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Oproepen en aanrijtijden
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D
eel  6 Resultaten

In 2019 werden er in het provinciaal callcenter van Antwerpen 11 780 (2018 : 9409, 2017 : 
8897, 2016 : 8940, 2015 : 8642, 2014 : 10234) oproepen geregistreerd voor de politiezone Lier.  
Deze oproepen resulteerden in 7 943 (2018 : 6463, 2017 : 6205, 2016 : 6361, 2015 : 6174, 2014 : 
7656) opdrachten.  Het verschil zit hem in het feit dat er voor sommige gebeurtenissen meer 
dan 1 oproep wordt gedaan, vb. een zwaar verkeersongeval wordt dikwijls door meer dan 1 
persoon gemeld.

Gemiddeld kom(t)en er 1,3 oproep(en)/uur toe op het CIC.  Er worden gemiddeld 0,9 
opdrachten/uur gegeven aan de PZ Lier.    
De gemiddelde aanrijtijd per interventie bedroeg 11’16” (2012 : 9’26’’, 2013 : 8’43’’, 2014 : 
9’18”, 2015 : 10’22”, 2016 : 10’26”, 2017 : 10’16”, 2018 : 11’40”).
De gemiddelde afhandelingstijd van een opdracht bedroeg 46’08” (2013 : 50’25’’, 2014 : 
39’56”, 2015 : 38’30”, 2016 : 35’45”, 2017 : 38’24”, 2018 : 43’25”).
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Taskforce Operationele Samenwerking (TOS-acties)

In een notendop komt het erop neer dat er tijdens weeknachten interventiepatrouilles van de  zones Lier, Bern, Bodukap 
en Heist in één van deze zones samenkomen om daar gedurende drie à vier uur nachtelijke controles uit te voeren.  
Deze controles zijn specifiek gericht op de aanpak van de zogenaamde vermogenscriminaliteit.  Het is de bedoeling om 
inbrekers af te schrikken en te vatten.  Ze kunnen bestaan uit het innemen van vaste controleposten, het uitvoeren van 
gerichte patrouilles op inbraakgevoelige plaatsen of een combinatie van beiden. 

Er werden 10 acties gedaan.  Traditioneel worden in de maanden juli en augustus geen acties geor-
ganiseerd.  Er werden 252 voertuigen gecontroleerd.  107 bestuurders en/of inzittenden werden aan 
een verdere controle onderworpen.
Dit leverde volgende resultaten op vlak van criminaliteit :
- 5 personen werden in het bezit gevonden van verdovende middelen
- 1 persoon kreeg een proces-verbaal wegens bedrieglijke verberging
- 2 geseinde personen werden gevat
- 1 persoon werd betrapt op het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke 
 invrijheidstelling
- 1 persoon werd bestuurlijk aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde.

Op vlak van verkeersovertredingen werden volgende inbreuken vastgesteld :
- 4 bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed van alcohol of verdovende 
 middelen
- 2 bestuurders reden met een onverzekerd voertuig.  Deze werden in beslag genomen.
- 2 bestuurders reden met een voertuig dat niet geldig gekeurd was
- 1 bestuurder reed met een voertuig dat voorzien was van uitgewiste nummerplaten
- 1 bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat hij zijn rijbewijs niet op zak had
- 1 bestuurder reed rond met een voorlopig rijbewijs op een ogenblik dat dit niet toegelaten 
 was.

Kantschriften (vorderingen van de procureur des Konings of onderzoeksrechter tot het starten van een onderzoek 
of het uitvoeren van bijkomende onderzoeksdaden)
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2572 2674 2462 2740   2620 2659 

Administratieve aanhoudingen  239
Bijstand deurwaarder    124
Bestuurlijke aktes    465
Inbeslaggenomen voorwerpen  939
Verloren voorwerpen    67
Gevonden voorwerpen   289
Gevonden fietsen    101 waarvan 8 konden teruggegeven     
      worden aan de rechtmatige eigenaar


