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morfologie van de politie

Deel 1: wat en hoe?
De directie van de relaties met de lokale
politie (CGL) verzamelt elk jaar morfologische gegevens over de politie. In deze
bijdrage leest u hoe ze dat doet en voor
wie die gegevens bestemd zijn. In de
volgende nummers van Politiejournaal &
Politieofficier richten we de spots telkens
op één aspect van de morfologie.

Methode
Eén van de opdrachten van de directie
van de relaties met de lokale politie
(CGL) is het verzamelen van informatie
met betrekking tot de politiezones en
die verwerken. Dit gebeurt met behulp
van een vragenlijst.
Met dit doel voor ogen stelt de dienst
morfologie elk jaar een nieuw versie van
de vragenlijst op. Elke politiezone wordt
verzocht, op basis van de PLP 30 van
9 januari 2003 (publicatie BS 21 januari 2003), om vragen te beantwoorden
over personeel, middelen en functionaliteiten. Tijdens de jaarlijkse update van
de vragenlijst kunnen, op aanvraag, specifieke vragen toegevoegd worden aan
de vragenlijst. De verzamelde informatie
wordt eerst gecontroleerd en verbeterd.
Dan wordt ze ingevoerd in de databank
van CGL en vervolgens in de geïntegreerde databank bij de Directie van de
nationale gegevensbank (DSB). Die staat
in voor de centralisatie van de morfologie van de geïntegreerde politiedienst
(lokale en federale politie).
De huidige bevraging is lopende. Op 1
mei 2006 hadden 160 zones (ongeveer
81%) hun vragenlijst teruggestuurd,
101 vragenlijsten (ongeveer 51%) zijn
inmiddels verbeterd en geïmporteerd
in de databank.

Doel
De informatie die op deze wijze ingewonnen wordt, vormt een heel krachtig
instrument voor het beleid. Men kan de

bij de politiezones verzamelde data in
functie van de verschillende verzoeken
en noden (variabel van jaar tot jaar) verwerken en analyseren. We onderscheiden verschillende types van analyses:
- geografische analyses: lokalisatie van
de contactpunten, openingsuren...;
- individuele fiches per zone over de
inhoud van de verzamelde informatie;
- thematische analyses: in functie van
de prioriteiten, de noden en de wensen van de politiezones of andere
overheden kunnen bepaalde thema’s
het onderwerp zijn van diepere en
gedetailleerdere analyses
De analyseverzoeken komen van administratieve overheden, de federale politie,
lokale politiediensten of particulieren. Van
de 92 punctuele aanvragen in 2005 (99
in 2004), was meer dan 40% afkomstig
van de federale politie (in het bijzonder
DGP, die de meeste morfologische informatie over de lokale politie blijft vragen).
De overheden, zowel federale als regionale, zijn de tweede grootste aanvragers
met 26,1%. Dan komen de politiezones
en de VCLP met 20,6%. Andere aanvragers van morfologische gegevens zijn
universiteiten, het parlement (via parlementaire vragen) en het Comité P. De
gevraagde analyses hebben hoofdzakelijk (45,6%) betrekking op het personeel
van de lokale politie. 18,5% van de
punctuele verzoeken gaat over de middelen waarover de politiezones beschikken, terwijl 14,1% van de aanvragers
geïnteresseerd is in de geografie van de
politiezones. In de categorie diversen
vindt men 13% van de specifieke verzoeken en 8,7% gaat over de functionaliteiten van de lokale politie.
Voor het opmaken van standaardrapporten (zogenaamde tabellenrapporten) worden, voornamelijk in tabelvorm, brute gegevens geordend volgens thema en naargelang het rapport gerangschikt volgens verschillende

geografische niveaus. Een aantal tabellenrapporten wordt gepubliceerd op
onze website www.infozone.be onder
de rubriek «Domeinen>Morfologie van
de lokale politie>publicaties». Andere
rapporten zijn enkel beschikbaar op
vraag bij onze directie.

Verbeterpunten
De morfologische vragenlijst is een niet
te onderschatten instrument voor politieoverheden en gezagdragers. De jaarlijkse
inzameling (referentiedatum: 31 december van elk jaar) maakt het tot een heel
flexibel werktuig. Vragen kunnen jaar
na jaar snel en gemakkelijk toegevoegd,
gewijzigd of verwijderd worden.
Uniformiteit en duurzaamheid bij het
verzamelen van de gegevens zijn zeker
wenselijk. In de vragenlijst kan ook
een groot aantal controles opgenomen worden om het aantal fouten te
beperken.
De vragenlijst eist een niet te verwaarlozen inspanning van de lokale
politiediensten. En dat terwijl sommige
vragen reeds via andere documenten
worden ingezameld (bijvoorbeeld via
het zonaal veiligheidsplan). Er worden
dan ook pogingen ondernomen om in
de toekomst een administratieve vereenvoudiging te bewerkstelligen, onder
meer door aan de werkmethode te
sleutelen en via de hulp van informatica. We merken ook op dat de vragenlijst een louter statistische tool is. Hij
bevat dus geen persoonlijke gegevens
(operationele en CALog).
Op basis van dit statistisch beleidsinstrument hopen we u in de toekomst
nog beter te kunnen bedienen met
analyses over de morfologie van de
lokale politiediensten. Voor bijkomende
inlichtingen en vragen betreffende de
morfologie kan u steeds terecht bij
Benjamin Martin (02/223 99 20) of
Lionel Van Gelder (02/223 99 40).

