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Voorwoord 
De slogan van een grote winkelketen op ons grondgebied parafrase-

rend, durf ik gerust als korpschef stellen: “34.000 Schotenaren, dat 

moet je verdienen elke dag!”.  We zijn dan ook trots het jaarverslag 

“nieuwe stijl” te kunnen voorstellen, waarin kort en krachtig de presta-

ties van ons korps worden belicht. 

Een pluim voor onze dienst info die in 2017 ook investeerde in de op-

maak van een nieuwe website en een facebookpagina van onze zone. 

Deze initiatieven zullen ons toelaten nog beter met de Schotenaren te 

kunnen communiceren! 

U zal merken dat een dienstverlening die 24 op 24u en dit 365 dagen 

per jaar operationeel moet zijn heel wat facetten kent.  En dat de werk-

last nog maar eens toegenomen is, zal u niet verbazen. Daarom ook 

een welgemeend dankwoord aan elke medewerker van onze zone die 

hier elke dag haar/zijn beste beentje voorzet om voor de Schotenaar 

een professionele politiezorg te kunnen blijven verzekeren. 

 
HCP Dirk Lemmens 
Korpschef 
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2017 in een notendop 

 

(*) De cijfers in dit jaarverslag zijn gebaseerd op registraties door de Lokale Politie Scho-
ten betreffende het grondgebied van de gemeente Schoten. De cijfers kunnen ook  
onderzoeken bevatten die nog lopende zijn. 
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De Lokale Politie Schoten 

 

De Lokale Politie Schoten (LP 

Schoten) is één van de 187 

lokale politiezones in België. 

Het is een ééngemeentezone: 

het werkingsgebied van de 

zone situeert zich voornamelijk 

op het grondgebied van één 

gemeente, namelijk Schoten.  

 

Hoewel dit op sommige vlak-

ken een voordeel is, creëert het 

ook een aantal uitdagingen. 

Daarom zijn er in het verleden 

een aantal samenwerkingsak-

koorden gesloten met LP Bras-

schaat, ook een ééngemeente-

zone die gelijkaardig is qua 

bevolkingsaantal en oppervlak-

te. 
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Organisatie en opdrachten 
  

In dit deel wordt ingegaan op de werking van onze zone. Er 

wordt daarbij aandacht besteed aan onze opdracht, wijzigin-

gen in het beleidsteam en onze diensten.   
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Opdracht  

De LP Schoten biedt een basispolitiezorg aan vanuit de filosofie van 

een excellente politiezorg. De politie van Schoten, maar ook de andere 

politiezones, doet dit door middel van het aanbieden van onder ande-

re:  

1. een betrokken wijkwerking  

2. een klantvriendelijk onthaal  

3. een efficiënte en professionele interventie  

4. een nabije slachtofferbejegening  

5. een doelgerichte lokale recherche  

6. een efficiënte politieondersteuning bij evenementen 

en gebeurtenissen (= openbare orde). 

7. verkeerstoezicht1  

  

                                                                    
1 Het betreft de zeven genormeerde functionaliteiten van basispolitiezorg. Ponsaers et 
al. identificeerden in 1996 een niet-limitatieve lijst van 14 functionaliteiten van basispo-
litiezorg: onthaal, verkeer, interventie, wijkwerking, pro-actieve werking, lokale recherche 
en onderzoek, bestuurlijke politie, slachtofferbejegening, jeugd, bevoegdheden OBP en 
OGP, beheer, ondersteuning en leiding (Ponsaers, et al., 1996, pp. 38-39). Van deze func-
tionaliteiten werden in 2001 via een KB m.b.t. de minimumnormen zes van deze func-
tionaliteiten genormeerd (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, BS 12 oktober 2001). Later 
werd bijkomend een norm bepaald voor een zevende functionaliteit verkeer. 
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Het beleidsteam 

Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een korpschef. Voor de 

Lokale Politie Schoten is dit HCP Dirk Lemmens, die in 2017 aan zijn 

vierde en laatste mandaat is begonnen. De korpschef is verantwoorde-

lijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid, o.a. de uitvoering 

van het zonale veiligheidsplan (ZVP). Hij is verantwoordelijk voor de 

leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps.  

Korpschef Dirk Lemmens wordt bijgestaan door het beleidsteam, be-

staande uit de afdelingscommissarissen en adviseurs van het korps. In 

2017 is de samenstelling van het beleidsteam gewijzigd. Adv. Gunter 

Van De Wiele vervoegde het team als procesmanager en diensthoofd 

HRM. Adv. Els Dellafaille, de afdelingsverantwoordelijke Info en secre-

tariaat & onthaal, verliet het korps en werd vervangen door adv. Kristel 

Wouters. Commissaris Lucas Verbeeck ging op 1 juli 2017 met pensi-

oen. Hij werd vervangen door aangestelde commissaris Joris Beckers. 

Adv. Yasmin van Baden is op 1 september 2017 in dienst getreden als 

algemeen beleidsmedewerker.  
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Figuur 1. Het beleidsteam van de Lokale Politie Schoten dd. [datum] 

 

 

Operationele diensten 

De Lokale Politie Schoten (LP Schoten) bestaat uit verschillende opera-

tionele afdelingen. Zij dragen allen bij tot de verwezenlijking van ba-

sispolitiezorg en tot de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke 

en gerechtelijke politie. Taken van bestuurlijke politie zijn voornamelijk 

preventief van aard. Het betreft de handhaving van de openbare orde, 

het waken over de naleving van de politiewetten en –verordeningen 

en het voorkomen van misdrijven en het beschermen van personen en 

goederen. De gerechtelijke politie heeft een eerder repressief karakter. 

Het betreft vooral het opsporen en vaststellen van misdrijven; het 

verzamelen van bewijzen die eventueel later aan de rechter kunnen 

worden voorgelegd.  

  

Onze diensten 
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Eerstelijnspolitiezorg 

De 'eerstelijnspolitie', ook wel dienst interventie genoemd, beant-

woordt alle dagen 24u op 24u elke oproep die (dringende of niet-

dringende) politiehulp vereist. Daarnaast staan de medewerkers van 

deze dienst in voor het noteren van klachten 

en aangiften, het rijden van gerichte patrouil-

les, het uitvoeren van toezicht en het deel-

nemen aan ordediensten, evenementen en 

federale opdrachten. In functie van de werk-

last worden er verschillende soorten patrouil-

les de baan opgestuurd. Voor bepaalde opdrachten worden bijvoor-

beeld eenmensploegen ingezet. Tijdens rustige momenten wordt de 

eerstelijnspolitie ook ingezet voor zogenaamde 'SBOS'-opdrachten 

(Slim Blauw Op Straat), waarbij ze doelgericht op bepaalde fenomenen 

in de gemeente patrouilleren, zoals overlast, verkeerstoezicht, .... 

 

 

De interventiedienst van onze zone werkt nauw samen met de politie 

van Brasschaat om zo de capaciteit zo efficiënt mogelijk te kunnen 

inzetten. Door de goede samenwerking met de naburige politiezone 

kunnen we ook een beroep doen op één van hun ploegen wanneer 

In 2017 heeft de dienst ELPZ minstens 8000 interventies 
uitgevoerd. 
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onze eigen ploeg bezet is. Op vrijdag- en zaterdagnacht wordt steeds 

een bijkomende ploeg voorzien die zich richt op de overlastproblema-

tiek in Brasschaat en Schoten. Deze ploeg bestaat uit één medewerker 

van de LP Brasschaat en één medewerker van de LP Schoten en ver-

deelt haar toezicht gelijkmatig over de beide gemeenten. 

 

Buurtgerichte politiezorg 

De afdeling buurtgerichte poli-

tiezorg (BGPZ) van de LP Schoten 

staat in voor wijkwerking en 

verkeersopdrachten. De wijkwer-

king is een van de hoekstenen 

van de gemeenschapsgerichte 

politie. De gemeente Schoten 

werd ingedeeld in vijf politiewij-

ken, zoals weergegeven in de 

volgende figuur, met elk één 

wijkinspecteur.  

 

Onze wijkinspecteurs en hun dienst-
hoofd 

 

 

 

  

Boven v.l.n.r: INP Frank Goris (wijk Cen-
trum Zuid), INP Peter Lambreghts (wijk 
Centrum Noord), ACP Joris Beckers 
(diensthoofd) 

Onder v.l.n.r: INP Chantal Vuylsteke (wijk 
Koningshof), INP Patrick Peeters (wijk 
Elshout), INP Nancy Thys (wijk Deuzeld) 
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De politiewijken van de gemeente Schoten en hun wijkinspecteur 
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Patrick Peeters 

Peter Lambreghts 

Chantal Vuylsteke 

Frank Goris 

Nancy Thys 
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Wijkinspecteurs staan onder andere in voor het algemeen toezicht in 

de wijk, controles op domiciliëring, verkeersveiligheid,.. 

De wijkwerking wordt ondersteund door drie medewerkers die perma-

nent worden ingezet op zogenaamde 'SBOS'-opdrachten (Slim Blauw 

Op Straat). Deze opdrachten worden uitgewerkt via een toepassing die 

toelaat om medewerkers gericht en onderbouwd in te zetten op be-

paalde fenomenen zoals overlast, verkeerstoezicht, ...  

De afdeling BGPZ verzorgt naast wijkwerking 

ook een aantal verkeersopdrachten (bv. snel-

heidscontroles, algemeen verkeerstoezicht, 

verkeersacties), levert bijstand aan gerechts-

deurwaarders, begeleidt schooluitstappen en 

verwerkt vragen van allerlei overheden. Eén inspecteur houdt zich 

enkel en alleen bezig met het betekenen van rijverboden en de verho-

ren van burgers omtrent verkeerskwesties op vraag van het politiepar-

ket.  

In onze zone werken ook vier agenten die de inspecteurs ondersteu-

nen. Zij vervullen vooral verkeersopdrachten en weten als geen ander 

wat er leeft in onze gemeente omdat zij vaak op pad zijn.   

In 2017 hebben de wijkinspecteurs 2049 controles  
op domiciliëring gedaan. 
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Gespecialiseerde diensten 

De afdeling gespecialiseerde diensten of GEDI bestaat uit twee dien-

sten, de lokale recherche en de dienst jeugd en gezin. 

De lokale recherche 

De lokale recherche behandelt voornamelijk 

gerechtelijke opdrachten die een specifieke 

deskundige tussenkomst vereisen waarbij o.a. 

specifieke opsporingstechnieken worden ge-

bruikt. Deze opdrachten hebben tot doel het 

nodige bewijsmateriaal te verzamelen en verdachten van misdrijven 

ter beschikking te stellen van de gerechtelijke overheden. De recherche 

onderzoekt misdrijven van A tot Z met als doel de veiligheid en leef-

baarheid binnen onze gemeente maximaal te verzekeren. Waar moge-

lijk, proberen ze om misdrijven te voorkomen. Zij zijn hiervoor soms 

anoniem aanwezig op het terrein.  
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Jeugd en gezin 

De dienst jeugd en gezin zorgt voor een gepast 

optreden naar aanleiding van verstoorde gezinsre-

laties. De dienst jeugd en gezin staat onder andere 

in voor gerechtelijke en burgerlijke opdrachten 

binnen hun domein, politionele slachtofferbejegening, het voorzien 

van gepaste hulpverlening bij verontrustende opvoedingssituaties en 

het nemen van beschermingsmaatregelen ten aanzien van kinderen in 

onveilige leefsituaties, het bespreekbaar maken van intrafamiliaal 

geweld en doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstanties. In 

complexe dossiers van huiselijk geweld tracht de dienst de feiten te 

bundelen met het oog op een gepaste aanpak bij de justitiële overhe-

den en de hulpverlening.  

 

Ondersteunende diensten 

Er werken veel meer mensen bij de LP Schoten dan je op het eerste 

zicht zou denken. Een grote groep werkt achter de schermen om alles 

in goede banen te leiden. Hun hoofdopdracht is voornamelijk gericht 

op de interne werking van de zone. Zij spelen een belangrijke rol in de 

efficiënte werking en slagkracht van de LP Schoten. 
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De dienst secretariaat en onthaal 

 

Het onthaalteam is tijdens de kantooruren het 

eerste aanspreekpunt voor burgers, zowel tele-

fonisch als op het commissariaat. Ze weten als 

geen ander wat er reilt en zeilt in onze ge-

meente. Het onthaalteam bestaat uit burger-

personeel. Sommige aangiftes, zoals het verlies 

van je rijbewijs of nummerplaat, handelen de 

onthaalmedewerkers zelf af. Op die manier 

ontlasten zij de inspecteurs. Bovendien zorgen 

ze achter de schermen voor een vlotte admi-

nistratie. 

 

  Het secretariaat heeft in 2017 bijna 14000 stukken post behandeld. 
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De dienst info 

De dienst info is verantwoordelijk voor alle 

interne en externe informatie van de zone. De 

dienst verzamelt dagelijks operationele gege-

vens en zorgt ervoor dat alle medewerkers de 

info krijgen die ze nodig hebben. Het team 

staat ook in voor de kwaliteitscontrole van alle 

informatie, ondermeer de controle van de vat-

ting van pv’s in de algemene nationale gege-

vensbank. Samen met de dienst ICT bewaken 

ze de goede werking van het computersys-

teem. 

 

 

 

De dienst ICT 

 

Twee personeelsleden vormen de dienst ICT, 

die instaat voor onder meer het systeembe-

heer, het communicatienetwerk en de auto-

matisering van administratieve processen. Ze 

helpen ook alle personeelsleden met infor-

maticaproblemen. 
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De dienst logistiek 

Twee personeelsleden bezorgen het korps alle 

noodzakelijke middelen om hun werk optimaal 

te kunnen uitvoeren. Zo zorgen ze onder meer 

voor bureaumateriaal, kledij en het wagenpark. 

Daarnaast staan ze ook in voor het onderhoud 

van het materieel en het gebouw. 
 

 

De dienst openbare orde 

De dienst openbare orde bestaat uit een com-

missaris en een inspecteur. Binnen een integraal 

veiligheidsbeleid evalueren en coördineren zij 

lokale evenementen en activiteiten opdat de 

openbare orde, veiligheid en rust niet in het 

gedrang zou komen. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor wapens. 

Ze adviseren de gouverneur in verband met het toekennen van wa-

penvergunningen, bezorgen de vergunning aan de burger na de uitrei-

king ervan door de gouverneur, houden toezicht op wapenbezitters en 

burgers kunnen ook bij hen terecht voor het inleveren van wapens. 

Verder coördineren ze de interne opleiding van alle operationele per-
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soneelsleden inzake geweldbeheersing en regelen ze het administra-

tieve aspect van hun bewapening. 

 

De dienst HRM 

Een vierkoppige HRM-ploeg zorgt voor de per-

soneelsplanning, verwerking van de lonen, 

opleidingen en wervingen,… 

 



 

 

 

Resultaten 2017 
 

  
In dit deel gaan we dieper in op de voornaamste resultaten 

van onze zone in 2017. We geven een beeld van zowel de 

criminaliteits- en veiligheidsgegevens, als de inspanningen 

die onze zone daartoe heeft geleverd.  

         In 2017 werden in onze zone 2126 strafbare feiten  
geregistreerd. 

       We kregen 4613 meldingen  binnen waarvoor geen 
interventie nodig was. 

      Er werden meer dan 8000 interventies uitgevoerd. 
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 Resultaten zonaal veiligheidsplan 

In een zonaal veiligheidsplan worden de thema’s en doelstellingen 

bepaald waaraan een politiezone prioritair aandacht geeft, naast de 

reguliere werking. In het zonaal veiligheidsplan 2014-2019 van de 

Lokale Politie Schoten werden drie prioriteiten bepaald:  

 

1. Prioriteit 1: Verkeer 

2. Prioriteit 2: Diefstallen in woningen en panden 

3. Prioriteit 3: Intrafamiliaal geweld 

 

We geven een overzicht van onze resultaten wat betreft deze prioritei-

ten voor 2017.   
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Verkeer 

In 2013 werd een verkeersverbaliseringsbeleid ontwikkeld door en voor 

de LP Schoten. Daarin werd het beleid uitgewerkt inzake de ver-

keersprioriteiten van het ZVP 2014-2019.  

 

 

Snelheid 

 

Snelheid en ongevalsrisico zijn sterk aan elkaar 

gerelateerd. Snelheid wordt een probleem op het 

moment dat deze niet meer aangepast is aan de 

verkeerssituatie, de infrastructuur, de weersom-

standigheden en andere bijzondere omstandighe-

den.2 De LP Schoten voert daarom frequent actie 

om burgers bewust te maken rond overdreven en 

onaangepaste snelheid. Er worden regelmatig 

flitsacties georganiseerd en er zijn een aantal vaste 

flitspalen in de zone. We stelden in 2017 2411 PV’s 

voor snelheidsovertredingen op.  

                                                                    
2 Pelssers, B., Riguelle, F., Schoeters, A., & Leblud, J. (2017). Themadossier verkeersveilig-
heid nr. 9. Brussel: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. 

In 2017 zijn in Schoten 581 ongevallen ge-

beurd, waarvan 121 met lichamelijk letsel. Er 

viel 1 dode in het verkeer te betreuren. 
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Alcohol in het verkeer 

Naast snelheid is rijden onder invloed van al-

cohol een belangrijke oorzaak van verkeerson-

veiligheid. Internationale wetenschappelijke 

studies geven aan dat alcohol een rol speelt bij 

25 tot 40% van de dodelijke ongevallen.3 De 

Lokale Politie Schoten controleert dan ook re-

gelmatig op overmatig alcoholgebruik tijdens 

het rijden. In 2017 werden tijdens alcoholcon-

troles 1276 personen/bestuurders onderwor-

pen aan een test; 4.9% blies positief.4  

 

                                                                    
3 Focant, N. (2016). Drinken en rijden: doen we het te veel? Gedragsmeting "Rijden onder 
invloed van alcohol" 2015. Brussel: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.  
4 Alle bestuurders met een alcoholgehalte gelijk aan of hoger dan de wettelijke grens 
van 0,22 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (UAL) worden beschouwd als “onder invloed  
van alcohol” (=alarm). Het stemt overeen met 0,5 g/l bloed. De grens van 0,35 mg/l UAL 
wordt gebruikt om bestuurders die meer gedronken hebben te identificeren (=positief). 
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Andere verkeersgerelateerde resultaten 

 

 

Onze zone besteedt in haar dagelijkse werking 

veel aandacht aan verkeersveiligheid. In 2017 

werden 

- 673 uur aan schooltoezichten gespen-

deerd; 

- 158 uur fietsbegeleiding gedaan; 

- 630 uur controle op fietsverlichting 

gedaan; 

- 211 uur toezicht bij wegenwerken uit-

gevoerd; 

- 64 overtreders geverbaliseerd wegens 

het niet dragen van de gordel. 

- 845 uur aan controles gespendeerd op 

parkeerplaatsen voor mindervaliden; 

- 214 overtreders geverbaliseerd op fou-

tief parkeren op een parkeerplaats 

voor mindervaliden; 

- 43 uur controle gedaan op het gebruik 

van de parkeerschijf in de blauwe zo-

ne. 
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Diefstal in woning en panden 

Evolutie 

Een tweede prioriteit bepaald in het ZVP 2014-

2019 is ‘diefstal in woning’. Zoals onderstaande 

figuur links aangeeft, kent diefstal in woning en 

pand een lichte stijging t.o.v. 2016. We regi-

streerden in 2017 212 feiten van diefstal in 

woning en pand (inclusief pogingen). In de 

maanden november en december werd Schoten geteisterd door inbra-

ken, net zoals andere gemeenten ten oosten van Antwerpen.  

Diefstal in woning en pand in de voorbije jaren (poging en uitgevoerd) (links) 
en maandoverzicht van diefstal in woning en pand voor 2017 (rechts) 
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Afwezigheidstoezicht 

Op aanvraag van de burger houdt de politie een 

extra oogje in het zeil op de leegstaande 

woning tijdens zijn vakantie. Op die manier 

probeert de politie diefstal in woning te voor-

komen.  

524 inwoners hebben in 2017 bij onze diensten gratis afwezigheids-

toezicht aangevraagd. We spendeerden maar liefst 496 werkuren aan 

de uitvoering van vakantietoezichten en deden 4469 checks.  

De cijfers van deze toezichten schommelen van jaar tot jaar. In 2016 

werden in totaal slechts 475 vakantietoezichten aangevraagd, een 

daling t.o.v. de vorige jaren. Het is zeer positief dat er in 2017 opnieuw 

een stijging is.  

 

Intrafamiliaal geweld 

Intrafamiliaal geweld (IFG) is geweld dat wordt 

gepleegd in huiselijke kring. Het gaat om fysiek, 

psychisch, economisch of seksueel geweld tussen 

familieleden, (ex-) partners of vrienden. Kinder-

mishandeling en verwaarlozing van ouderen 
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vallen ook hieronder. IFG komt spijtig genoeg meer voor dan we den-

ken en blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan. In 2017 heeft 

de Lokale Politie Schoten 119 PV’s voor IFG opgesteld.  

Criminele fenomenen  

Criminele fenomenen zijn feiten die niet als dusdanig in het strafwet-

boek zijn opgenomen, maar in de dagelijkse politiepraktijk onder die 

benaming worden gecatalogeerd. Het betreft een combinatie van een 

misdrijf (bv. diefstal) met andere informatie, zoals bijvoorbeeld een 

specifiek vervoermiddel (bv. auto), een specifieke bestemming (bv. 

woning), enz. In de volgende tabel volgt een overzicht van de voor-

naamste criminele fenomenen in 2017. Er wordt daarbij steeds een 

onderscheid gemaakt tussen een poging en een effectief feit.  

In 2017 registreerden we 115 feiten van winkeldiefstal (inclusief po-

ging). Daarvan werden er 79 vastgesteld op de Bredabaan en 19 in de 

Paalstraat.  
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Frequenties van criminele fenomenen geregistreerd in onze zone voor 20175 

 Poging Effectief Totaal 

Arbeidsreglementering  3 3 
Autodiefstal  5 5 
Bedreiging  43 43 
Brandstichting 1 5 6 
Bromfietsdiefstal  8 8 
Diefstal aan/uit voertuig 8 44 52 
DIW (panden) 6 41 47 
DIW woning 40 125 165 
Doodslag 1  1 
Drugs  116 116 
Fietsdiefstal 1 88 89 
Gauwdiefstal  17 17 
Huisdiefstal  3 3 
IFG  119 119 
Informaticacriminaliteit 14 80 94 
Milieumisdrijven  23 23 
Overlast  106 106 
Radicalisering  1 1 
Vandalisme  200 200 
Winkeldiefstal 7 108 115 
Zedenmisdrijven  20 20 
Eindtotaal 78 1154 1232 
 

  

                                                                    
5 DD 08/01/2018. 
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In 2017 werden in onze zone 52 diefstallen uit voertuig (inclusief po-

ging) geregistreerd. Dit is een belangrijke daling t.o.v. 2016; toen wer-

den er 138 feiten gemeld bij onze diensten.  

Diefstallen uit voertuig in Schoten gemeld bij onze zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie niets erin = niets eruit 

De Lokale Politie Schoten heeft in oktober 2017 de actie 

"niets erin = niets eruit" georganiseerd om burgers be-

wust te maken van de risico's op diefstal uit hun voer-

tuig. Agenten en inspecteurs gingen na of voertuigen 

slotvast werden achtergelaten en of er geen waardevolle 

spullen in het zicht lagen. In totaal werden 402 voertui-

gen gecontroleerd; 4 voertuigen waren niet vergrendeld 

en bij 107 lagen waardevolle voorwerpen in het zicht. 
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Ordediensten 

Ordediensten in Schoten 

In Schoten vinden heel wat evenementen plaats. Tijdens die manifes-

taties moeten we enkele maatregelen nemen voor de handhaving van 

de openbare orde. Dit vereist een inzet van een groot aantal extra 

manschappen. In 2017 presteerden we 1685 extra werkuren voor 30 

evenementen in Schoten. Daarvan werden 470 werkuren ingezet op 

twee wielerwedstrijden op het grondgebied Schoten (i.c. de Schelde-

prijs en de Vaartkoers).  

Inzet buiten Schoten 

Onze politiemedewerkers worden soms ook buiten het Schotense 

grondgebied ingeschakeld. Elk jaar kan de directeur-coördinator van de 

federale politie het politiepersoneel van onze zone voor een bepaald 

aantal prestatie-uren inzetten. Dit noemt men de gehypothekeerde 

capaciteit of HYCAP. Het is een verplichte vorm van laterale steun tus-

sen politiezones onderling volgens welbepaalde voorschriften. De laat-

ste jaren is de HYCAP gestegen, onder meer door de terreurdreiging. De 

HYCAP bereikte in 2016 een hoogtepunt met 1107 werkuren. In 2017 

daalde dit cijfer opnieuw een beetje. Een van de redenen hiervoor is 

dat onze zone enkele HYCAP-opdrachten heeft moeten weigeren door 
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onderbezetting.6 In 2017 boden we in totaal 676 werkuren ondersteu-

ning aan ordediensten buiten het grondgebied Schoten.   

Aantal uren ordedienst binnen en buiten Schoten in de periode 2011-2017 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 

FEDERALE  
ORDEDIENSTEN         

HYCAP 207 119 129 635 337 1107 676 3210 
LOKALE  
ORDEDIENSTEN         

Wielerwedstrijd 559 
 

155 432 387 99 470 2102 

Festival 402 381 249 217 244 263 264 2020 

Voetbal 
   

12 
   

12 
Andere lokale 
ordedienst 997 1206 1073 1246 917 1187 951 7577 

Eindtotaal 2165 1706 1606 2542 1885 2656 2361 14921 

 

 

  

                                                                    
6 De meeste manifestaties vinden plaats tijdens vakanties, periodes 
waarin het sowieso moeilijk is om de planning van onze diensten inge-
vuld te krijgen.   
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Beheer en omkadering 

Personeel 

De Lokale Politie Schoten telde eind 2017 85 medewerkers: 24 bur-

gerpersoneelsleden en 61 operationele medewerkers, waarvan:  

- 4 agenten van politie - 1 arbeider 
- 44 inspecteurs - 10 assistenten 
- 8 hoofdinspecteurs - 9 consulenten / maat-

schappelijk assistenten 
- 4 commissarissen7 
- 1 hoofdcommissaris 

- 4 adviseurs 

 

 

 

Onze zone  wierf in 2017 vijf nieuwe 

burgerpersoneelsleden en drie nieuwe 

inspecteurs aan.  Daarvan werden twee 

inspecteurs via aspirantenmobiliteit 

aangeworven.8 Vier inspecteurs verlieten de 

zone. Eén commissaris ging op pensioen. Het blijft moeilijk om het 

operationele kader ingevuld te krijgen. Er werd dit jaar dan ook enorm 

geïnvesteerd in de aanwerving van nieuwe medewerkers. Zo werden 

                                                                    
7 Waarvan drie aangestelde commissarissen.  
8 Het betreft de aanwerving van aspiranten nog voor ze hun opleiding 
tot inspecteur hebben voltooid.  
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verschillende infoavonden georganiseerd voor de aanwerving van 

operationele medewerkers en ontwikkelden we een brochure voor de 

aanwerving van hoofdinspecteurs.  

Communicatie 

Onze zone heeft in 2017 grote stappen gezet in 

haar externe communicatie. Er werd werk ge-

maakt van een nieuwe website en een eigen 

Facebookpagina. Via dit kanaal willen we niet 

enkel informeren over wat ons en de burgers da-

gelijks politioneel bezighoudt, maar ook gericht 

communiceren bij grotere evenementen. De lancering gebeurde begin 

2018. 

We investeerden ook verder in buurtinformatienetwerken (BIN’s). In 

2017 werden vier nieuwe netwerken opgestart; daarmee staat de tel-

ler in Schoten al op 22 BIN-netwerken met in totaal 1570 leden. Nog 

niet alle straten van Schoten zijn echter lid van een BIN. Op dit mo-

ment zijn 252 straten (minstens gedeeltelijk) aangesloten bij een BIN. 

De Lokale Politie Schoten heeft in 2017 in totaal 94 “warme” (dringen-

de) en 420 “koude” (niet-dringende) BIN-berichten verspreid. Een 

“warm” BIN-bericht is een bericht dat onmiddellijk via de telefoon 

wordt verspreid in bepaalde situaties, bv. verdachte toestanden. In een 
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dergelijk BIN-bericht wordt meestal opgeroepen tot extra waakzaam-

heid of opmerkzaamheid. Koude of niet-dringende berichten worden 

via e-mail verstuurd naar de betrokken BIN-coördinatoren, die het 

verder verspreiden in hun BIN. Koude BIN-berichten bevatten bijvoor-

beeld feedback over een warm bericht of preventieve tips.  
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Aantal verstuurde BIN-berichten in 2017 (warme en koude) 
 BIN - koud 

bericht 
BIN - 

warm 
bericht 

Totaal 

BIN Terra Nova 26 10 36 

BIN Toekomst 27 9 36 

BIN De Leck 24 7 31 

BIN Oude Belgen 22 8 30 

BIN Bloemendaal 23 6 29 

BIN Grote Singel 22 6 28 

BIN- Z Winkelstraat 22 6 28 

BIN Ter Heide 22 5 27 

BIN Botermelk 20 7 27 

BIN Kasteeldreef 19 3 22 

BIN De List 19 3 22 

BIN Berkenrode 20 2 22 

BIN Donk Noord 19 3 22 

BIN Hof van Schoten 18 4 22 

BIN Hoogstuk 18 3 21 

BIN De Zeurt 18 2 20 

BIN Elshout 18 2 20 

BIN Donk Zuid 18 2 20 

BIN 2pk 17 1 18 

BIN Geuzenvelden 17 1 18 

BIN Sint Filippus 9 3 12 

BIN Lodewijk 2 1 3 

Eindtotaal 420 94 514 
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Middelen 

In 2017 werd een bedrag van € 285 588 besteed 

aan investeringen. De belangrijkste investerin-

gen zijn extra camera’s voor het commissariaat 

en de vervanging van enkele oude camera’s, 

ANPR-palen, nieuwe radio’s, nieuwe voertuigen 

en ademanalysetoestellen.  

Gebouwen en inrichting politiecommissariaat 

Om de veiligheid van de medewerkers en het gebouw te bevorderen, 

investeerde de politiezone in negen nieuwe camera’s voor het gebouw. 

Zeven camera’s werden bijgeplaatst aan de buitenkant van het com-

missariaat, twee binnenin het gebouw. Daarnaast werd buiten het 

gebouw een detectiesysteem geïnstalleerd. De vergrendeling van de 

binnenste schuifdeuren van het gebouw werd verbeterd.  

Basis- en veiligheidsuitrusting 

Wegens de aanhoudende  terreurdreiging kochten 

we acht nieuwe overslagvesten aan.  Deze vesten 

kunnen kogels van oorlogsmunitie (zoals van 

Kalasjnikovs) tegenhouden, en worden bij 

dreiging boven het kogelwerende vest gedragen.  
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Verkeersveiligheid 

Ook in 2017 werd verder geïnvesteerd in ANPR-

palen. De voorbije jaren werden al palen ge-

plaatst op de Horstebaan (2014) en de Cales-

bergdreef (2016). In 2017 werden ook ANPR-

palen geïnstalleerd aan de Hoogmolendijk en 

op de Brechtsebaan. Bovendien keurde de ge-

meenteraad de plaatsing van drie extra camera's goed. Deze palen 

zullen begin 2018 worden geplaatst in de Winkelstap, op de Deuzeld-

laan en ter hoogte van de Eethuisstraat – Oude Bareellei. Vermoedelijk 

zal in 2018 ook een camera geplaatst worden in de Metropoolstraat 

ter hoogte van de Pletterijstraat. De plaatsing van de laatste camera’s 

is voorzien voor 2019 of later in de Braamstraat (Hoogmolenbrug)9, 

Villerslei, Victor Frislei en in de Schijnparklaan. 

 

  

                                                                    
9 afhankelijk van de plaats van de nieuw geplande Hoogmolenbrug.  

In 2017 werden door de Lokale Politie Schoten 2858 ANPR-

opzoekingen gedaan in het kader van lopende onderzoeken.  
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Figuur 2. Visuele voorstelling van de gerealiseerde en geplande ANPR-palen in 
Schoten 
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Wagenpark 

In 2017 namen we een nieuw patrouillevoer-

tuig in gebruik alsook een elektrische bromfiets 

voor de dienst buurtgerichte politiezorg.  

 

 

 

  

Onze wijkinspecteur 
Chantal op de nieuwe 
elektrische bromfiets 

 

Het nieuwe patrouil-
levoertuig voor BGPZ 
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Informatie- en communicatietechnologie 

In 2017 vernieuwden we ons ICT-platform. De 

oude servers werden vervangen door drie 

nieuwe servers. Deze vernieuwing is een goede 

basis om een mobiel kantoor ‘Mobile Office’ te 

creëren, waarbij de verwerking van gegevens in 

ons informatiesysteem ISLP ook op het terrein 

zal kunnen gebeuren.  Op het vlak van informatica kochten we ook het 

programma Mercure aan, waarmee telefoongegevens geanalyseerd 

kunnen worden.  
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2017 in vogelvlucht 
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En in 2018? 
Aangezien ‘plan – do – check –adjust’ is ingebakken in 

onze korpscultuur, zal in 2018 verder geïnvesteerd 

worden in het continu verbeteren van onze werking.  

Wat betreft verkeersveiligheid zullen we verder aandacht blijven heb-

ben voor de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Nieuwe 

technologische investeringen, onder andere ANPR en nieuwe adem-

toestellen vormen een onderdeel van onze aanpak. Daarnaast werken 

we aan een nieuwe tool om onze activiteiten op vlak van verkeer nog 

beter op te volgen en bij te sturen. In het kader van sensibilisering en 

preventie zullen we proberen om zoveel mogelijk resultaten van onze 

controleacties terug te koppelen naar de Schotenaar, onder andere via 

de sociale media en de website.  

Inzake diefstallen in woning blijven we inzetten op sensibilisering en 

preventie via verschillende acties. We zullen onder andere afwezig-

heidstoezicht blijven aanmoedigen alsook diefstalpreventief advies, 

dat wordt aangeboden door de gemeente. In 2018 zullen we verder 

investeren in de BIN-werking in Schoten.  

Ook onze ‘Slim-Blauw-Op-Straat’- aanpak zullen we in 2018 proberen 

verder te verbeteren via een nieuwe tool en intensievere opvolging. 
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We starten dit jaar al met de voorbereiding van een nieuw zonaal vei-

ligheidsplan voor de periode 2020-2025. Daartoe wordt in 2018 een 

nieuwe Lokale Veiligheidsbevraging georganiseerd. Op deze manier zal 

dit plan niet enkel worden opgesteld op basis van criminaliteitscijfers, 

maar zal ook rekening worden gehouden met de ervaringen van de 

Schotenaar m.b.t. veiligheid.  

Samengevat, we weten nog wat doen.  

25-01-2018 
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Lijst van afkortingen 
ANPR Automatic Number Plate Recognition 
BIN Buurtinformatienetwerk 
BGPZ Buurtgerichte Politiezorg 
CP Commissaris van politie 
ELPZ Eerstelijnspolitiezorg 
HCP Hoofdcommissaris van politie 
HINP Hoofdinspecteur 
INP Inspecteur 
LP Lokale Politie 
SBOS Slim blauw op straat 
v.l.n.r Van links naar rechts 
ZVP Zonaal Veiligheidsplan 
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