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I : 2018  - Het jaar van de digitale transformatie

In 2018 werden er met Focus, BeSecure, District-team, agenda-online, I + 
belgium, heel wat digitale werven opgestart. Voor BeSecure mobile ISLP, 
Focus, en het digitale afsprakenplatform Qmatic is onze zone, dikwijls na 
heel wat lobbywerk, pilootzone. 

Vaak werd de uitrol te optimistisch ingeschat en vergt deze veel meer tijd 
en capaciteit dan oorspronkelijk gedacht.  Maar in 2018 werd er wel heel 
veel voorbereidend werk verricht waardoor deze digitale transformatie in 
2019 een feit zal zijn. 

Zo zal heel binnenkort via het digitale afsprakenplatform Qmatic-agenda 
online iedereen een afspraak kunnen maken bij de politie.  Wanneer 
de burger uitgenodigd wordt om, in een dossier dat hem betreft, zich aan te 
bieden bij de politie zal hij via de digitale afsprakenkalender in functie van 
zijn eigen mogelijkheden én de beschikbaarheid van de dossierbeheerder 
een afspraak kunnen vastleggen, wat voor veel tijdwinst in de afhandeling 
van het dossier zal zorgen.  We verwachten dat dit ook de doorstroom 
aan het onthaal danig zal verbeteren.

Reeds in 2017 werd elke wijkinspecteur uitgerust met een wijk-smartphone zodat hij ook op zijn vast 
telefoonnummer bereikbaar is als hij in zijn wijk is.   Met de uitrol van District Team dat gestart is in 2018 
zal elke wijkinspecteur nu ook een tablet krijgen met 4G verbinding zodat hij totaal bureel-onafhankelijk via 
het digitaal platform distric-team) en Focus zijn administratieve afhandelingen kan verrichten. Het project 
zorgt voor een modernere en snellere dienstverlening voor de burger, door een snellere afhandeling van de 
domiciliëringsaanvragen.  M.a.w. het werk van de wijkagent wordt eenvoudiger. Het administratieve en logistieke 
beheer wordt vergemakkelijkt door de digitalisering van het volledige proces.  Geen papieruitwisseling meer, 
geen dubbele encodage, en dus een daling van de administratieve werklast en dus meer tijd om aan echte 
nabijheidspolitie te doen. 

Voor de interventie is de installatie van de FOCUS-tablets in de voertuigen gestart in 2018.  Daarnaast 
worden er meer ruggedized laptops met 4G-verbinding en een draagbare printers voorzien zodat via Focus 
en BeSecure mobile ISLP alle administratieve verrichtingen ook tijdens de interventies kunnen afgehandeld 
worden.  M.a.w. een betere, klantgerichtere en dus gemeenschapsgerichte politiezorg naar de burger toe.  Maar 
waardoor ook de briefings of aandachtvestigingen steeds vlot toegankelijk zijn en de medewerkers dus nog 
beter geïnformeerd op het terrein zullen zijn.

In 2018 heeft onze politiezone de regionaal platform voor cameratoezicht volledig geïntegreerd. In de loop van 
2019 verwachten wij eindelijk de volledige uitrol van de uitwisseling van de CCTV beelden (camerabeelden) 
tussen de partners op ons grondgebied.  Zodat de politiezone ook live toegang heeft tot het cameratoezicht in 
de metrostations.  Maar ook door de uitrol van briefcamvideomanagmentssysteem (besteld in 2018) waardoor 
de exploitatie van beeldopnames veel efficiënter zal kunnen gebeuren.  

En ook de toegang tot het digitaal platform van de ANPR-camera’s waartoe we zelf toegang zullen krijgen, moet 
ons veel krachtdadiger maken in onze opsporingsonderzoeken. 

Een ander digitaal dossier dat gelanceerd werd in 2018 is I+Belgium. In het kader van de opvolging van de 
voorwaardelijk vrijgelaten personen, (MAM & SURTAP), zal ook onze politiezone, in de lente van 2019 de 
overstap maken naar I+ Belgium. Dit digitale platform zal ons toelaten om rechtstreeks en in realtime onze 
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vaststellingen inzake de naleving van de opgelegde voorwaarden, mee te delen aan het openbaar ministerie en 
de justitiehuizen.

Bij heel deze digitale transformatie is de grootste gemene deler de informatie-uitwisseling. 

Onze CILIK, die onze informatiewerking verzamelt, verrijkt, operationaliseert, contextualiseert, interpreteert, al 
jaren met succes de aangeleverde informatie. Maar met de nieuwe toepassingen moeten we de werking van de 
ploegen op het terrein nog actiever kunnen ondersteunen met reële en up-to-date informatie zowel in het raam 
van de hulpverlening, de handhaving, de interventie, de crisisbeheersing, de opsporing of het onderzoek. 

Ziezo 2018 was de opstart van een hele digitale transformatie. 

 
Deze nieuwe versie van ons jaarverslag schetst in hoofdlijnen een beeld van onze inzet en resultaten in 2018. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Michel Deraemaeker 

Korpschef
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II : Find Us

Commissariaat van Ukkel
Roodestraat 17

1180 Ukkel

@ZPZ5342

81 publicaties
2.214   
2.413 volgers

www.police.be/5342

12 publicaties
6 zittingen van

 Politieraad

Commissariaat van
Watermaal-Bosvoorde

en Oudergem
Tritomasstraat 7

1170 Watermaal-Bosvoorde

Commissariaat van
Fort-Jaco

Fort-Jacolaan 22
1180 Ukkel

7/7

24/24

7/7

24/24

Maandag :
Dinsdag :

Woensdag :
Donderdag :

Vrijdag :
Zaterdag

 Gesloten op zondag en feestdagen

08h00 - 14h00
08h00 - 19h00
08h00 - 14h00
08h00 - 19h00
08h00 - 14h00
08h00 - 14h00

Beantwoord op 68 berichten Mail: ZPZ.5342@police.belgium.eu
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III : Focus op het jaar 2018

6

3de mandaat van de Korpschef

Begin 2018 is de Korpschef  begonnen aan 
zijn 3de mandaat, na een kort intermezzo 
op het SAT bij de Minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken. De politiezone doet 
het heel goed toch bestaat de uitdaging 
erin de organisatie van onze politiezone 
nog krachtiger te ontwikkelen met een 
toekomstgerichte visie voor de periode 
2020 – 2030

Strategisch seminarie

Op 9 maart 2018 vond het strategisch 
seminarie plaats.  Dit was het ideale 
moment om samen met de medewerkers 
een reflectie/introspectie te houden 
met betrekking tot de organisatie. Het 
was een verrijkende dag zonder taboes 
die de aanzet moet geven tot een aantal 
hervormingen.

Nieuwe onthaalprocedure

Een eerste indruk kan je maar één keer maken We hebben altijd veel geïnvesteerd in een 
politie die dicht bij de mensen staat.
Maar we moeten ons bewust zijn van het belang van de eerste indruk. Voor veel burgers 
begint dit bij ons onthaal.

Na een studie door een extern adviesbureau werd de onthaalprocedure 
in onze politiezone aangepast. In 2018 werden twee nieuwe meertalige 
onthaalmedewerkers aangeworven, maar werden ook de lokalen 
anders ingericht en zijn we gestart met de uitrol van een online-agenda 
voor het boeken van afspraken

Een hekel punt blijft nog altijd de inrichting van het onthaal te Ukkel, 
maar ook hiervoor worden er plannen getekend.
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Einde van de 2e fase van de werken
 aan het Tritmascommissariaat.

Het  oude RTT complex gebouwd in 1953 door 
de architect Gaston Brunfaut (van wiens hand 
trouwens ook de zetel van de Verenigde Naties 
te New York) werd getransformeerd naar 
een politiecommissariaat met respect voor 
het architecturale bestaande uitzicht en in 
overeenstemming met alle energieregels van 
passieve constructie.

De energieprestaties van het gebouw werden verbeterd door de plaatsing van betere 
isolatie. De hernieuwbare energie werd in het gebouw geïntroduceerd dankzij fotovoltaïsche 
en geothermische technologieën. Het waterbeheer gebeurt door de terugwinning van 
regenwater voor het gebruik van de toiletten. Het wateroverschot wordt terug geïnfiltreerd 
in de grond van het perceel door middel van verliesputten.

Het bouwkundig erfgoed werd behouden maar het gebouw werd gerenoveerd rekening 
houdend met de actuele noden van een moderne, gebruiksvriendelijke en milieuvriendelijke 
politie. 

Begin 2018 werden na 8 maanden van werkzaamheden de 2e fase opgeleverd.

De voornaamste verwezenlijkingen zijn:
•	 DP/WBA - interventie : hergroepering van de dienst in dezelfde gang, voorgevel van het 

gebouw;
•	 DLR (AUD/WB) : inrichting van de lokalen (-1);
•	 DSO/Bewapening : inrichting van de lokalen (-1);
•	 DP/WBA-Centre Di : inrichting van de lokalen; vergroting van de vestiaires, van de mess 

en van het onthaal;
•	 Inrichting van een keuken (zoals te Marlow);
•	 Inrichting van een grotere briefingzaal;
•	 Inrichting van een zaal klaargemaakt voor de Visio conferentie;
•	 Inrichting van een dojo zaal;
•	 Inrichting van een verhoorlokaal;
•	 Inrichting van een TAM lokaal (verhoor van de minderjarigen);
•	 Inrichting van een nieuwe infirmerie waarbij de arbeidsgeneesheer 

en zijn verpleegkundige elk hun eigen lokaal hebben voor de 
medische bezoeken;

Tijdens deze werken, werd een bijzondere aandacht besteed aan de 
aspecten «  veiligheid » (gepantserde deuren,
kogelvrij glas, anti-inbraakdeuren, camerabewaking, enz. ...) en « 
welzijn op het werk » (inrichting van een keuken, herinrichting van de 
vestiaires, enz. ...). 

Het prijskaartje van deze 2e fase bedroeg 3.300.000 EUR.
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Opendeur 

Wie de werking van de politie eens van dichterbij wou bekijken, 
kon daarvoor op 21 april terecht op de opendeurdag in het 
nieuwe politiecommissariaat Tritomas.

Bezoekers konden een kijkje nemen achter de schermen, 
genieten van tal van demonstraties zoals deze met politiehonden, 

hun fiets laten graveren of  een politi-cel van binnen bekijken. Veel kinderen wouden ook 
eens op een echte politiemotor zitten. Het was ondertussen al 4 jaar geleden dat onze 
politiezone zo’n kijkdag organiseerde.

De opendeurdag was een groot succes en we kregen niets dan positieve commentaren. We 
hebben dan ook enorm veel mensen mogen verwelkomen in ons prachtige nieuwe gebouw. 

Bij de medewerkers bespeurden we een zekere vorm van trots 
dat ze hun nieuwe werkomstandigheden konden tonen aan het 
publiek en familie.

Bye bye ZONEnews … 
Hello S(w)ay-it 5342!

Ook onze zone gaat mee met zijn 
tijd. Daarom werd na 12 jaar met 72 
uitgaven en maar liefst 618 artikels 
ons intern informatieblad ZONEnews 
5342 vervangen door een digitale 
nieuwbrief  S(w)ay-it 5342. S(w)ay-
it is een  interactieve nieuwsbrief  
die je informeert over het reilen en 
zeilen in onze zone.  Er zijn een aantal 
kleine veranderingen ten opzichte van 
ZONEnews:

•	 verschijnt 2-wekelijks
•	 korte maar actuele artikels
•	 foto’s, interactief  beeldmateriaal, 

polls, ..

Protocol Drones

In het kader van het project ‘Brussel 
Smart City’ heeft het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, via Brussel Preventie en 
Veiligheid, 5 drones aangekocht. Deze 
drones werden ter beschikking gesteld 
van de Federale Politie  Brussel, wat re-
sulteert in een innovatieve multidiscipli-
naire samenwerking.
Sinds september 2018 kan onze poli-
tiezone beroep doen op de drones in het 
kader van haar opdrachten van adminis-
tratieve en gerechtelijke politie.

Hiertoe werd een samenwerkingsproto-
col afgesloten.
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New Way Of  Working

Kernachtig uitgedrukt is dit de digitale uitdaging van de toekomst.

Onze politiezone heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in IT. Zo 
zijn we de eerste zone in Brussel die gebruik maakt van de Mo-
biele ISLP omgeving via de shared services van de kanselarij van 
de Eerste Minister. Daarnaast zijn we nationaal de referentiezone 
voor de implementatie van GES bij de lokale recherche.

Maar met de toenemende digitalisering en technologisering met de uitrol van I police,(de 
nieuwe ISLP) I + Belgium (het programma voor het beheren van de MAM’s, SURTAP’s ... ) 
; District team (dat de woonstcontroles volledig moet automatiseren, FOCUS, , ... , staan 
we binnen het politielandschap voor de 2de digitale revolutie sinds het schrijfmachine bij 
de politie naar de schroothoop verwezen werd.

In 2018 werden er met Focus, BeSecure, District-team, agenda-online, I + belgium, Came-
lia, heel wat digitale werven opgestart.

We mogen als politiezone zeker deze digitale HST trein niet missen. De toekomstige nieuwe 
collega’s die geboren zijn n het digitaal tijdperk zullen hier weinig moeite mee hebben. 
Maar iedereen moet mee kunnen en daar kunnen we allemaal samen voor zorgen. Het is 
daarom dat we al enkele maanden geleden gestart zijn met een team New Way of  Working 
die iedereen de trein zal ophelpen.

Taallessen via 
de Nederlandse Academie

In 2018 is onze politiezone gestart met 
taallessen in samenwerking met de 
Nederlandse Academie.

Maar liefst 80 personeelsleden zijn in 
september 2018 gestart met een cursus 
Nederlands.

Vzw UNITED 5342

De vzw is een sociale, sportieve 
en culturele vereniging die een 
werkingssubsidie krijgt van de zone.  
Hiermee moet ze een Sinterklaasfeest 
en een Teambuildingactiviteit 
organiseren.  Maar UNITED doet veel 
meer.  Zo organiseerde ze in 2018 een 
ijskar-moment, maar konden we ook 
wafels smullen of  genieten van een 
koffiedegustatie,..
Bedankt aan de 5 drijvende krachten 
achter UNITED.
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Op weg naar een gezonde 
en rookvrije politiezone

Roken schaadt de gezondheid. Als 
organisatie moeten we de uitdaging 
durven aangaan om hierover het 
personeel te sensibiliseren en te 
begeleiden bij het stoppen met roken.

De eenmalige inspanningen uit het 
verleden leren ons dat dit een constante 
inspanning zal vergen. Maar om de 
gezondheid tijdens de werkuren van al 
onze medewerkers te vrijwaren en te 
bevorderen is dit zeker de moeite waard.

In 2018 werd in samenwerking met 
de stichting tegen kanker de kick-off  
gegeven om de rokende medewerkers 
te helpen bij het stoppen met roken.

Samenwerking met Brussel 
Preventie en Veiligheid

Met de zesde staatshervorming heeft 
het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
een bepaald aantal bevoegdheden 
verworven inzake preventie en 
veiligheid.
Het is in dit kader dat onze politiezone 
heeft deelgenomen aan talrijke 
thematische platforms en met name:

•	 Opvolging van de 10 prioriteiten 
van het Globaal veiligheids- en 
Preventieplan

•	 Stuurgroep van het Gewestelijk 
Veiligheidsonderzoek 

•	 Opvolging van het toekomstig 
Brussels crisiscentrum 

•	 Strategisch platform 
verkeersveiligheid 

•	 Strategisch platform openbaar 
vervoer

•	 Discipline 5, crisiscommunicatie
•	 Gewestelijke Veiligheidsraad

Workshops veerkracht

In het teken van de werelddag van de gezonde veerkracht (10.10.2018) heeft onze 
politiezone twee workshops georganiseerd rond veerkracht

Het leven zit vol uitdagingen en dagelijks komt er hel wat op ons af  op alle vlakken van in 
ons leven.  Hoe komt het dat sommigen daar beter mee kunnen omgaan dan anderen ? 
Thema’s als voeding, slaap, beweging, zelfzorg,  assertiviteit, controle sociale contacten, 
enz… werden die dag bespreekbaar gemaakt.

Wist je dat je gemiddeld slechts 1 uur diep slaapt per nacht 
van 8 uur? En dat slaappillen je REM - slaap wegnemen, 
hoewel je die nodig hebt om je emoties van de afgelopen 
dag te verwerken.
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Knuffels met een missie

In 2018 werd er gestart met het project “knuffels met en missie”.  Elke 
operationele dienst komt wel eens in contact met kinderen. Vaak is 
dit in een traumatiserende situatie voor het kind. De tussenkomst 
van de politie maakt het kind soms zelfs nog banger. Via het project 
«Knuffels met een missie”  wil onze dienst slachtofferhulp kinderen 
trachten gerust te stellen en een positieve ervaring maken van hun 
contact met de politie.

Bij de dienst Slachtofferhulp en dienst Jeugd en Gezin, sites Marlow en Tritomas, staan 
grote kartonnen dozen vol knuffelberen. Elke dienst die in contact komt met kinderen 
kan hier knuffels uithalen.  Zodra een medewerker tijdens een interventie met een kind te 
maken krijgt, kan hij dit geruststellen door een lieve knuffelbeer te geven.

Denk hierbij maar aan interventies bij intrafamiliaal geweld, maar ook bij een verhoor, of  
gewoon iemand die klacht komt neerleggen en een kind bij zich heeft.

Protocol Cybercenter

In een groot aantal veiligheidsfenomenen 
moet de politie in staat zijn de digitale 
evolutie te volgen. Hiertoe werd in 2018 
een samenwerkingsprotocol afgesloten 
met de Federale  Gerechtelijke Politie 
voor het oprichten van een joint-
samenwerkingsverband. Concreet 
werd er een platform opgestart 
voor expertise-ontwikkeling en  
technologische knowhow.  Zo heeft onze 
politiezone toegang tot de modernste 
technologie voor de informatie-
opsporingsactiviteiten in openbare 
orde, te volgen.

ANPR -camera’s

In 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in samenwerking met de 
politiezones een ANPR- schild van 
ondertussen 168 cameras uitgerold.

In onze politiezone zijn dit er momenteel 
24. De ANPR gegevens van deze 168 
cameras zijn beschikbaar op het SICAD

Deze nummerplaatgegevens zijn een 
grote bron van informatie om misdrijven 
op te lossen.
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Van cel voortgezette vorming naar 
een centrum kennisstrategie en vorming

Onze politiezone blijft investeren in de kennis van haar medewerkers. Daarom werd 
de eerste aanzet gegeven om de dienst “Voortgezette vorming” om te vormen tot een 
volwaardig “kennisstrategie en vormingscentrum”, die zich nog meer toelegt op de kennis 
van onze medewerkers.

Veel van onze medewerkers hebben heel wat bijzondere 
kennis en skills. Maar we moeten leren van elkaar te leren. We 
willen al onze medewerkers kansen geven om hun talenten te 
ontplooien.

Op zoek naar talent

Onze Politiezone is ervan overtuigd dat haar groeipotentieel ligt 
bij de talenten en ontplooiingskansen van haar medewerkers.

Veel van onze collega’s delen al hun bijzondere kennis en 
skills. Maar het kan nog beter.

Om het even concreet te maken haal ik enkele initiatieven aan:

•	 Collega Bastien Vandeneynde is als vrijwilliger bij het Rode Kruis en is hierdoor 
gepassioneerd door crisismanagement/rampenplanning. In overleg met de zone heeft 
hij een interessante opleiding supra dispatching opgestart.

•	 Of nog Inspecteur Manon Demeyer die onze collega Aurélie Massinon helpt om de 
opleiding slachtofferbejegening ook aan de Nederlandstaligen te geven.

•	 Elke Van Thielen was in haar vorige job recruteringsmanager en stelt haar ervaring ter 
beschikking van de politiezone om de beste toekomstige collega’s te selecteren.

•	 Hoofdinspecteur Bertrand Desmet is opleider in de vorming mentor en deelt zijn kennis 
met de zone door de rol van Mentor/coördinator op zich te nemen.

•	 Cindy Wittevronghelová is onze coach Archipol en staat in voor de lay out van de 
ZONEnews.

•	 De collega’s Fieve, Pouchova, Suys en Kahn die de train the trainers Orbit – schetsen 
zijn.

Maar er is nog zoveel meer mogelijk. Iedere medewerker kan iets aan een ander bijbrengen. 
Daarom lanceerde onze politiezone in 2018 haar eerste talentenjacht.   Financieel worden 
de getalenteerde collega’s er niet rijker van maar geestelijk zeker en vast wel !
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Bloedgeven genereuze collecte

Onder het motto «Geef  kleur aan het eindejaar» 
heeft ook onze zone een bloedinzameling-actie 
gehouden. Deze vond plaats op 19 december, 
al voor de 10 de keer op rij.  Maar liefst 54 
medewerkers hebben bloed gegeven.

Het mooiste wat je een ander kan geven, is 
een beetje van jezelf.  Hartelijk dank aan alle 
bloeddonoren!
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IV : De basisfunctionaliteiten

1. Onthaal

7/7

24/24

11.892 u 
telefonische

ontvangst

57.912
inkomende
oproepen

43.575
behandeld

2. Interventie

105
interventie 

leden in
 Ukkel

14

84
interventie 

leden in
Oudergem en 

Watermaal-
Bosvoorde

3
FIPA

TECOV

39
operaties

MIVB

1.048
gerechtelijke

aanhoudingen

850
administratieve
aanhoudingen

416
beheer van

lokale
evenementen

2.098
uren

43.575
missies

gerechtelijke 
PV

Ukkel : 8.621
WBO : 6.420
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3. De Lokale Recherche

164 
aanvankelijk

PV

1.856 
kantschriften

1.644 u
van opzoeking

20
dossiers van

verdacht
overlijden

368 gr
van drugs
(cannabis)

126 
dossiers

onrustwekkende
verdwijningen

1.333 u
observatie en 
buurtonder-

zoek

64
robotfoto’s

38
voor de Zone

38
enqueteurs 

4
secties

3.948
navolgende

PV

4. Slachtofferbejegening

215
geopende
dossiers

524
telefonische

contact

63
onmiddellijke

opvang
227

persoonlik 
gesprek

682
contact 

per brief19
laatste

eerbetoon
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5. Wijk

Ukkel 
4 hoofdinspecteurs

30 inspecteurs

Watermaal-Bosvoorde
Oudergem

2 hoofdinspecteurs

20 inspecteurs

6.868
kantschriften

3.717
kantschriften

582
schrapping 

op adres

5.1 Dienst Jeugd en Gezin

Ukkel 
8 leden

Watermaal-Bosvoorde
Oudergem

4 leden

1.712
kantschriften

206
onrustwek-

kende
verdwijningen

128
minderjarigen 

in gevaar

835
kantschriften

44
onrustwek-

kende
verdwijningen

25
minderjarigen 

in gevaar
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7. GBOR - Genegocieerd beheer van de openbare ruimte

1.621 Manuren
voetbal

1.544 Manuren
vorming

1.545 Manuren
europeese

top

559 Manuren
gevangenisstaking

4.890 Manuren
Betoging buiten de 
zone (waaronder 

bezoek van Trump 
en van de Gele 

Hesjes)

7. Verkeer

16
flitspalen

1 LIDAR 2 NK7
mobiele

radar

245 mobiele
snelheids-
controles6.075

ademtesten

24
BOB / 

Roadblok

60.658 PV
snelheid
+ 28 %

11.907 PV
parkeren
+ 6,5 %

712 PV
gordel
- 23 %

5.152 PV
GSM aan het stuur

- 0,9 %

698 PV
alcohol
- 28 %

1.753 PV
rode lichten

- 23 %
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Verkeersveiligheidscursus
2240 leerlingen van

 20 scholen
(15 Fr + 5 NL)

825 lesuren

2.901
takelingen
op de Zone

Automatische camera’s

10.481.158 gecontroleerde voertuigen -> 
37.640 bekeurde voertuigen

“Flitsen in onze straat”

49 aanvragen

Ongevallen met
 lichamelijk tetsel

324 lichtgewonden
11 zwaargewonden

0 doden

8 . Niet vergeten...

- 12 vergaderingen van de Local Task Forc

- 20 uur van presentatie van de procedures “Radicalisme”
  aan de operationele diensten

- Administratieve opvolging van FTF – Foreign Terrorist
  Fighter

- Partnerschap en vergaderingen met : OCAD, RCCU,
  DR3, Federatie Wallonië-Brussel, Staatsveiligheid, ….

Radicalisme

212
patrouilles 
op de Zone

88
dankbetuigingen

179
klachten

18

LIDAR
8.940 bekeurde voertuigen

NK7
570 bekeurde voertuigen



2018 Jaarverslag -

“ PV GAS (Gemeentelijke 
Administratieve Sanctie) ”

21.849 vastgestelde

19.976 boetes

508 bemiddelingen

“I Watch out for + I DO “

33.359 u
voetpatrouilles

Diensten aan de bevolking

87.693
meldingsfiches

33.599
PV (aanvankelijk en 

navolgend)

20.638
kantschriften

5.203
dossiers

Autonome politionele 
Afhandelingen - APO

98
nieuwe opvolgingen

van alternatieve
maatregelen
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V : Personeel

“ Operationeel kader“

442
323 mannen
119 vrouwen

“ CALOG “

79
27 mannen
52 vrouwen

2 HCP / 27 PC/ 66 HINP
323 INP / 24 Agt

Niv A: 6 / Niv B: 18 / Niv C: 30 / Niv D: 25

- 31 jaar 70
31 - 40 jaar 141
41 - 50 jaar 124
51 - 55 jaar 58

+ 56 jaar 49

- 31 jaar 6
31 - 40 jaar 20
41 - 50 jaar 30
51 - 55 jaar 11

+ 56 jaar 12

1 . Beheer van het uurooster

7,47 % absenteïsme 2,06 % overuren

8.980 ziektedagen

1.208 dagen
ouderschapsverlof

2.228 dagen
werkonbekwaamheid

tgv een arbeidsongeval

911 dagen
loopbaanonderbreking

26.034 uren
opleiding

2 . Ontwikkelen van competenties

28 omkadering van 
aspiranten
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3 . Mobiliteiten van het personeel

32 aanwervingen

2 detachering

4 . Specialisaties

6 op pensioen
22 vertrek naar een
        andere zone
1 vertrek non-activiteit
    voorafgaand aan
    de pensionering
1 einde van contract

9
hondenbe-
geleiders

8
motards

63
GNEP

39
enqueteurs

16
heterdaad-
patrouille

20
opleiders 
geweldbe-
heersing

1
portret-

tekenaar

1
slachtoffer-

bejege-
naars

1
adviseur
inbraak-

preventie

71
mentors

1
opstapper 

DAFA

2
ruiters

5 . Stages

stagiaires externes
bachelor: 4
master: 1

7de jaar veiligheid: 1
opendeurdag: 1

mentoraat
AINP: 20
AHINP: 6

PC: 2

proefstage: 7
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IDPBW
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van het Werk

•	 130 : aantal toelatingen voor de aankoop van uitrusting
•	 30 : aantal adviezen
•	 33 : aantal opsporingen van professionele risico’s
•	 2 : aantal risico-analyses
•	 Andere: sensibilisering van de hiërarchische lijn, 

workshop “veerkracht”, organisatie van de testen van 
de interventielaarzen en de brandoefeningen voor elk 
gebouw.

“CAP - Cel Psychosociale
 Bijstand + HelpTeam”

12 Helpteam interventies
39  CAP interventies

Sociale promotie

5 INP
7 HINP

1 PC

DPO - Data Protection Officer

•	 6 : aantal interpellaties van het Controle-orgaan in het 
kader van de GPI 75

•	 41 : aantal verklaringen in het verwerkingsregister 
van de persoonsgegevens

•	 2 : aantal impactanalyses op de persoonsgegevens

22
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€ 50.181.032

VI : Financiën

1 . Zonaal budget

€ 1.329.965
lasten en premies

€ 4.093.281
werkingskosten

€ 42.655.286
personeel

€ 2.102.500
uitgaven

2 . Top 5  van investeringen

€ 227.301,16
voertuigen

€ 233.311,75
infrastructuur

€ 273.548,89
ASTRID

€ 147.390,42
uniformstuk-

ken

€ 122.179,40
informatica
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VII : Materiële Middelen

1 . Infrastructuren

2 . Materiaal

antenne
Fort-Jaco

administratief
centrum

Schlumberger

honden-
kennel

commissariaat 
Ukkel

commissariaat 
Watermaal-
Bosvoorde /
Oudergem

49
auto’s

12
motos

17
bestelwagens

5
elektrische

auto’s

5
hybride
auto’s

2
Twizy

3
elektrische

scooters

4
scooters

6
elektrische

fietsen

2
verkeers-

veilig-
heidspad

513
wapens

57
vaste 

camera’s 
op de 

openbare 
weg

40
collectieve

wapens

65
interne
bouw-

camera’s

348
radios

6
securiqam

tijdelijk
vaste

camera’s
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3 . Energiegebruik

2017 2018

GSM € 13.824,12 € 10.366,50
Telefoon + Data € 190.134,93 € 178.266,96
Astrid € 178.426,14 € 181.311,93

2017 2018

Water € 17.090,41 € 24.336,86
Gas € 37.494,77 € 32.174,34
Elektriciteit € 79.311,10 € 77.491,56

4 . Communicatie

4 . Wagenpark

Brandstofverbruik (liters) Benzine Diesel Totaal

2017 83.521,7 26.613,6 110.135,3
2018 82.654,5 21.649,2 104.303,7

Afgelegde afstand (km) Benzine Diesel Elektrische Hybride Totaal CO²

2017 549.938 232.876 13.899 64.730 861.443 122,66 t
2018 555.155 194.516 23.104 49.230 822.005 118,16 t

Ongevallen Verzekeringsbedrag

2017 51 € 219.574,55
2018 41 € 234.647,20
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VIII : Statistieken

1 . Criminaliteit

- 22 %
diefstal uit voertuigen

- 10,5 %
diefstal van voertuigen

- 11,7 %
drugs

- 5,3 %
beschadigingen

- 0,9 %
informatica criminaliteit

+ 19,7 %
inbraken

+ 14,9 %
fietsdiefstallen

+ 2,3 %
diefstallen en afpersingen

+ 9,7 %
fraudes

- 5,4%
zendenfeiten

- 0,7 %
diefstal met geweld

- 0,4 %
lichamelijk geweld

2017 2018

- 1,8 %
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2 . Tabellen

2015 2016 2017 2018

Meldingfiches 84.598 86.071 84.695 87.693
Kantschriften 21.723 22.452 22.273 20.638
Gerechtelijk PV 38.498 34.208 34.582 33.599
PV verkeer 79.608 106.713 79.967 96.076
PV politiereglement 218 224 199 191
PV van waarschuwing 1.066 744 1.287 1.650
Administratieve aanhoudingen 803 801 797 850
Gerechtelijke aanhoudingen 1.198 1.206 1.149 1.058

6 prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan : resultaten
 
De criminaliteitsstatistieken per gemeente zijn beschikbaar op de website : 
http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/rapporten/

2015 2016 2017 2018

Diefstal van of  in voertuigen 1.005 1.015 792 695
Woninginbraken 1.176 864 939 1.179
Autodiefstallen 166 137 151 136
Motodiefstallen 22 36 37 33
Carjacking 7 2 3 0
Diefstal in garage 11 13 18 7

Strijd tegen zware diefstallen

2015 2016 2017 2018

Graffiti 141 109 57 31
Beschadiging van voertuigen 557 498 432 294
Sacjacking uit voertuigen 6 17 5 1
Grijpdiefstal van handtassen 30 30 14 22
Grijpdiefstal 79 102 88 72
Diefstal met geweld zonder 
wapen

323 328 257 257

Strijd tegen jeugddelinquentie
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2015 2016 2017 2018

Misbruik van vertrouwen 131 134 112 127
Oplichting 317 275 364 425
Grijpdiefstal van handtas 30 30 14 22

Strijd tegen criminaliteit tegen ouderen

2015 2016 2017 2018

Diefstal in handelszaken 164 179 182 180
Winkeldiefstal 287 221 213 236
Diefstal gewapenderhand 60 49 42 40

Criminaliteit tegen handelszaken

2015 2016 2017 2018

Fietsdiefstal 232 273 335 385

Strijd tegen fietsdiefstal

2015 2016 2017 2018

Informatierapporten 96 137 60 32
aanvankelijke processen-verbaal 51 23 19 12
Navolgende processen-verbaal 161 231 153 53

Strijd tegen radicalisering

2015 2016 2017 2018

Snelheid 68.350 89.300 53.829 60.658
Alcohol 424 1.083 971 698
Drugs 3 19 12 9
Wegcode 5.090 4.737 6.238 6.497
Stilstaan en parkeren 9.742 12.176 11.159 11.907
GSM aan het stuur 4.024 4.008 5.197 5.152

Helm en beschermkledij 55 53 29 62

Gordel / kinderzitje 838 683 928 712
Verkeerslichten 1.182 2.655 2.272 1.753
Toegelaten gewicht 43 45 33 65
Totaal aantal inbreuken 93.905 116.669 83.347 87.513

Verkeersveiligheid

overgenomen van www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be
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Aantal feiten 2015 2016 2017 2018

Diefstal en afpersing 4.905 4.636 4.435 4.541
Beschadiging van eigendommen 1.042 965 833 793
Inbreuken op lichamelijke 
integriteit

796 799 804 806

Drugs 752 652 587 523
Fraude 557 505 564 646
Bevolkingsregister 342 414 612 510

Wetgeving op vreemdelingen 393 367 418 565

Inbreuken op openbare veiligheid 415 407 393 361
zedenfeiten 376 363 370 425
Alcohol en dronkenschap 337 330 363 293

Evolutie van de meest voorkomende gerechtelijke feiten in onze politiezone
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