling van een gebeurtenis kan hij zo nodig beroep doen op alle andere 
functionaliteiten (verkeersploegen, wijkinspecteurs, slachtofferbejegenaars, …). Door het feit dat 
allen op eenzelfde communicatiegroep werken, kan de lokale dispatcher deze gemakkelijk 
coördineren.  
Tevens is hij in staat om andere middelen zoals camera’s, alarmsystemen, 
nummerplaatherkenningssystemen, … op te volgen en zo nodig te benutten teneinde de 
interventies bijkomend te ondersteunen. Deze ondersteuning kan in principe verder gaan dan 
het standaardaanbod van het CIC, bijvoorbeeld door het invullen van de ISLP-infomodule, de 
reservering van PV-nummers, … Naast het beheer van het interventiegebeuren kan hij 
daarenboven tegelijkertijd andere zonale activiteiten beheren en opvolgen. 

3.7 Ondersteunende diensten : A.S.T.R.I.D. - CGO/CGOO - DGS/DST - 

CSD’s 

3.7.1 Algemeen 

Daar waar het algemeen beheer van de CIC's toegewezen is aan de directie van de 
operationele politionele informatie van de federale politie in overleg met de Vaste Commissie 
van de Lokale Politie, is het technisch beheer toevertrouwd aan A.S.T.R.I.D. Het technisch 
beheer bestaat uit de terbeschikkingstelling van de CAD-systemen door A.S.T.R.I.D.97 en het 
zorgen voor technische continuïteit. 
In een evaluatie van de werking van A.S.T.R.I.D. door de VCLP98 wordt de opsplitsing tussen 
CGOO en de directie van de Telematica (DST) die het "technische luik van A.S.T.R.I.D. beheert, 
betreurd. Dit zou volgens de VCLP een "rem op nieuwe initiatieven" uitmaken.  

                                                
97 "KB CIC", art. 5. 
98 Evaluatie werking A.S.T.R.I.D. 2001-2008, p. 1. 
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Het CAD-systeem, zijn meervoudige toepassingen, de technisch eraan verbonden middelen 
(radiomiddelen, MDT, AVL, …) en alle interveniërende en/of betrokken partijen terzake maken 
het geheel bijzonder complex voor de (lokale) eindgebruikers. De mogelijkheden die het 
systeem biedt, zijn hierdoor onvoldoende gekend en benut. Het materiaal wordt niet optimaal 
gebruikt. Voor meerdere problemen worden ofwel intern de politiedienst (niet-professionele) 
oplossingen gezocht ofwel wordt er naar de privésector toegestapt om zich te laten helpen.  
De politiediensten beklagen zich over de dienstverlening na verkoop en levering. Ze 
benadrukken daarenboven de hoge kostprijs van het gebruik van het A.S.T.R.I.D.-systeem 
(zowel m.b.t. radiocommunicatie als CAD) en hebben geen enkel idee wat betreft de objectieve 
onderbouwing ervan.  

Ook in sommige CIC's werd gewezen op een aantal problemen zoals het regelmatig falen van 
de "DXT"99, een tekort aan werkstations en schermen, verouderd materiaal, problemen met de 
firewall en met de snelheid van de bestaande WKS en van de server in het algemeen, versleten 
headsets, verzadigingen van het radionetwerk, ... 

De AIG-werkgroep heeft vastgesteld dat de complexiteit van de bovenstructuur er toe leidt dat 
de A.S.T.R.I.D./CIC/CAD-gebruikers niet steeds meer weten bij welke partij (CIC's, DST, 
CGOO, A.S.T.R.I.D., de leveranciers van de producten, …) of op welk forum ze voor welk 
problemen, vragen of bedenkingen terecht kunnen. 
Op heden ontbreekt op nationaal niveau een "Single Point of Contact" waar alle gebruikers met 
hun vragen terecht kunnen om een eerste oriëntatie te krijgen (welke dienst het meest geschikt 
is om aan hun behoeften of noden te voldoen).  

3.7.2 A.S.T.R.I.D. 

Sinds een tweetal jaren heeft A.S.T.R.I.D. zich ingespannen om over te gaan van een 
projectorganisatie naar een serviceorganisatie. In dat kader werden SLA’s100 afgesloten met de 
klanten. De parameters waarop de servicegarantie betrekking heeft, werden bepaald in 
samenspraak met het Raadgevend Comité van Gebruikers, meer bepaald : de fouttolerantie, 
reactietijd, beveiliging, … 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanpak van enerzijds punctuele technische 
problemen waarvoor een specifieke procedure werd uitgeschreven101 en anderzijds technische 
problemen van grotere omvang die opgelost worden via probleemmanagement.  

Voor wat de inaanmerkingneming van de behoeften (wijzigingen en evolutie) van de 
politiediensten betreft, bestaat er een beslissingsmodel teneinde A.S.T.R.I.D. in kennis te stellen 
van de technisch te ontwikkelen concepten, rekening houdend met het geïntegreerd en het 
interdisciplinair functioneren. Dit beslissingsmodel blijkt echter te traag en niet optimaal te 

                                                
99 Digital EXchange for TETRA, dit is de digitale schakelcentrale van het A.S.T.R.I.D.-radionetwerk. 
100Service Level Agreement: afspraken over het niveau van de dienstverlening. 
101Voor klachten uitgaande van het CIC is een meldingprocedure voorzien. Wanneer bepaalde functionele wijzigingen nuttig lijken, 

kunnen deze voorgesteld worden via een 'change request' (GPI 49, CIC-dienstenplan, p. 60-61). Defecten die door de 
politiediensten vastgesteld worden, moeten aan het CIC aangemeld worden via een procedure genaamd "trouble ticket" 
(omzendbrief GPI 49, CIC dienstenplan, p. 59, punt. 17). Sinds een tweetal jaar heeft A.S.T.R.I.D. een “Field Intervention Team” 
opgericht dat als een soort gratis eerste hulp functioneert bij acute problemen. 
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functioneren. De dualiteit tussen de twee politieniveaus enerzijds en tussen de eenheden van de 
lokale politie die zichzelf dispatchen en degene die door het CIC worden gedispatcht anderzijds, 
blijkt de oorzaak hiervan te zijn. 
Teneinde de tekorten in de communicatieketen te verhelpen, organiseert A.S.T.R.I.D. sinds 
begin 2008 naast de maandelijkse vergadering met een representatieve delegatie van het CIC 
tevens een driemaandelijkse vergadering met een delegatie van de gebruikers die zich 
autonoom dispatchen (Dispatch/S). Er wordt betreurd dat de Vaste Commissie van de Lokale 
Politie niet steeds een (vaste) afvaardiging stuurt naar dit overlegorgaan, zodat het niet altijd 
duidelijk is in welke mate de aangekaarte problemen en/of voorstellen zich al dan niet in het 
algemeen voordoen. 
De N.V. A.S.T.R.I.D. benadrukt het feit dat zij op heden louter uitvoert wat haar gevraagd wordt 
en dat ze zelf nooit iets oplegt. 

3.7.3 CG/CGO/CGOO 

Art. 24 van het “KB CIC” luidt : "De algemene directie van de operationele ondersteuning 

bepaalt in overleg met de vaste commissie van de lokale politie de modaliteiten van de 

verstrekking van de diensten door het CIC."  
De dienst CGOO stelt dat er voorafgaand aan de invoering van het CIC-dienstenplan in 2002, 
gedurende 2 jaren overlegd geworden is met een onnoemelijk groot aantal actoren van het 
lokale niveau en dat hetzelfde geldt voor de afsluiting van de bijzondere 
samenwerkingsovereenkomsten. Er wordt niet ontkend dat er minder inspraak is van de zones 
die zichzelf autonoom dispatchen, doch alle aan CGOO gemelde problemen zouden 
ondertussen in projecten gegoten zijn. CGOO betreurt het gebrek aan daadwerkelijke interesse 
van de - zowel federaal als lokaal - aangeduide personen die bepaalde infosessies ad hoc 
volgen. Hierdoor zou onvoldoende verspreiding gegeven worden aan de door CGO/CGOO 
verspreide informatie en zouden heel wat van de door CGO voorgestelde oplossingen lokaal 
niet gebruikt worden. Onlangs hebben CGOO en A.S.T.R.I.D. samen een speciale werkgroep 

"performantie-management" opgericht. Met het oog op het samenstellen van een "strategisch 
operationeel overleg" werd recent (februari 2009) eveneens een brief gericht aan de VCLP. In 
geval van mogelijke organisatorische gevolgen hiervan wordt tevens een verdere bespreking 
voorzien in het directiecomité federale politie en VCLP.  

3.7.4 CSD 

Over het algemeen wordt betreurd dat de CSD's en de Dirco’s hun rol van interface tussen de 
lokale zones en de CIC's in het perspectief van een verbetering van de geïntegreerde werking, 
niet afdoende waarnemen.  

Verbeteropportuniteiten 

- In het vooruitzicht van een continue verbetering en  onafhankelijk van het voorzien van 

een "enig contactpunt" lijkt het aangewezen om over te gaan tot een rationalisatie van 
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de bestaande overlegfora met het oog op coherentie en de daarmee gepaard gaande 

performantie. Kritische succesfactoren hierbij zijn de kwaliteit van de 

vertegenwoordiging van alle betrokken partijen (VCLP, CGO/CGOO, DGS/DST, 

A.S.T.R.I.D., de CIC's, …) en van de informatie(doorstroming); 

- Op korte termijn zou in elk geval een inhaalmanoeuvre moeten plaatsvinden teneinde 

alle gebruikers degelijk te informeren over de meest voorkomende en/of vastgestelde 

problemen en tekorten; 

- De Dirco’s stimuleren om hun coördinerende taak ter zake intensiever waar te nemen. 

3.8 Standpunt AIG 

De wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor een geïntegreerde politie gestructureerd op twee 
niveaus. Dit noodzaakt geïntegreerde processen en systemen, zoals bij uitstek een geïntegreerd 
communicatie- en informatiesysteem. Ondanks de voordelen die de diverse 
dispatchingsystemen bieden, blijkt uit het onderzoek dat er tekorten zijn op het vlak van 
communicatie- en informatie-uitwisseling.  
De geïntegreerde communicatie en informatie dienen systeemgebonden te zijn en mogen niet 
louter berusten op individuele initiatieven.  

Een daadwerkelijke aanpak hiervan dringt zich op, onder meer via een aanpassing van de 
vigerende regelgeving. 

3.9 Aanvullende mogelijke verbeteropportuniteiten 

- Het verder uitbreiden van de normen/kwaliteitsstandaarden m.b.t. calltaking en 

dispatching; 

- Voorzien in een rationalisatie van het gebruik van de "101” - gebruik van een apart 

nummer (bv. "Blauwe Lijn"- cf. politie Antwerpen) voor minder dringende politionele 

oproepen.  
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4 CONCLUSIE 

Voor het bepalen van de interventietermijnen bij dringende oproepen en in noodsituaties stelt 
zich vooreerst het probleem van definiëring. Dit om een precieze afbakening te stellen voor het 
meten van bedoelde termijnen. De in huidig verslag gehanteerde definities kwamen tot stand in 
ruim overleg. Met in achtneming van mogelijke toekomstige verfijning zijn deze definities 
richtinggevend voor de bevindingen, verbeteropportuniteiten en conclusies. Alle essentiële 
verbeteropportuniteiten worden trouwens nogmaals weergegeven in bijlage 6.  

De interventietermijnen in geval van dringende oproepen maken slechts zelden het 
voorwerp uit van formele klachten. Gelet op dat gegeven en rekening houdend met het 
gevoerde onderzoek mag met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld 
worden dat er zich geen noemenswaardige problemen voordoen. 

De analyse van het cijfermateriaal ter zake en het gevoerde onderzoek hebben echter gebreken 
aan het licht gebracht met betrekking tot duidelijkheid, formalisering en rigorositeit in de 
toepassing van procedures op de verschillende managementniveaus (strategisch, operationeel 
en uitvoering). De globale functionering is bijgevolg vatbaar voor verdere optimalisering.  

Ook al bestaan er in de ons omringende landen geen vaste standaarden wat 
interventietermijnen aangaat, lijkt het ons toch aangewezen dat het uitvaardigen van (algemene 
of gedifferentieerde) normen, onder de vorm van streefdoelen, dient te worden overwogen. 

Een systematische voeding van de databanken zou in de toekomst ontegensprekelijk kunnen 
bijdragen tot een verdere optimalisering van de politiewerking. Huidig onderzoek geldt als 
nulmeting. Hierbij werden tools ontwikkeld die tot systematische evaluaties en opvolging zouden 
moeten leiden. 

De “vrije keuze” van het soort dispatchingsysteem heeft tot gevolg dat er in werkelijkheid 
gediversifieerde modellen van dispatching bestaan. Ze werden door ons in kaart gebracht. Deze 
“vrije keuze” van en het soort dispatchingsysteem (geïntegreerd CIC versus autonome 
Dispatch/S) bieden voor- en nadelen, doch een geïntegreerde politiewerking noodzaakt 
overkoepelende en geïntegreerde radio-, communicatie- en informatiesystemen.  
De uitdaging zou er in kunnen bestaan om de nadelen tot een minimum te herleiden en de 
voordelen te optimaliseren, zodat de geïntegreerde operationele functionering van de politie niet 
in het gedrang wordt gebracht.  

Omzendbrief GPI 49 verduidelijkt de modaliteiten van de verstrekking van diensten door de 
CIC’s aan de politiediensten. Een geïntegreerde politiewerking impliceert dat de 
beslissingsprocessen met betrekking tot de ontwikkeling of wijziging van procedures, regels of 
aanpak van problemen inzake het dispatchinggebeuren, op een uiterst transparante wijze blijven 
verlopen. Elk niveau dient hier consequent en systematisch bij betrokken te worden en er voor 
in te staan dat de meest onderlegde vertegenwoordigers deelnemen aan de nuttige, rationeel 
ingerichte overlegfora.  
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Het systeem van dispatching is nog in volle ontwikkeling en rekening houdend met de snelle 
technische evoluties dient in het geheel stabiliteit te worden nagestreefd. 

De kwaliteit van de communicatie- en informatiestroom tussen dienstenverleners en -afnemers 
verdient grondige aandacht. Daar waar binnen de bestaande processen verplichtingen tot 
informeren zijn opgelegd, dient er maximale wederkerigheid en/of afdwingbaarheid te worden 
bewerkstelligd. 

Gelet op wat vooraf gaat, alle onderzoekselementen pro en contra autonome of CIC-werking 
inachtnemend, zou zonder meer kunnen worden overgegaan tot het bepalen van standaarden 
die gelden voor alle dispatchings (calltaking- en dispatchingtijden). 

Er mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de interventie- en dispatchingproblematiek 
het politioneel gegeven overtreft, omdat het afhankelijk is van een beleid dat mede bepaald 
wordt door onder meer de politieraden en -colleges, veiligheidsplannen en andere. 

De onderzoekers zijn zich bewust van de beperkingen van hun studie, niet in het minst omdat 
bepaalde randvoorwaarden op dit ogenblik niet voorhanden zijn. Dit is onder meer het geval met 
de beschikbare data en de niet-uniform doorgevoerde exploitatie ervan, het ontbreken van 
objectieve beoordelingscriteria en de hoger aangehaalde definiëringproblematiek. Deze kan 
hoogstens de aanzet worden van een mogelijke verbetering van de interventiewerking, een 
verhoogde doelmatigheid en een betere dienstverlening aan de bevolking. 
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Bijlage 1 : Aankondigingsbrief AIG-onderzoek aan korpschefs 

 “Geachte Korpschef, 

Het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken vroeg de Vaste Commissie van de Lokale Politie om 
de volgende mededeling naar de korpschefs van de lokale politie te zenden: 

Mededeling: 

Geachte heer/mevrouw, 

De regering overweegt om voor alle politiezones maximale interventietijden voor dringende oproepen in te 
voeren. Om die reden heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de Algemene Inspectie (AIG) gelast met 
het opmaken van de stand van zaken. Is de situatie problematisch? Is het nodig om op te treden of om 
normen vast te leggen? 

In het perspectief van een eventuele optimalisering ter zake, vraagt de Minister bijkomend een analyse 
over de effecten van de verschillende modaliteiten qua dispatching op de operationele werking van de 
geïntegreerde politie, alsook om eventuele nuttige aanbevelingen. 

De Minister heeft expliciet gevraagd om de Vaste Commissie van Lokale Politie evenals de Federale 
Politie hierbij te betrekken en dit bij middel van een begeleidingscommissie. In de schoot van deze laatste 
werd dan ook beslist om de diensten van de Federale Politie die met dringende interventies te maken 
hebben, bij het onderzoek te betrekken. 

De AIG wenst dit onderzoek in alle objectiviteit en neutraliteit uit te voeren.  
Er wordt voornamelijk belang gehecht aan de kwaliteit van de aan de burger verstrekte diensten. 
Het is helemaal niet de bedoeling de ene of andere politiedienst met de vinger te wijzen, maar wel om een 
goede diagnose te maken en om aldus bij te dragen tot een betere algemene werking. Ook al lijken de 
interventietijden op het eerste zicht geen probleem te vormen, toch kan het nuttig zijn om te 'meten' en om 
de zaken desgevallend beter te organiseren. 

Deze opdracht kan enkel slagen mits elk van u meewerkt. Gezien er sprake is van interventietijden, 
dienen de onderzoekers over alle nuttige cijfergegevens te beschikken en dus zowel over deze afkomstig 
van het CIC als over deze die in het bezit zijn van de politiediensten zelf. Naast het onmiddellijke nut dat 
deze cijfers hebben, kunnen ze ook de basis vormen van een nulmeting met het oog op een latere 
evaluatie van de situatie.  
In de kick-off-vergadering voor dit onderzoek werd met de AIG bovendien uitdrukkelijk afgesproken dat de 
ingevulde gegevens en bevindingen enkel voor deze opdracht zullen worden aangewend. 

Voor wat de analyse betreft van de effecten van de verschillende mogelijkheden qua dispatching, zal de 
AIG vooreerst een stand van zaken opmaken in de verschillende provincies. Hierna zal een representatief 
staal van te bevragen politiezones en -eenheden geselecteerd worden. Vervolgens zal informatie worden 
ingewonnen door middel van een bevraging of via interviews van de sleutelactoren op de verschillende 
niveaus. Dit zal de onderzoekers uiteindelijk moeten toelaten om over te gaan tot een evaluatie met 
betrekking tot de twee pijlers van voormeld onderzoek, met aandacht voor de 'kwaliteit'. 

De begeleidingscommissie zal het onderzoek gevoerd door de AIG opvolgen. U kan zich desgevallend tot 
een vertegenwoordiger van deze commissie wenden teneinde bijkomende inlichtingen te bekomen (cf. 
lijst in bijlage). 

Met bijzondere hoogachting, 

(Handtekening)” 
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Bijlage 2 : Datacleaning 

Blanco interventietermijnen :  

Het betreft hier de interventies waarvoor in het aangeleverde bestand geen interventietijd 
opgegeven was. Dit heeft meerdere oorzaken, waarvan de voornaamste is dat te weinig 
interventies een statuut AR (\ter plaatse") krijgen vanwege de ploegen. 

Onwaarschijnlijke interventietermijnen : 

Interventietermijnen (totale duur van calltaking + dispatch + reactie + verplaatsing) kleiner dan 2 
minuten kwamen vaak voor in het databestand, maar werden voor deze studie niet in rekening 
genomen omdat ze eerder onrealistisch zijn. Het vermoeden bestaat dat de meerderheid van 
deze geen interventies in de strikte zin betreffen. Het niet opnemen van deze interventies laat 
een eerlijker vergelijking toe op verschillende niveaus. Ook interventietermijnen langer dan 8 uur 
(480 minuten) werden niet in rekening genomen. 

Telling van componenten van de interventietermijn :  

Voor een aantal interventies was weliswaar de interventietermijn ingevuld in het aangeleverde 
bestand, maar ontbraken details m.b.t. sommige tijden van de grote onderdelen van de totale 
aanrijtijd (calltaking, dispatch, reactie, verplaatsing). Voor de telling van deze onderdelen werd 
enkel rekening gehouden met gegevens waarvoor ook de tijden van alle voorgaande 
componenten ingevuld waren. M.a.w. de telling van de tijden van dispatching werd enkel 
uitgevoerd op data waarvoor (naast de totale aanrijtijd) ook de tijd van calltaking ingevuld werd. 
Immers, wanneer de tijd van calltaking zou ontbreken is het niet duidelijk of de tijd van 
dispatching ook de calltaking bevat. Analoog werd de telling van de tijden van reactie enkel 
uitgevoerd op data waarvoor (naast de totale aanrijtijd) ook de tijden van alle voorgaande 
componenten, met name calltaking en dispatching gekend waren. 
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Bijlage 3 : Geselecteerde en bezochte politiediensten 

PZ - AUTONOME DISPATCHING 
 Zone nr. Naam (+ aantal gemeenten) Provincie Klasse 

  1 5458 PZ Gavers   (2) West-Vlaanderen 1 
  2 5456 PZ Vlas   (3) West-Vlaanderen 4 
  3 5434 PZ Lokeren   (1) Oost-Vlaanderen 2 
  4 5366 PZ Geel   (3) Antwerpen 2 
  5 5370 PZ Hazodi   (3) Limburg 3 
  6 5388 PZ Leuven   (1) Vlaams-Brabant 4 
  7 5339 PZ Hoofdstad Brussel Elsene   (2) Brussel-Hoofdstad 5 
  8 5275 PZ Ottignies-Louvain-la-Neuve   (1) Waals-Brabant 2 
  9 5277 PZ Luik   (1) Luik 5 
10 5303 PZ Namen   (1) Namen 4 
11 5317 PZ Moeskroen   (1) Henegouwen 3 

 

PZ - AANGESLOTEN CIC 

 Zone nr. Naam (+ aantal gemeenten) Provincie Klasse 

12 5451 PZ Middelkerke   (1) West-Vlaanderen 2 
13 5443 PZ Dendermonde   (1) Oost-Vlaanderen 2 
14 5363 PZ Noorderkempen   (3) Antwerpen 1 
15 5382 PZ Voeren   (1) Limburg 1 
16 5412 PZ Kastze   (3) Vlaams-Brabant 2 
17 5274 PZ Waterloo   (1) Waals-Brabant 2 
18 5292 PZ Weser-Göhl   (4) Luik 2 
19 5300 PZ Famenne-Ardenne (12) Luxemburg 3 
20 5297 PZ Arlon/Attert/Habay/Martelange   (4) Luxemburg 2 
21 5310 PZ Houille-Semois    (4) Namen 1 
22 5324 PZ Mons-Quevy   (2) Henegouwen 4 

 

FEDERALE POLITIE 

 Zone nr. Naam  

23 6291 WPR provincie Brabant 
24 6335 WPR provincie Henegouwen 
25 6403 SPN Gent 
26 6383 SPC Luik 
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Bijlage 4 : Gegevens op nationaal vlak 
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Bijlage 5 : Kaart met de geografische lokalisatie van de vijf dispatchingvormen op datum 

  van 31 december 2008 
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Bijlage 5bis : Geactualiseerde kaart met de geografische lokalisatie van de vijf dispatching- 

  vormen op datum van 10 november 2009 
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Bijlage 6 : Overzicht verbeteropportuniteiten 

INTERVENTIETERMIJNEN VERBETEROPPORTUNITEITEN 

Het interventiebeleid of de 

interventiepolitiek 

(punt 2.3.2.1, p. 20-23) 

- Stimulering en bewustmaking van de politiediensten met 
 betrekking tot de meerwaarde van een grondig uitgewerkt 
 interventiebeleid (s.l. en s.s.) met bij voorkeur uniforme 
 beleidsopties waar mogelijk, bijvoorbeeld :  

 � duidelijke maatregelen in geval van gelijktijdige  
  meldingen; 

 � betere oriëntatie van de ploegen naar piekplaatsen toe, 
  eventueel uitstellen in de tijd van niet-dringende  
  interventies;  

 � voorzien dat de meest nabije ploeg ter plaatse gestuurd 
  moet worden i.g.v. dringende oproepen, zelfs wanneer 
  het desgevallend een ploeg van een andere zone betreft; 

 � ... 

- Optimaliseren van de interne solidariteit in de politiedienst; 

- Maximaal benutten van de ondersteuningsmogelijkheden 
 van het CIC voor het uitwerken en/of aanpassen van het 
 interventiebeleid. 

Het gebruik van 

dringendheidprioriteiten in 

het CAD-systeem 

(punt 2.3.2.2, p. 23-24) 

- Zoals de Commissie ter begeleiding van de 
 politiehervorming op lokaal niveau het ook stelt, moet 
 overwogen worden om het dringendheidkarakter van een 
 politie-interventie af te toetsen aan objectiveerbare criteria102 
 (zie ook punt 2.4.3). Tevens van de gelegenheid gebruik 
 maken om over te gaan van een statisch (huidig 
 nomenclatuursysteem) naar een meer dynamisch 
 beoordelingssysteem. 

Onderdelen van de 

interventietermijnen  

(punt 2.3.2.3, p. 24-26) 

- In de mate van het mogelijke : ontlasting van de 
 interventieploegen van secundaire taken (bv. overbrenging 
 of bewaking van gearresteerde personen, ...). 

De beschikbaarheid van de 

interventieploegen 

(punt 2.3.2.4, p. 26) 

- Optimale afstemming van de interventiecapaciteit op de 
 behoeften. 

De statusmeldingen 

(punt 2.3.2.5, p. 26-30) 

- Het belang van een sensibilisering en opvolging met 
 betrekking tot het systematisch melden van statussen 
 blijven benadrukken; 

                                                
102 Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, derde evaluatieverslag, juni 2007, p. 50. 
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- Wat het relatief ingewikkelde geautomatiseerde systeem 
 van statusmeldingen via datatransmissie betreft, moeten de 
 gebruikers voorgelicht worden over de mogelijkheid tot 
 vereenvoudiging van het gebruik d.m.v. herprogrammering;  

- Stimulering van de aanschaf en/of gebruik van AVL en 
 eventueel zelfs APL (voor de draagbare radiotoestellen die 
 hiervoor geschikt zijn). 

Laterale en andere 

onderlinge steun (bijstand) 

(punt 2.3.2.7, p. 31-32) 

- Maatregelen nemen zodat alle politiezones op termijn 
 overgaan tot formalisering van de laterale steun via overleg. 

Wissel van de shiften 

(punt 2.3.2.8, p. 32-33) 

- Voorzien van een stipte inlogging van de ploegen en/of van 
 een overlapping van de interventieshiften; 

-  Sensibilisering van de operationele overste voor een grondig 
 toezicht op de uitvoering van interventies voor 
 gebeurtenissen die zich voordoen omstreeks de wissel van 
 de shiften. 

Operations management en 

interventieoptimalisatie 

(punt 2.3.2.9, p. 33-34) 

- Zorgen voor de best mogelijke locatie en oriëntering van de 
 interventiecapaciteit i.f.v. diverse parameters (geografisch 
 centrum, hot spots, verbindingswegen, …); 

- Zorgen voor het verwerven van een grotere expertise op 
 vlak van het operationeel management. 

Functioneringsaspecten 

m.b.t. het CIC 

(punt 3.4.2, p. 46-48) 

- Voorzien in een strikte toepassing van de procedures binnen 
 het CIC; 

- Een degelijke rekrutering, selectie, opleiding (inbegrepen 
 voortgezette -) en evaluatie van alle CIC-actoren vormen 
 kritieke succesfactoren voor een kwaliteitsvolle werking van 
 een meldkamer en verdienen bijgevolg bijzondere aandacht. 
 De problemen ter zake dienen in kaart gebracht te worden 
 en er moet maximaal aan tegemoetgekomen worden, zo 
 nodig in overleg en met behulp van de bevoegde instanties;  

-  Voorzien in een procedure om de capaciteit van de CIC's 
 snel uit te kunnen breiden in geval zich pieken voordoen; 

- Capaciteitstekorten en materiaalproblemen in de CIC’s in 
 kaart brengen en aanpakken. 
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SOORTEN VAN 

DISPATCHING 
VERBETEROPPORTUNITEITEN 

De informatie-uitwisseling 

(punt 3.6.1, p. 51-52) 

- De aangehaalde gebreken op het vlak van de 
 communicatie- en informatiestroom (falende 
 wederkerigheid van de informatieverspreiding, gebrekkige 
 voeding van de CAD, passieve opvolging van de 
 supralokale radiocommunicatie) en de afwezigheid van 
 imperatieve procedures of maatregelen ter zake, dienen 
 aangepakt te worden. 

Operationele coördinatie  

(punt 3.6.2, p. 52-54) 

- De operationele leiding en coördinatie dienen permanent 
 (ook buiten de gewone diensturen) op een vlotte (snelle) 
 wijze en op een voldoende hoog niveau georganiseerd te 
 worden; 

- In geval van niet-geplande supralokale gebeurtenissen zou 
 het CIC tijdelijk de operationele leiding moeten nemen. 

Ondersteunende diensten 

(punt 3.7, p. 55-58) 

- In het vooruitzicht van een continue verbetering en 
 onafhankelijk van het voorzien van een "enig contactpunt" 
 lijkt het aangewezen om over te gaan tot een rationalisatie 
 van de bestaande overlegfora met het oog op coherentie en 
 de daarmee gepaard gaande performantie. Kritische 
 succesfactoren hierbij zijn de kwaliteit van de 
 vertegenwoordiging van alle betrokken partijen (VCLP, 
 CGO/CGOO, DGS/DST, A.S.T.R.I.D., de CIC's, …) en van 
 de informatie(doorstroming); 

- Op korte termijn zou in elk geval een inhaalmanoeuvre 
 moeten plaatsvinden teneinde alle gebruikers degelijk te 
 informeren over de meest voorkomende en/of vastgestelde 
 problemen en tekorten; 

- De Dirco’s stimuleren om hun coördinerende taak ter zake 
 intensiever waar te nemen.  

Aanvullende mogelijke 

verbeteropportuniteiten 

(punt 3.9, p.58 ) 

- Het verder uitbreiden van de normen/kwaliteitsstandaarden 
 m.b.t. calltaking en dispatching; 

- Voorzien in een rationalisatie van het gebruik van de "101” - 
 gebruik van een apart nummer (bv. "Blauwe Lijn"- cf. politie 
 Antwerpen) voor minder dringende politionele oproepen.  

 
 


