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Buurtpolitie: overtuigende resultaten voor VIRTUS 
en officialiseren KOBAN in Kuregem

Het VIRTUS-project, dat in 2015 werd opgestart, laat overtuigende resultaten optekenen inzake 

strijd tegen stadscriminaliteit, overlast en drugshandel. Deze positieve resultaten drie jaar na de 

oprichting  en  de  positieve  resultaten  van  het  CPO-team  in  Kuregem een  jaar  later,  hebben 

Anderlechts burgemeester Eric Tomas en de politiezone Zuid aangezet om de oprichting van een 

Koban  in  Kuregem  te  officialiseren.  Hiermee  moeten  zaken  worden  aangepakt  die  het 

onveiligheidsgevoel bij buurtbewoners versterken. 

VIRTUS

Het VIRTUS-project kwam in 2014 tot stand en werd in mei 2015 op het terrein gelanceerd. Het  

werd in samenwerking met de politiediensten van zone Zuid uitgewerkt. Een bedrag van 400.000 

euro, verdeeld tussen zone Zuid en het gemeentebestuur, werd voor het project uitgetrokken. Het 

doel is om de levenskwaliteit in het centrum van de gemeente te verbeteren. Het project spitst 

zich dan ook toe op netheid en veiligheid. 

Concrete resultaten op drie jaar tijd

Dankzij de resultaten die werden aangebracht door de politiezone Zuid, kunnen we de inbreuken 

die 12 maanden voor de oprichting van VIRTUS plaatsvonden in de zone Dapperheid (mei 2014 - 

april 2015) vergelijken met de inbreuken die onlangs werden gepleegd (mei 2017 - april 2018).

Communicatiecel 



Tijdens deze periode:

• Daalden inbreuken m.b.t. eigendom, zoals diefstal en inbraken, met 26%.

• Daalden inbreuken m.b.t. personen, zoals afrukken van kettingen en agressie, met 25%.

• Drugsgerelateerde inbreuken stegen echter met 54%.

In het kader van de strijd tegen drugs, heeft deze stijging een positief aspect, het toont namelijk de  

proactiviteit  van  de  diensten  aan.  Er  wordt  echter  bijzondere  aandacht  besteed  aan  deze 

problematiek, die voor onveiligheid kan zorgen. Cafés en bars die deelnemen aan drugshandel  

worden ook geviseerd. In 2017 werden niet minder dan 5 cafés gesloten door een besluit van de 

burgemeester en in 2018 al 3.

Dankzij de VIRTUS-teams belandde een stadsbende die actief was in het centrum achter de tralies.

Anderlechts burgemeester Eric Tomas wou het volgende kwijt: “Virtus kan positieve resultaten 

voorleggen! Naast de ontmanteling van de stadsbende “Dapperheid”, heeft Virtus het mogelijk 

gemaakt om efficiënt op te treden tegen kleine criminaliteit, zoals handtassendiefstallen, die werden 

gestopt.  Verder werd er samen met de gemeentediensten belangrijk buurtwerk uitgevoerd met de 

inwoners en verschillende groepen, zoals de roma. Wij willen de aandacht ook vestigen op het werk 

dat de Virtus-teams hebben geleverd om de omgeving van scholen veiliger te maken en het 

sensibiliserings- en repressief werk inzake netheid”.

Wat het preventiewerk betreft, hebben 140 jongeren uit de buurt deelgenomen aan activiteiten 

georganiseerd  door  de  diensten.  Het  preventieve  werk  omvat  ook  een  opdeling  in  zones 

(voornamelijk  patrouille  wanneer  de  school  eindigt),  straatanimatie,  individuele  opvolging  (70 

dossiers) en netwerken met vzw’s.

CPO (Cureghem Police Operations)

Het CPO-team voert al een jaar acties in Kuregem en is nu officieel een Koban. Kuregem is een wijk  

met specifieke kenmerken. Het is altijd al een plaats geweest waar nieuwkomers zich vestigen en 

de  wijk  vereist  een  gerichte  aanpak  inzake  het  beheer  van,  onder  andere,  migratiestromen, 

mobiliteit en samenleven. Deze zeer dichtbevolkte wijk telt niet minder dan 26.221 inwoners, 125 

nationaliteiten en 100.000 mensen die elke week de markten aan de Slachthuizen bezoeken.



Wat is een Koban precies? 

Het concept komt van de lokale politie uit Japan. In de grote steden zijn overal steunpunten terug te 

vinden, waardoor stadscriminaliteit sterk kan worden teruggedrongen. De agenten nemen vooral 

zaken, zoals het onveiligheidsgevoel, verkeer, burenruzies, openbare netheid en preventie onder 

handen.

Elke  Koban  is  aangepast  aan  zijn  omgeving  en  dus  hebben  Virtus  en  CPO  hun  specifieke 

eigenschappen.  Virtus  heeft  een  gemeentelijk  luik  (preventie,  netheid,  gemeentelijke 

projectleider),  terwijl  CPO  enkel  een  Koban  is.  Er  wordt  dus  samengewerkt  met  de 

gemeentepartners, maar nog niet systematisch.

Het CPO-team bestaat  uit  2 hoofdinspecteurs en 13 inspecteurs en heeft  al  mooie resultaten 

geboekt in de strijd tegen onveiligheid. Sinds de oprichting van dit team in Kuregem,  daalden 

inbreuken  tegen  netheid  al  met  24% (augustus  2015  en  april  2018),  terwijl  inbreuken  voor 

drugsfeiten met 20% stegen door het proactieve optreden van de diensten. Tijdens deze periode 

daalden criminele feiten met geweld, voornamelijk diefstal met geweld en diefstal in voertuigen 

met geweld, echter met 46%. 

Op  termijn  zal  de  Koban  25  voltijdse  personeelsleden  tellen  met  1  commissaris  en  3 

hoofdinspecteurs.

Anderlechts burgemeester Eric Tomas concludeert het volgende: “de goede resultaten die Virtus al  

drie jaar laat optekenen en die van het CPO-team in Kuregem, bevestigen onze visie en die van de  

politiezone  Zuid  om  een  buurtpolitie  te  ontwikkelen  die  aangepast  is  aan  elke  wijk  en  alle  

eigenschappen”.
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