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Voorwoord

Beste lezer,

Bij het afsluiten van een jaar is het als politiezone het ideale moment om reken-
schap af te leggen ten opzichte van de maatschappij. Graag doen we dit in de vorm 
van een jaarverslag waarin wij jullie uitleggen wat wij het afgelopen jaar gedaan 
hebben. Dit jaarverslag werd opgebouwd volgens de principes van het EFQM 
(European Foundation for Quality Management)-managementmodel.

2017 was een jaar waarin we als land nog steeds met een verhoogd terreurdreigings-
niveau moesten leren leven. Dit had ook zijn weerslag op de werking van onze, kleine 
en lokale politiezone. We leerden verder te anticiperen op deze nieuwe context met 
zijn specifieke  uitdagingen.  We leverden daarom, net zoals in 2016, niet alleen in de 
eigen zone meer inzet om de veiligheid te garanderen en bijvoorbeeld evenementen  
veilig te laten plaatsvinden. We leverden daarnaast ook, waar nodig, hycap- 
ondersteuning aan andere politiezones die hierom vroegen of aan de collega’s van 
de federale politie. 

Dit terwijl wij het afgelopen jaar geconfronteerd werden met een veranderende 
samenstelling van ons korps waardoor er zich af en toe capaciteitsproblemen 
voordeden. We hebben daarom het  afgelopen jaar  voornamelijk in onze basis-
functionaliteiten geïnvesteerd. Op die manier konden we als politiezone onze  
bevolking nog kwaliteitsvol van dienst zijn.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in de verkeersveiligheid in 
de gemeenten Berlaar en Nijlen. Zo werkten we een actieplan uit rond alcohol en 
drugs in het verkeer. In het kader van dit plan hebben we ingezet op een verbete-
ring van onze controles, zodat deze efficiënter en effectiever kunnen verlopen in 
de toekomst.

We werkten tevens een actieplan uit rond signalering van werken. Een verkeersge-
geven waarin we als politiezone een adviserende en controlerende functie willen 
vervullen. Op die manier willen we bijdragen tot de algemene verkeersveiligheid 
en daarbij willen we bijzondere aandacht hebben voor de zwakke weggebruiker. 

Een derde actieplan legde de focus op de kwaliteit van processen-verbaal. In 
de strafrechtketen spelen processen-verbaal (pv’s) van de politie een essenti-
ele rol. Deze pv’s bevatten immers de resultaten van de opsporingsactiviteiten 
van de politie in de betreffende zaak. Voor het Openbaar Ministerie vormt het 
pv de basis voor besluitvorming over eventuele vervolging en voor de (straf)
rechter is het pv een cruciale bron van informatie bij de beoordeling van de straf-
zaak.  Gezien het belang van pv’s in een strafzaak mogen daar strenge eisen aan 
worden gesteld.  Een sensibilisering en informatie-update heeft geleid tot een 
verbetering van de kwaliteit van de uitgaande pv’s en het proces van totstandkoming 

van die pv’s.

Ik wens al mijn medewerkers te bedanken voor hun inzet en geleverde werk het 
afgelopen jaar. Zij vormden één voor één een cruciale schakel in het afgelopen jaar. 
Ook onze partners, de gemeenten Berlaar en Nijlen, de gerechtelijke overheid en 
de federale politie wens ik te danken voor de aangename en constructieve samen-
werking.

Mij rest jullie nog veel leesplezier te wensen in dit jaarverslag.

Met vriendelijke groeten, 

Jan Van Asch 
Hoofdcommissaris van politie 
Korpschef van de lokale politie Berlaar-Nijlen 
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LEIdErSChAP

1. MISSIE – VISIE –wAArdEn

De lokale politie Berlaar-Nijlen hecht veel belang aan haar visie, missie en waarden, 
aangezien deze drie elementen  de bestaansreden van onze politiezone bevatten. 
Ze omschrijven wat we als politieorganisatie doen en voor wie (de missie), hoe 
we onze opdrachten willen vervullen (de visie) en welke individuele kenmerken of 
waarden elk personeelslid moet hebben om de missie en visie te verwezenlijken 
(de waarden). 

Missie

De veiligheid, leefbaarheid en rechtszekerheid in de gemeenten Berlaar 
en Nijlen te verzekeren door het aanbieden van een basispolitiezorg 
aangepast aan de lokale noden.

Bij te dragen tot de aanpak van bovenlokale veiligheidsproblemen door 
samenwerking met andere politiezones en de federale politie.

Visie

Een essentiële schakel zijn in het bijdragen tot veiligheid, leefbaarheid en 
rechtszekerheid.

Waarden

De waarden volgens de welke onze mensen dagelijks trachten te werken 
zijn de volgende:

Professionaliteit

Openheid

Loyaliteit 

Individuele rechten en vrijheden respecteren

Teamwork

Integriteit

Externe en interne betrokkenheid 

2. onS dEnkkAdEr

2.1. GemeenschapsGerichte politiezorG (GGpz)

De filosofie van “community policing” of gemeenschapsgerichte politiezorg 
(GGPZ) is gebaseerd op een ruime aanpak van de veiligheid en de leefbaarheid. 

Deze filosofie beoogt een in de samenleving geïntegreerde politie, die ten dien-
ste staat van de burger(s) en die,  samen met de gemeenschappen, zoekt naar  
oplossingen gericht op de lokale problemen die bronnen van onveiligheid zijn. De 
hele geïntegreerde politiedienst is hierbij betrokken. 

Gemeenschapsgerichte politiezorg is gebaseerd op vijf pijlers.

 1. De externe oriëntering: 

De politie staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin. Ze is in de 
maatschappij geïntegreerd. Door die inbedding is ze zich snel en volledig bewust 
van wat leeft en speelt qua veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

 2. Probleemoplossend werken:

Deze pijler verwijst naar de duiding van de mogelijke oorzaken van  
criminaliteit. De politie treedt niet enkel repressief op, maar probeert de veroorzakende  
factoren te identificeren en daarop tijdig in te werken.

3. Partnerschap:

Dit verwijst naar het bewustzijn van de politie dat zij niet alleen verantwoordelijk 
is, en ook niet wil zijn voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. De veiligheids-
zorg is een ketenbenadering waarin diverse partners de schakels vormen in een 
globale en geïntegreerde benadering.

4. Afleggen van verantwoording:

Dit vereist het opzetten van mechanismen waardoor de politie verantwoording 
kan afleggen over de antwoorden die ze formuleerde op de vragen en noden van 
de gemeenschappen die ze dient.

5. Bekwame betrokkenheid:

Dit betekent dat er zowel voor de politiemensen als voor de diverse bevolkings-
groepen mogelijkheden moeten worden gecreëerd om gezamenlijk problemen 
van veiligheid en leefbaarheid aan te pakken en diensten te verlenen.
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3. onzE orgAnISAtIE

Onderstaand organogram toont aan hoe onze organisatie gestructureerd is.2.2. eFQm

Het referentiekader voor de organisatieontwikkeling van de lokale politie is  
gebaseerd op het beproefde EFQM-managementmodel dat aan de Belgische  
politie werd aangepast.  

EFQM Pol Be bestaat uit vijf groepen belanghebbenden (de klanten, de leveran-
ciers en partners, de medewerkers, de maatschappij, het bestuur en de financiers), 
alsook uit vijf organisatiedomeinen die de organisatie helpen om een efficiënt en 
optimaal beleid te voeren: het leiderschap, de strategie en beleid, het manage-
ment van medewerkers, het management van middelen, het management van 
processen en de belanghebbenden. 

Het jaarverslag dat momenteel voor u ligt werd volledig volgens het EFQM-model 
Pol Be ingedeeld. Dit vergroot de vergelijkbaarheid en aftoetsing met andere  
politiezones op de  verschillende werkingsgebieden en draagt bij tot het verbe-
teren en vernieuwen van de werking en de organisatie van onze zone naar de 
toekomst toe. 
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StrAtEgIE En BELEId
4. SItuErIng PoLItIEzonE

Onze politiezone is een meergemeentenzone. Concreet betekent dit dat de  
gemeenten Berlaar en Nijlen, en hun deelgemeenten Bevel, Kessel en Gestel   
samen het werkingsgebied van onze politiezone vormen. 

Op 31 december 2017 woonden er 34.305 inwoners in onze politiezone. Hiervan 
woonden er 11.506 in de gemeente Berlaar en zijn deelgemeenten en 22.799    
inwoners in de gemeente Nijlen en zijn deelgemeenten. 

In 2014 kenden de gemeenten Berlaar en Nijlen respectievelijk 11.180 inwoners en 
22.548 inwoners. In 2015 waren er nog 11.203 inwoners in Berlaar en 22.650 inwo-
ners in Nijlen.  In 2016 11.382 in de gemeente Berlaar en 22.688 in de gemeente 
Nijlen.

De inwonersaantallen van Berlaar en Nijlen stijgen jaar na jaar. Dit is een gegeven 
waar we ons van bewust moeten zijn. We willen aan al deze burgers een kwali-
teitsvolle politiezorg aanbieden, ongeacht waar zij wonen.

Om maximaal bereikbaar te kunnen zijn voor al deze burgers beschikt onze zone 
over twee contactpunten: het hoofdcommissariaat in Nijlen en ons contactpunt 
te Berlaar. 

De totale werkingsoppervlakte voor ons korps is 63,66 km². Hiervan neemt Berlaar 
24,57km²  voor zijn rekening en Nijlen 39, 09 km². De gemeenten Berlaar en Nijlen 
zijn beiden vrij landelijk en daardoor is de bevolking goed verspreid, op de kernen 
van de gemeenten en deelgemeenten na. 

Onze zone bevindt zich aan de noordoostelijke zijde van het arrondissement  
Mechelen en grenst ondermeer aan de stad Lier en de gemeente Heist.  
De politiezone wordt doorkruist door drie gewestwegen nl. de N10 (Lier-Aarschot), 
N13 (Lier-Herentals) en de N116 (Borgerhout - Nijlen).

Ook de op- en afritten van de autosnelweg E313 bevinden zich in de nabijheid 
van het grondgebied van de politiezone. Hierdoor zijn we goed bereikbaar. Dit kan 
echter ook gevolgen hebben voor de verkeers- drukte in het centrum van Nijlen 
indien er ongevallen gebeuren op de E313.
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5.2. het politiecolleGe

Het politiecollege staat in voor het dagelijks bestuur van de politiezone. In die  
hoedanigheid oefent het college gezag uit over de korpschef voor wat de  
organisatie en het beheer van de politiezone betreft. Verder heeft het college 
 bevoegdheden in het verrichten van aanbestedingen en aankopen, (weliswaar tot 
een bepaald bedrag) en oefent het gezag uit over de bijzondere rekenplichtige, de 
heer Piet Mariën.

Dit zijn de leden van het politiecollege:

• Paul Verbeeck, Burgemeester Nijlen en voorzitter van het politiecollege

• Walter Horemans, Burgemeester Berlaar

• Jan Van Asch, hoofdcommissaris van politie en korpschef

• Sam Vanderoost, Beleidssecretaris en politiesecretaris

5.3. De politieraaD

De WGP bepaalt dat in de meergemeentenzones een politieraad wordt opgericht. 
Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie- 
zone effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake 
begroting, personeelsformatie en benoemingen. 

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone. 
Ook de burgemeesters van beide gemeenten maken deel uit van de politieraad. 
De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. De Korpschef woont 
de vergaderingen van de politieraad bij. Hij is belast met de voorbereiding van de 
dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd. De politiesecretaris verzorgt de 
notulen tijdens deze vergaderingen. 

In 2017 kwam de politieraad vier keer samen, namelijk op 16 maart 2017, 3 juli 
2017, 26 oktober 2017 en 21 december 2017.

De agenda’s en verslagen van de openbare zittingen zijn op eenvoudig verzoek 
raadpleegbaar. 

De samenstelling van de politieraad zag er op 31 december 2017 als volgt uit:

 

5. BELEIdSorgAnEn

In een meergemeentenzone zoals de politiezone Berlaar-Nijlen wordt het beleid 
uitgezet door vier actoren, namelijk de Zonale Veiligheidsraad, het politiecollege, 
de politieraad en de korpschef. In dit hoofdstuk kan u verder kennis maken met 
deze verschillende beleidsorganen en hun taken.

5.1. De zonale VeiliGheiDsraaD

De belangrijkste taken van de Zonale Veiligheidsraad zijn de volgende:

• Het bespreken en voorbereiden van het zonale veiligheidsplan.

• Het bevorderen van de coördinatie tussen gerechtelijke en bestuurlijke 
opdrachten.

• Het evalueren van de uitvoering van het zonale veiligheidsplan

De leden van de Zonale Veiligheidsraad zijn 

• De burgemeester van Nijlen,  de heer Paul Verbeeck

• De burgemeester van Berlaar, de heer Walter Horemans

• Procureur des Konings van Antwerpen, mevrouw Anne – Marie Gepts

• Michaël Van Brusselen, Afdelingsprocureur des Konings parket Antwerpen, 
afdeling Mechelen

• De korpschef lokale Politie Berlaar-Nijlen, hoofdcommissaris Jan Van Asch

• Bestuurlijk Directeur-Coördinator CSD Antwerpen, hoofdcommissaris 
Jean-Claude Gunst

Deskundigen: 

• Stanny De Vlieger,  FGP Antwerpen, Gerechtelijk directeur

• Bart Gysbrechts, Commissaris van politie

• Ruud Lemoine, Commissaris van politie

• Annemarie Tack, Commissaris van politie

• Sam Vanderoost, Beleidssecretaris en politiesecretaris (sinds 1/10/2016)

• Katrien De Koninck, adviseur Beleid en Communicatie
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Verbeeck Paul

Horemans Walter

Van Goubergen Renatus

Nuyens Rudolf

Dillen Karina

Laurijssen Paul

Beirinckx Marcel

Van Dessel Johan

Luyten Luc

Celis Bert

Mariën Geert

Steurs John

Deckers Rita

Vervloet Maria

Van den Bogaert Jinse

Beullens Willy

Du Four Lien

Mariën André

Pauwels Pegie

 

5.4. De korpscheF

Hoofdcommissaris Jan Van Asch staat sinds 2002 aan het hoofd van de politie- 
zone Berlaar-Nijlen. Als korpschef heeft hij volgende taken:

• Algemene leiding van het korps onder gezag van het politiecollege. 

• Verantwoordelijk voor het lokale politiebeleid en in het bijzonder voor de 
uitvoering van het zonale veiligheidsplan.

• Zorgt voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen 
onze zone. 

• Op het politiecollege licht hij de burgemeesters in over alles wat ons 
politiekorps en de uitvoering van onze opdrachten aangaat.

• Tevens licht de korpschef de leden van het politiecollege in over eventuele 
klachten van buitenaf.
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...het beheersen van de verkeersproblematiek in onze politiezone door:

Het uitwerken van een project rond alcohol en drugs in het verkeer.

Het uitwerken van een project rond overdreven snelheid.

95% van de werken in onze politiezone te controleren op de correcte signalisatie 
en door het inventariseren van de meest voorkomende problemen.

Het uitwerken van een project rond GSM /gordel.

Het uitwerken van een project rond zwaar vervoer (+ 3,5 ton).

Het uitwerken van een handhavingsbeleid rond hinderlijk parkeren.

… verbrede en verdiepte wijkwerking door:

Het uitwerken van een procedure voor de registratie en aanpak van overlast.

Het uitvoeren van wijkscans door de wijkinspecteurs.

Het uitwerken van een project rond informatiegaring en -doorstroming van de 
wijkinspecteurs naar het Lokaal Informatiekruispunt.

... een goed leiderschap in crisissituaties door:

Het uitwerken van een aanvulling op het “Politioneel Interventieplan” met een 
omschrijving van de verantwoordelijkheden binnen onze politiezone.

Het organiseren van een opleiding voor het leidinggevend personeel inzake het 
organiseren en leiden van interventies in crisissituaties.

Dienstverlening en werking

Wij zullen aan kwaliteitszorg doen door: 

Het uitschrijven van het proces klachtenbeheer 

Het uitwerken van een evaluatiesysteem rond de kwaliteit van de processen- 
verbaal in samenwerking met het Openbaar Ministerie 

Het sensibiliseren van het personeel rond het respectvol omgaan met de midde-
len van de politiezone 

Het uitwerken van een project rond kwaliteitsvolle registratie: meldingen, aanvul-
len interventies, … 

6. hEt zonAAL VEILIghEIdSPLAn

Sinds de nieuwe politiestructuur een feit is moet elke politiedienst een zonaal  
veiligheidsplan opstellen. Dit beleidsdocument vormt een weergave van wat 
de korpsleiding als prioritair beschouwt gedurende een periode van vier jaar. 
Indien de situatie in de loop van deze jaren wijzigt, is het echter wel mogelijk om  
veranderingen in de opgestelde actieplannen door te voeren. Het beleidsplan 
moet de politiedienst, naast de reguliere werking, in staat stellen, doelstellingen 
op lange termijn te realiseren. 

Het opstellen van het zonaal veiligheidsplan vergt heel wat voorbereiding. Zo moet 
er ondermeer worden nagegaan welke fenomenen prioritair dienen te worden 
aangepakt. Hierbij worden zowel objectieve (cijfers uit gerechtelijke databanken) 
als subjectieve bronnen (bevolkingsbevragingen en bevraging gemeenteraad) 
geraadpleegd. Er dient bij het vastleggen van de prioriteiten eveneens rekening 
gehouden te worden met het Nationaal Veiligheidsplan. Een combinatie van deze 
verschillende bronnen geeft een beeld over de belangrijkste veiligheidsfenomenen 
in onze politiezone.

Op de Zonale Veiligheidsraad van 12 september 2013 werd het nieuwe Zonale 
Veiligheidsplan goedgekeurd. Onze prioriteiten voor de periode 2014-2017 werden 
onderverdeeld tussen de doelstellingen welke we willen halen om de veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeenten Berlaar en Nijlen te verhogen en de doelstellingen 
welke we ons stellen om de dienstverlening en onze werking te verbeteren. 

Veiligheid en leefbaarheid

Wij willen bijdragen tot…

...het beheersen van het aantal inbraken en diefstallen in onze politiezone

Door het informeren van de burgers in onze zone over buurtinformatienetwerken 
en door het ondersteunen van eventueel opgerichte buurtinformatienetwerken.

Door het in kaart brengen van de fietsdiefstallen in onze zone gedurende de laat-
ste vijf jaren en door op basis van deze scanning een gericht project uit te werken.

Door het in kaart brengen van de woninginbraken in onze politiezone gedurende 
de laatste vijf jaren en door op basis van deze scanning een gericht project uit te 
werken.

 ...het beheersen van de drugproblematiek in onze politiezone door:

Het actualiseren van de lijst van plaatsen waar drugs gebruikt en verhandeld 
worden.

Het uitwerken van een sensibiliseringsproject rond drugsplantages voor de mede-
werkers van onze politiezone.
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 MAnAgEMEnt MEdEwErkErS
7. PErSonEELSBELEId

De personeelsdienst van de lokale politie Berlaar-Nijlen is een ondersteunende 
dienst, belast met de administratie inzake de personeelsaangelegenheden. 

Daarnaast staat de personeelsdienst  de korpschef en de staf ook bij in het uitstip-
pelen van het personeelsbeleid (HRM).

De personeelsdienst staat ondermeer in voor volgende zaken:
• Opmaak en bijhouden van persoonlijke dossiers van de personeelsleden;
• Loopbaanincidenten aan bod brengen naar het politiecollege en opvolgen;
• Registratie ziektes en opvolgen ziektecontingent;
• Aangifte arbeidsongevallen;
• Arbeidsgeneeskunde;
• Plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
• Hospitalisatieverzekering;
• Pensioendossiers;
• Opvolging wetgeving en politiestatuut;
• Opmaak van allerhande attesten;
• Stagiaires, jobstudenten;
• Aanwervingen; 
• Mobiliteitsdossiers;
• Administratie naar interne en externe diensten;

•  ...

De personeelsdienst wordt bemand door Sylvana De Troy en Sam Vanderoost. 

Nauw verbonden met de personeelsdienst is de dienst planning. Deze staat  
ondermeer in voor:

• Planning van de diensten en een optimale dienstregeling door te anticiperen 
op nakende omstandigheden inzake personeel en gebeurtenissen;
• Loonadministratie en toekennen/schrappen van vergoedingen en toelagen;
• Beheer en opvolging van tijdsregistratiesysteem;

• Registratie en opvolgen verloven;

Sam Vanderoost en Katrien De Koninck staan in voor de dienstplanning. 

8. rEkrutErIng En SELECtIE

De rekrutering en selectie van toekomstige personeelsleden van de politie is 
toevertrouwd aan een entiteit van de federale politie. Het is de directie van de 
rekrutering en van de selectie (ook wel DSR genoemd). DSR neemt verschillende 
initiatieven om de doelstellingen van de politie, kwantitatief (aantal sollicitanten 
en aantal geslaagden die de diverse opleidingen/promoties kunnen aanvatten) en 
kwalitatief (bereiken we de kandidaten met het meeste potentieel om de compe-
tenties die van de personeelsleden van de politie van vandaag en morgen worden 
verwacht, in te zetten voor een zichtbare beleving en uitvoering van de gekozen 
politiezorg in België) jaarlijks te bereiken.

Sinds enkele jaren moedigt DSR ook lokale politiezones aan om extra inspanningen 
te leveren op het gebied van rekrutering en selectie. We lijsten de inspanningen 
die we het afgelopen jaar gedaan hebben op het gebied van rekrutering en selec-
tie op.

 
8.1. JobinFoDaG met De politiezones lier en heist

Onze politiezone houdt sinds 
enkele jaren samen met de 
politiezones Lier en Heist een 
jobinfodag. Dit is en dag waarop 
personen die interesse hebben in een  
geüniformeerde job bij de politie 
van harte welkom zijn. Ze krijgen er 
ondermeer informatie over de selec-
tievoorwaarden, de selectieproeven, 
de opleiding en de doorgroeimoge-
lijkheden binnen de politie. 

In 2017 is deze jobinfodag niet doorgegaan omdat op dat moment ons  
personeelskader volzet was. In 2018 staat er opnieuw een jobinfodag gepland op 
29 september 2018, deze zal plaatsvinden in het politiecommissariaat te Lier.

 
8.2. Jobcoaches

Onze politiezone beschikt over een “jobcoach”. In onze zone wordt deze taak 
vervuld door Katrien De Koninck. Zij informeert en begeleidt kandidaten die  
interesse hebben in een job bij de politie. Op deze manier kunnen kandidaat- 
politieambtenaren zich beter voorbereiden om aan de selectieproeven te starten. 

In 2014 stelden 15 mensen zich nog kandidaat om deel te nemen aan de selectie-
proeven. In 2015 waren dit 13 personen. In 2016 waren dit er 28.

Afgelopen jaar schreven 40 mensen zich in voor de proeven, waarvan 24 voor de 
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9.2. interne opleiDinGen en traininG

Interne opleidingsdagen

In 2017 werden er geen interne opleidingsdagen georganiseerd. 

Schietonderricht en geweldbeheersing

Conform Omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweld- 
beheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader dient onze politie-
zone haar medewerkers uit het operationeel kader per referentieperiode te laten 
deelnemen aan schietonderricht en de opleiding “Dwang zonder vuurwapen”.

In 2017 werden er 723 uren gespendeerd aan geweldbeheersing (GPI 48).

Er werden er 219 uren gespendeerd aan TIR (dwang met vuurwapen) en 504 uren 
aan TPT (dwang zonder vuurwapen). 

Hierbij zijn de uren van de monitoren niet bijgerekend.

9.3. eValuatie

De evaluatie van de medewerker behandelt drie vraagstukken: 

1. De professionele bekwaamheden van de geëvalueerde in vergelijking met het 
competentieprofiel van zijn/haar functie; 

2. De houding van de geëvalueerde medewerker ten opzichte van de waarden van 
de geïntegreerde politie en de politiezone Berlaar-Nijlen; 

Lokale Politie Antwerpen.Uiteindelijk hebben er 4 de opleiding aangevat, waar-
van 1 voor de Lokale Politie Antwerpen.

De job van politieinspecteur blijft dus jaar na jaar aan populariteit te winnen.

8.3. mobiliteitsmarkten campus Vesta

In 2017 nam onze politiezone deel aan 
de Infomarkt Mobiliteit op 30 augus-
tus 2017 voor het basiskader en op 17 
november 2017 voor het middenkader. 
Telkens op Campus Vesta te Emblem. 
Tijdens deze infomarkten krijgen  
aspirant-studenten voor het basis- en 
middenkader en politiezones de kans 
om elkaar te ontmoeten.

9. VorMIng trAInIng En oPLEIdIng (Vto)
De personeelsdienst van de politiezone Berlaar-Nijlen is belast met de planning, 
voorbereiding, organisatie en administratieve opvolging van de reguliere vorming,  
training en opleiding (niet GPI 48). 

Opgemerkt dient te worden dat de reguliere vorming, training en opleiding  
organisatorisch en functioneel onderscheiden zijn van de opleidingen geweldbe-
heersing (GPI 48). 

9.1. externe opleiDinGen

De personeelsdienst streeft ernaar om elke medewerker jaarlijks minstens één 
functionele of voortgezette opleiding aan te bieden. 

De functionele opleiding is volgens art. I.I.1.27° RPPol de opleiding die er toe strekt 
om bepaalde personeelsleden bijzondere beroepsbekwaamheden bij te brengen 
zodat zij in staat zijn om gespecialiseerde opdrachten te volbrengen die gekoppeld 
zijn aan de uitoefening van hun gespecialiseerde betrekking en/of om de taken op 
zich te nemen die voortvloeien uit hun bijzondere bekwaamheid.

De voortgezette opleiding is «de beroepsopleiding gegeven aan het perso-
neelslid die hem de garantie biedt de voorheen verworven vaardigheden en  
kennis te behouden, de verworven competenties reactief aan te passen en nieuwe  
competenties proactief te verwerven, derwijze de beklede betrekking op een doel-
matige wijze kan worden uitgeoefend”.
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3. Het realiseren van doelstellingen, nl. zijn/haar bijdrage in gemeenschappelijke 
operationele doelstellingen en het halen van de individuele doelstellingen. 

Het resultaat van de evaluatie wordt uitgedrukt in een vermelding. Deze kan 
“goed”, “bevredigend” of “onvoldoende” zijn. De vermelding moet op globale wijze 
gemotiveerd worden. 

De doorlooptijd van de volledige cyclus bedraagt twee jaar, tenzij de cyclus  
ingekort wordt omwille van interne mutatie, ondermaats functioneren en  
dergelijke meer. De inspecteurs worden geëvalueerd door de hoofdinspecteurs, 
de hoofdinspecteurs door de commissarissen en de leden van het officierenka-
der en niveau A worden geëvalueerd door de korpschef. De calog-personeelsleden 
worden geëvalueerd door de beleidssecretaris.

9.4. intern toezicht

Elke melding (klacht of intern verslag) inzake het disfunctioneren van een mede-
werker of een onderdeel van het korps wordt overgemaakt aan de korpschef, de 
gewone tuchtoverheid, en wordt ter kennis gebracht aan de overste van de betrok-
kene(n). 

De korpschef geeft op basis van de informatie waarover hij beschikt richting aan 
het onderzoek: afhandeling door het diensthoofd van betrokkene of verder onder-
zoek door de functionaris Intern Toezicht. Naargelang het resultaat van het verder 
onderzoek kan het gevolg diverse vormen aannemen: 

• zonder gevolg 

• werkafspraak / functioneringsgesprek

• maatregel van inwendige orde

• het gelasten van een tuchtonderzoek/voorafgaand onderzoek.

In 2017 werd er in het kader van de integriteit medewerking verleend aan het onder-
zoeksproject ‘integriteit op het werk’ van het Leuvens Instituut voor Crimonologie 
(LinC).

Daarnaast werd er 102,64 uur capaciteit besteed aan intern toezicht (uren verhoor 
en administratie samen geteld).  Dit lastens negen inspecteurs en één hoofdin-
specteur. De resultaten hiervan waren: één ontslag, drie functioneringsnota’s, 
twee functioneringsgesprekken en 4 maal geen gevolg.

9.5. WelziJn op het Werk

Binnen de politiezone Berlaar-Nijlen voeren we een welzijnsbewust personeels- 
beleid omdat we ervan overtuigd zijn dat een werkplaats waar het aangenaam is 
om te werken zorgt voor betere prestaties en een beter draaiende organisatie.

Vertrouwenspersoon en psychosociaal preventieadviseur

Om het welzijn van de personeelsleden in onze politiezone te verhogen hebben 
we een vertrouwenspersoon en een psychosociaal preventieadviseur. In onze zone 
treden Sam Vanderoost en Katrien De Koninck op als vertrouwenspersonen.

Sinds 2012 trad de politiezone toe tot de Gemeenschappelijke Interne Dienst 
voor Preventie en Bescherming op het Werk IGEMO (GIDPBW). Deze dienst geeft  
advies naar aanleiding van arbeidsongevallen, voert een jaarlijkse controle uit van 
de gebouwen, maakt risicoanalyses enz. Kortom: deze dienst waakt over de arbeids- 
veiligheid in onze politiezone. 

Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk werken wij  
samen met PROVIKMO. Zij zorgen voor de jaarlijkse medische controle van onze  
personeelsleden, voor psychologische ondersteuning naar aanleiding van  
bepaalde incidenten, voor vorming rond ergonomie enz. 

Er werd ook een geneeskundige dienst aangesteld voor het uitvoeren van  
medische controles bij ziekteverzuim, namelijk Certimed.

Sociale activiteiten

In 2017 heeft de politiezone geen sociale activiteiten georganiseerd voor de  
personeelsleden van de politiezone Berlaar-Nijlen.

9.6. interne communicatie

Operationele briefing

Elke week houden we voor al onze medewerkers een operationele briefing. Dankzij 
deze briefing worden onze medewerkers op de hoogte gebracht van de recentste 
informatie die van operationeel belang kan zijn. 

De slides van deze briefings worden steeds op het intranet geplaatst zodat ze 
ook beschikbaar zijn voor werknemers die verhinderd waren om de briefing bij te  
wonen.

Werknemers worden aangemoedigd om relevante en belangrijke informatie aan 
te bieden aan het Lokaal Informatiekruispunt om zo alle werknemers hiervan op 
de hoogte te brengen.

Interne overlegfora voor operationeel overleg

In onze politiezone bestaan er tal van overlegfora, voornamelijk rond de interne 
bedrijfsvoering en het operationeel overleg. Via deze fora krijgen alle personeels-
leden en kaders de kans om inspraak te hebben. De overlegmomenten vinden op 
regelmatige basis plaats en soms kan er bijkomend overleg plaats vinden naar  
gelang de noodzaak aan overleg of bepaalde gebeurtenissen.
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Gewone dienst begroting 2017 Euro

Uitgaven van het dienstjaar 6.614.815,00

Ontvangsten van het dienstjaar 6.306.002,00

Resultaat eigen dienstjaar -308.813,00

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00

Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00

Resultaat vorige dienstjaren 0,00

Uitgaven overboekingen 140.000,00

Ontvangsten overboekingen 0,00

Saldo overboekingen -140.000,00

Geraamd resultaat van het dienstjaar -448.813,00

Geraamd resultaat vorig dienstjaar 510.971,00

Geraamd alg. begrotingsresultaat 62.158,00

Buitengewone dienst begroting 2017 Euro

Uitgaven van het dienstjaar 653.000,00

Ontvangsten van het dienstjaar 465.000,00

Resultaat eigen dienstjaar -188.000,00

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00

Ontvangsten vorige dienstjaren 200.000,00

Resultaat vorige dienstjaren 200.000,00

Uitgaven overboekingen 0,00

Ontvangsten overboekingen 140.000,00

Saldo overboekingen 140.000,00

Geraamd resultaat van het dienstjaar 152.000,00

Geraamd resultaat vorig dienstjaar -149.155,00

Geraamd alg. begrotingsresultaat 2.845,00

MAnAgEMEnt VAn MIddELEn
10. InfrAStruCtuur

De politiezone Berlaar-Nijlen kan beschikken over twee gebouwen, namelijk 
het hoofdcommissariaat dat zich bevindt in de Statiestraat 11 te Nijlen en het  
contactpunt te Berlaar, in de Schoolstraat 30 te Berlaar.

De politiezone beschikt over een bedrijfsunit bij garage Vandecruys waar het  
wagenpark kan gestald worden. Ook andere materialen, zoals bijvoorbeeld het 
materiaal van het verkeerspark, ligt opgeborgen in de unit. Sinds 2014 is er een 
deel van ons archief ondergebracht bij garage Vandecruys in elektronische archief-
kasten.

Omdat de zone Berlaar –Nijlen slechts beschikt over twee detentiecellen, met een 
capaciteit voor twee personen heeft onze politiezone sinds 1 november 2010 een 
overeenkomst met de politiezone Lier dat we op bepaalde tijdstippen en onder 
bepaalde voorwaarden gebruik mogen maken van het cellencomplex van de  
politiezone Lier. 

 

11.  BEgrotIng 2017
Tijdens de begrotingscommissie van 28 november 2016 heeft de Bijzonder reken-
plichtige de politiebegroting 2017 punt per punt overlopen. Op de politieraad van 
14 december 2016 heeft de Bijzonder Rekenplichtige de begroting aan de politie-
raadsleden toegelicht.

In 2017 werden de uitgaven voor de gewone dienst, dit zijn ondermeer de  
werkingskosten en de loonkosten, begroot op 6.614.815 euro. De uitgaven voor de 
buitengewone dienst werden begroot op 653.000,00 euro. 

De politieraad besliste unaniem om de politiebegroting 2017 goed te keuren. 

Er werden, voor zover bekend, voldoende uitgavenkredieten ingeschreven en het 
totaal van de ontvangstenkredieten beantwoordt aan de verwachtingen. 
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12. wErkIngSMIddELEn – AAnkoPEn

Voor de uitoefening van zijn opdrachten heeft de politiezone Berlaar-Nijlen in 2017 
volgende aankopen verricht:

Voertuigen

1 voertuig Mercedes Vito Tourer ter waarde van 56.758,98 euro. Begroot in 2016 
en geleverd in 2017.

Aankoop van 2 ANPR t.w.v. 51.814,80 euro. Eén voor een nieuwe combi en één  voor 
een anoniem voertuig. Begroot in 2017. De levering is voorzien voor 2018.

3 nieuwe dienstvoertuigen aangekocht t.w.v. 146.758,35 euro, waarvan één  VW 
T6 combi, één VW Tiguan anoniem voor OGP en één Skoda Octavia stationwagen 
gestriped. Begroot in 2017. De levering is voorzien voor 2018.  

Aankoop van 5 E-bikes voor de wijkwerking t.w.v. 10.105,00 euro. Begroot in 2018 
De levering is voorzien voor 2018.

Interventie

5 Astridradio’s TH1 ”pocket” voor recherche ter waarde van 8.170,34 euro. Deze 
werden begroot in 2016 en geleverd in 2017.

2 stormrammen ter waarde van 882,94 euro. Deze werden begroot in 2016 en 
geleverd in 2017.

Aankoop van 12 harnassen met passend koffer voor kogelwerende vesten t.w.v. 
4.501,20 euro. Deze werden begroot in 2016 en geleverd in 2017.

Aankoop ontladingssysteem voor wapens t.w.v. 2.052,16 euro. Deze werd begroot 
en geleverd in 2017. 

Aankoop track & trace in voertuigen van fleet complete t.w.v. 9.572,31 euro. Deze 
werd begroot en geleverd in 2017. 

Tekenprogramma voor verkeersongevallen van Orbit aangekocht ter waarde van 
5.959,25 euro. Begroot in 2017. De levering is voorzien voor 2018. 

Aankoop 4 stormrammen ter waarde van 1.753,77 euro. Begroot in 2017. De leve-
ring is voorzien voor 2018.

ICT

Aankoop van upgrade firewall door firewall Sophos UTM 125 met 5-jarig upgrade 
contract t.w.v. 3.592,49 euro. Dit bedrag werd reeds voorzien in de begroting  van 
het jaar 2014.

3 AED toestellen van LIFEPAK 100 en elektroden voor een baby of kind aangekocht 
t.w.v. 7.356,31 euro. Begroot in 2016 en geleverd in 2017.

Aankoop van een upgrade voor de straalverbinding tussen het commissariaat 

in Nijlen en het commissariaat in Lier. Deze upgrade werd voor 8.346,58 euro 
begroot in de begroting van 2017. De upgrade is voorzien voor 2018.

1 laptop voor de dienst verkeer aangekocht t.w.v. 2.002,56 euro. Deze werd begroot 
en geleverd in 2017.

Aankoop van 9 laptops ter waarde van 9.044,26 euro. Deze werden begroot en 
geleverd in 2017. 

Aankoop van softwareprogramma voor het uitlezen van gsm van Mercure t.w.v. 
3.484,80 euro. Deze werd begroot in 2017 en zal geleverd worden in 2018. 

Upgrade telefooncentrale aangekocht t.w.v. 3.033,49 euro. Deze werd begroot in 
2017 en zal geleverd worden in 2018.

3 gsm Samsung Galaxy S8 aangekocht t.w.v. 1.889,96 euro. Deze werd begroot in 
2017 en zal geleverd worden in 2018. 

Huur/abonnement van 3 tablets, 15 smartphones en 3 draagbare personen loka-
lisatiesystemen. Secundaire opdrachten Fleet complete uitvoering met tarief per 
jaar ter waarde van 10.302,00 euro. Deze werd begroot in 2017 en zal geleverd 
worden in 2018. 

Verkeer

Aankoop van 6 grafische informatieborden ter waarde van 90.485,01 euro. Deze 
werden begroot en geleverd in 2017.

Aankoop van 3 ademanalysetoestellen van Dräger ter waarde van 13.751,06 euro. 
Deze werd begroot in 2017 en zal geleverd worden in 2018. 

Allerlei

Schilderwerken ter waarde van 7.544,55 euro. Deze werden reeds begroot voor 
2016, en uitgevoerd in 2017. 
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Invulling in onze politiezone

Doordat we een protocol afsloten met de politiezones Lier en Heist hebben we 
onze onthaaldiensten op zon-en feestdagen kunnen stopzetten. Op deze dagen 
zijn burgers welkom te Lier of Heist. Sinds 1 september 2015 zien de openingsuren 
van het hoofdcommissariaat te Nijlen er als volgt uit: 

Alle dagen geopend van 08u00 tot 20u00. Uitgezonderd op zon- en feestdagen.

Openingsuren contactpunt Berlaar:

• Maandag 9u00 - 12u15 en 17u30 -20u00

• Dinsdag 9u00 - 12u15

• Woensdag 9u00 - 12u15 en 13u30 -16u30

• Donderdag 9u00 - 12u15

• Vrijdag  9u00 - 12u15

Tijdens sluitingsuren en op zaterdagen kan u zich wenden tot het hoofdcom-
missariaat te Nijlen, Statiestraat 11.  Alle dagen geopend van 08.00 tot 20u00, 
uitgezonderd op zon- en feestdagen.

Op zon-en feestdagen kan u ook op volgende locaties terecht:

• Lokale politie Heist: Kloosterstraat 1 -  Heist-op-den-Berg (Alle dagen open 
van 07u00 tot 20u00)

• Lokale politie Lier: Paradeplein 1 – Lier ( 24u/24u en 7 dagen op 7  geopend)

MAnAgEMEnt VAn ProCESSEn
13. BASISPoLItIEzorg

De lokale politie heeft als taak de basispolitiezorg te verzekeren aan de burgers. Dit 
betekent dat wij als lokale politie alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van 
de openbare orde, verkeershandhaving, ...) en gerechtelijke politie (onderzoeken) 
die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en fenomenen die 
zich voordoen op het grondgebied van de politiezone voor onze rekening nemen.

Concreet betekent dit dat elke politiezone minstens zeven basisfunctionaliteiten 
moet organiseren ingebed in de filosofie van de principes van gemeenschaps- 
gericht politiewerk (GGPZ). 

Deze zeven basisfunctionaliteiten zijn:

1. Onthaal

2. Wijkwerking

3. Interventie

4. Slachtofferbejegening

5. Lokale recherche

6. Openbare ordehandhaving

7. Verkeer

Ook in 2016 hebben we deze functionaliteiten georganiseerd. We geven u mee 
hoe we dit hebben gedaan.

 
13.1. onthaal

Inhoud en minimale norm

De functie onthaal bestaat uit het geven van antwoorden aan de burgers die zich 
fysiek aanmelden, of zich telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. 
Zij worden er verwezen naar een interne of meer geschikte externe dienst. Het 
spreekt vanzelf dat in elke zone de permanente bereikbaarheid van een politie-
dienst in alle gevallen wordt verzekerd. In de meergemeentenzones, beschikt elke 
gemeente over één of meerdere politieposten die, indien ze niet de klok rond  
bereikbaar zijn, aan de inwoner de mogelijkheid geven, om met technische hulp-
middelen in contact te komen met een politiemedewerker.

Norm: Fysieke toegankelijkheid van 12uur per dag in het centraal onthaalpunt en 
een significant aantal uren in het lokale contactpunt. 

Wij voldoen aan deze norm en hebben in 2017 8163 uren capaciteit ingezet voor 
het onthaal te Nijlen en 2182 uren te Berlaar. 
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13.2. WiJkWerkinG

Inhoud en minimale norm

De wijkwerking bestaat in het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht 
werken en politionele zichtbaarheid. De politiedienst moet zichtbaar, aanspreek-
baar en contacteerbaar zijn op het grondgebied van de zone, rekening houdend 
met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. 

De minimale organisatienorm voor een wijkagent bedraagt  
1 wijkagent per 4000 inwoners.

Invulling in onze politiezone

Sinds 1 januari 2014 werd onze wijkwerking vernieuwd om te kunnen blijven 
voldoen aan de ons opgelegde normen, rekening houdend met de bevolkingsaan-
groei in zowel Berlaar als Nijlen. We hebben onze wijken uitgebreid van acht naar 
tien wijken door het herindelen van de bestaande wijken. Deze herindeling is het 
sluitstuk van ons project om de wijkwerking te verbreden en verdiepen, welke tot 
doel had de dienstverlening verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat de wijkin-
specteurs een nog grotere sleutelrol kunnen vervullen in hun wijk. 

In 2017 voldeden wij aan de organisatienorm van wijkwerking aangezien onze zone 
beschikt over 3 halftijdse wijkagenten die wijkwerking combineren met interven-
tie en onthaal. Daarnaast beschikken we nog over acht wijkagenten die 85% van 
hun arbeidstijd besteden aan wijkwerking. 

Aangezien er 34.305 inwoners in onze politiezone woonden in 2017, voldoen we 
niet aan de norm in wijkwerking. Onze zone heeft 1 wijkagent per 3611 inwoners.

Ingevolge het personeelstekort dienden de wijkinspecteurs op bepaalde momen-
ten ingezet te worden in de dienst interventie. Dit gecombineerd met enkele 
langdurig zieken maakte dat de wijkwerking in 2017 onder druk stond. 

Woonstveranderingen 2014 2015 2016 2017

Berlaar 668 553 711 750

Nijlen 1123 984 1036 999

Totaal 1791 1537 1747 1749

Kantschriften 2014 2015 2016 2017

Berlaar 382 367 319 126

Nijlen 782 737 635 222

Totaal 1164 1104 954 348

Woonstveranderingen per wijk en gemeente 

2015 2016 2017

Nijlen 984 1036 999

Wijk Nijlen - Centrum 183 187 167

Wijk Paddekoten 179 211 198

Wijk Nijlen - Zwart Water 145 151 187

Wijk Bevel 183 166 124

Wijk Kessel - Centrum 177 198 229

Wijk Kessel - Statie 117 123 94

Berlaar 553 711 750

Wijk Berlaar - Centrum 133 248 265

Wijk Berlaar - Station 120 125 144

Wijk Berlaar - Netekant 162 217 233

Wijk Berlaar - Heikant 138 121 108

Totaal 1537 1747 1749

Kantschriften per wijk en gemeente

2015 2016 2017

Nijlen 737 635 222

Wijk Nijlen - Centrum 141 134 47

Wijk Paddekoten 130 89 36

Wijk Nijlen - Zwart Water 104 103 38

Wijk Bevel 102 83 34

Wijk Kessel - Centrum 124 98 38

Wijk Kessel - Statie 136 128 29

Berlaar 367 319 126

Wijk Berlaar - Centrum 94 90 37

Wijk Berlaar - Station 94 68 31

Wijk Berlaar - Netekant 101 75 30

Wijk Berlaar - Heikant 78 86 28

Totaal 1104 954 348
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13.4. slachtoFFerbeJeGeninG

Inhoud en minimale norm

De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een 
adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambte-
naar moet bekwaam zijn deze taak goed te volbrengen. In geval van confrontatie 
met een zeer ernstig slachtofferschap, mag het korps een beroep doen op een 
gespecialiseerd medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake slachtof-
ferbejegening. 

Eén gespecialiseerd medewerker per korps geldt als minimale werkings- en orga-
nisatienorm. 

Verschillende zones kunnen een gezamenlijke pool deskundigen oprichten.

Invulling in onze politiezone

Bij zware crisissituaties, zoals bij een zwaar of dodelijk verkeersongeval of bij 
doodslag, kunnen we beroep doen op één van onze gespecialiseerde slachtoffer-
bejegenaars uit de pool van slachtofferbejegenaars waarin we samenwerken met 
de Lokale Politie Lier. De ene week is het onze politiezone die een gespecialiseerd 
medewerker ter beschikking stelt voor de pool en de andere week is het de zone 
Lier die iemand ter beschikking stelt. Deze medewerkers zijn continu beschikbaar 
en oproepbaar. De pool wordt aangevoerd door een coördinator die, samen met 
de gespecialiseerde medewerkers, voortdurend het bejegenen van slachtoffers wil 
optimaliseren. Dit door het aanbrengen van de nodige organisatorische en struc-
turele aanpassingen, waaronder:

• het opstellen van permanentielijst in samenwerking met politiezone Lier

• het maandelijks overlegmoment tussentijdse gesprekken

• Uitwerken van opleidingsmomenten samen met politiezone Lier 

 

Gegevens slachtoffer-
bejegening

2014 2015 2016 2017

Aantal  
doorverwijzingen 

25 39 31 18

Tussenkomsten 
Berlaar

4 4 8 9

Tussenkomsten  
Nijlen

7 4 14 14

Tussenkomsten Lier 3 3 2 3

 

13.3.  interVentie

Inhoud en minimale norm

De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord 
te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzake-
lijk is. Dit antwoord kan, gezien het geval en de context (ernst, dringende noodzaak, 
aard van de feiten) onmiddellijk gegeven worden of uitgesteld worden. In dit laat-
ste geval moet de hulpvrager op de hoogte gebracht worden van de oorzaak en 
van de tijdsduur van vertraging. 

Deze functie wordt de klok rond binnen elke politiezone georganiseerd, zo ook in 
de onze.

 Invulling in onze politiezone

In de politiezone Berlaar-Nijlen hebben we permanent één vroege ploeg (07.00 uur 
tot 13.00 uur), twee late ploegen (resp. 13.00 uur tot 22.00 uur en 14.00 uur tot 
21.00 uur) en één eigen nachtploeg (22.00 uur tot 07.00 uur). 

Dankzij een samenwerking met de zone Heist hebben we van zondag tot donder-
dag een gemengde nachtploeg, bestaande uit één medewerker van onze zone en 
één medewerker van de zone Heist. Tijdens de vrijdag- en zaterdagnacht wordt 
deze interventieploeg samengesteld uit inspecteurs van onze eigen zone. Zo zijn 
we maximaal beschikbaar voor de bevolking.

Onze politiezone dient jaarlijks minimum 26.280 uren aan interventie te beste-
den. In 2017 heeft onze zone 25 703 manuren besteed aan interventie. Bijkomend 
werden er ook nog 3213 manuren besteed aan het afwerken van processen- 
verbaal en andere documenten, voortkomend uit de interventies. De tijd 
vereist voor het afwerken van deze stukken zit niet inbegrepen in de opgelegde  
minimumnorm voor de basisfunctionaliteit interventie. 

Ingevolge personeelstekort werden enkele ploegen 430 en 320 geschrapt op rustige 
momenten. Dit resulteert in een inzet interventie die 2,2% beneden de norm ligt.
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13.5. lokale recherche

Inhoud en minimale norm

De functie opsporing en lokaal onderzoek bestaat uit de uitvoering van de 
opdrachten die bij voorrang door de Lokale Politie worden vervuld overeenkomstig 
de Wet op het Politieambt, de Wet van 07.12.1998 en een richtlijn van 20.02.2002 
van de Minister van Justitie. Het betreft opdrachten van opsporing en onderzoek 
die voortvloeien uit de gebeurtenissen en criminaliteitsfenomenen op het grond-
gebied van de zone evenals enkele opdrachten van federale aard die door de Lokale 
Politie uitgevoerd moeten worden omdat deze liggen in de lijn van de dagelijkse 
politietaken, en om deze reden, beter worden uitgevoerd door de politiedienst  
belast met de basispolitiezorg. 

In een lokaal politiekorps wordt 7 % van het effectief operationeel kader belast 
met recherchetaken.

Invulling in onze politiezone

In 2017 dienden we met deze recherchedienst een norm van 6118 uren te  
behalen. Onze politiezone heeft een recherchedienst die bestaat uit één hoofd- 
inspecteur en vier inspecteurs. In 2017 werd er 6382 uren aan recherche  
gedaan.

Dienstprestaties recherche 2015 2016 2017

Totale Capaciteit 7752,00 6834,83 6382

Wachturen 5924,60 5875,28 5801,46

Terugroepingen 9 10 13

Uren Terugroepingen 74,52 74,50 137,50

2014 2015 2016 2017

Processen-Verbaal 945 706 680 605

   Aanvankelijk 77 145 157 66

   Navolgend 868 561 523 539

Huiszoekingen 48 38 43 45

    Negatief 18 11 12 24

    Positief 30 27 31 21

RIR 188 172 223 208

DOS 82 65 63 51

Vrijheidsbenemingen 2014 2015 2016 2017

Vrijheidsbenemingen 21 28 26 22

Bevestigde arrestaties door PdK 11 23 23 19

Beschikking na verhoor 14 9 10 10

Voorleidingen PdK/
Jeugdrechtbank

0 1 0 0

Voorleidingen onderzoeksrechter 6 9 13 8

Aanhoudingen door onderzoeks-
rechter

3 5 8 3

Rechtstreeks gevangenis  
(bevel tot gevangenneming)

1 8 5 5
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• Antilliaanse Feesten 12/8/2017
• Staking gevangenis Merksplas 10/10 en 19/12/2017

Daarnaast leverden we nog ordediensten voor allerlei voetbalmatchen. Ondermeer 
voor voetbalwedstrijden van KSK Lierse, KV Mechelen, Westerlo, Club Brugge, AA 
Gent, Zulte Waregem, OGC Nice, RAFC, Standard Luik en KRC Genk, Antwerp en 
Oosterzonen.

Tot slot hielden we ook toezicht op lokale gebeurtenissen. Hieraan werd in totaal 
2579:30 uren besteed. Een overzicht van deze lokale ordehandhavingen is terug te 
vinden op pagina 39 van dit jaarverslag.

 

 
 

 

13.6. hanDhaVinG openbare orDe

Inhoud en minimale norm

De handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend 
geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare 
gezondheid. Dit begrip, ruim gemeten, omvat niet enkel de problemen van hand-
having van de openbare orde tijdens evenementen van grote omvang (betogingen, 
voetbalwedstrijden, lokale festiviteiten), maar ook de milieuproblematiek en het 
verkeer.

Invulling in onze politiezone

Onze politiezone is verplicht om in het kader van de openbare orde te voorzien 
in Hycap. De HyCap-prestatienorm voor onze zone betreft 1313 u. op jaarbasis.  
In 2016 werden 1555,15 u gepresteerd waardoor we boven de 100% norm zaten.  
In het kader van de terreurdreiging werd beslist om de prestatienorm te gaan  
bekijken over een periode van 2 jaar.  Tijdens de periode 2016-2017 presteerde de 
zone Berlaar-Nijlen 2627 uren aan Hycap: zoals reeds gezegd werden er daarvan 
1555:15 uren in 2016 gepresteerd en 1085:92 uren in 2017. Dit zorgt voor een totaal 
van 2641:17 uren of 100, 54% ten opzichte van de vooropgestelde kredietlijn. Met 
andere woorden werd er, verspreid over de afgelopen twee jaar 14,17 uur meer 
hycap geleverd door onze zone.

Kredietlijn Hycap

2014 2015 2016 2017

1313 1313 1313 1313

Verbruik Hycap 

2014 2015 2016 2017

Uren 1193:29 684:55 1555:15 1085:58

Percentages 90,90% 62,16% 118,45% 100,54%

In 2017 leverden we 38 keer bijstand, ondermeer op volgende evenementen en 
gebeurtenissen:

• Eurotop op 9/3/2017
• Scheldeprijs Schoten op 5/4/2017
• Navotop met Trump op 24 en 25/5/2017
• Graspop 18/6/2017
• Rock Werchter 1/7/2017
• Tomorrowland 20,21,22,23, 29 en 30/7/2017
• Herentals Feest 27 en 28/7/2017
• Raggae Geel 4/8/2017
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13.7. Verkeer

Inhoud en minimale norm

Sinds het Koninklijk Besluit van 16 oktober 2009 is verkeer eveneens een basis- 
functionaliteit van de Lokale Politie. Het gaat over verkeerstaken die nodig zijn voor 
het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en 
de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone. 

Deze opdrachten worden met name geconcretiseerd door: 

• het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de 
verkeersregels; 

• de verkeersregeling in geval van ernstige en onverwachte verstoring van 
de mobiliteit; 

• het vaststellen van verkeersongevallen; 

• het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit 
en verkeersveiligheid.

8% van de werkingscapaciteit van een lokale politiezone  
dient besteed te worden aan verkeer.

Invulling in onze politiezone

Aangezien we 8% van onze werkingscapaciteit dienden te besteden aan verkeer 
bedroeg de opgelegde norm in 2017 6992 uren om te besteden aan verkeer. In 
2017 werden in onze zone 6247 uren ingezet voor verkeer. De gepresteerde uren 
werden ondermeer besteed aan beheer en administratie, algemene verkeers- 
controles, snelheidscontroles, wodca-acties, drugs-in-verkeersacties, allerlei 
andere controles en adviesverlening. Ingevolge personeelstekort werd er in 2017 
maar 91% van de norm gehaald.

Snelheidscontroles

Een snelheidscontrole is een controle op het overschrijden van de maximumsnel-
heid.  In onze politiezone worden op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles 
gehouden, en dit zowel in Berlaar als in Nijlen.

In 2017 werden er 94.026 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. Hiervoor 
werden 276 controle-uren gespendeerd. De kaap van 100.000 gecontroleerde 
voertuigen kon niet gehaald worden wegens personeelstekort en de terreurdrei-
ging.

De controles werden bepaald a.d.h.v. volgende factoren :  verkeersongevallendata-
bank - de analyse van de snelheidsinformatieborden en het klachtenbeheer.

Van de gecontroleerde voertuigen bleek in totaal 4.15 % te snel te rijden.

Dit overtredingspercentage kan als volgend verder ontleed worden : 

• 60.9 % reed tot 10 km/uur te snel.

• 34.7 % reed 10 tot 20 km/uur te snel.

• 3.8 % reed 20 tot 30 km/uur te snel.

• 0.6 % reed 30 tot 40 km/uur te snel.

Onze politiezone heeft  afgelopen jaar ook deelgenomen aan de flitsmarathons 
dewelke georganiseerd werden door de federale politie. Er werd telkens controle 
voorzien met een vroege en late dienst.

Op de Bouwelsesteenweg in Nijlen werd op 7 mei 2012 een nieuwe flitspaal in 
gebruik genomen. De maximaal toegelaten snelheid op deze locatie is 70km per 
uur. In 2017 werder en 250 voertuigen geflitst op deze locatie.
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WODCA-controles en Drugs-in-verkeer

A) Alcohol

Binnen onze zone wordt getracht om maandelijks een WODCA-controle te organi-
seren alsook één actie inzake controle op drugs in verkeer om de twee maanden. 
Tijdens de BOB-campagnes besteden we indien mogelijk extra aandacht aan deze 
controles. De controles vinden hoofdzakelijk plaats tijdens de weekendnachten 
gezien het hoger percentage overtreders maar ook controles tijdens weekdagen 
tijdens de dag en avond werden uitgevoerd.

Tijdens de acties inzake alcohol en drugs in verkeer werden vorig jaar 5836 bestuur-
ders onderworpen aan een indicatieve ademtest (sampling). Hiervan bleken 79 
bestuurders te rijden onder invloed van alcohol:

• 39 bestuurders legden een ademtest af met als resultaat “A”. Na 
ademanalyse kregen zij telkens een rijverbod van 3 uur opgelegd.

• 31 bestuurders legden een ademtest af met als resultaat “P”. Na 
ademanalyse kregen zij telkens een rijverbod van 6 uur opgelegd.

• 9 bestuurders legden een ademtest af met als resultaat ‘P”. Na 
ademanalyse bleek dat zij telkens boven de 0.65 mg/l UAL hadden geblazen. Bij 
hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen. 

We maakten een analyse van het profiel van de bestuurders welke onder invloed 
van alcohol hun voertuig bestuurden.
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21,52%
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17,72%

12,66%

2,53%
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73,42%

26,58%

Verdeling naar geslacht bestuurders onder 
invloed

Mannelijk Vrouwelijk

Tot slot werd er bekeken uit 
welke gemeentes onze over-
treders afkomstig waren: 
negen overtreders waren 
afkomstig van Berlaar, dertien 
van Nijlen en de overige 57 
overtreders waren woon-
achtig buiten de politiezone 
Berlaar- Nijlen.

Wodca 2016

# gecontroleerde 
voertuigen

#adem-
testen

S A P Bloed-
proef

OI

Berlaar 2871 2871 2791 21 27 1 2

Nijlen 4205 4205 4132 33 40 0 7

Totaal 
Zone

7076 7076 6923 54 67 1 9

Wodca 2017

# gecontroleerde 
voertuigen

#adem-
testen

S A P Bloed-
proef

OI

Berlaar 3007 3007 2973 18 16 0 5

Nijlen 2829 2829 2784 21 24 0 4

Totaal 
Zone

5836 5836 5757 39 40 0 9

B) Drugs

In 2017 werden er zeven overtreders geverbaliseerd die reden onder invloed van 
verdovende middelen of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Zes overtreders testten positief op het gebruik van cannabis en 1 iemand op het 
gebruik van amfetamines.

Eén van de overtreders behoorde tot de leeftijdscategorie 18- 20 jaar, vijf tot 
deze van 20-30 jaar en nog één tot de leeftijdscategorie 30-40 jaar.

Het ging over zes mannen en één vrouw. 

Slechts één van de overtreders was woonachtig in de eigen zone (Nijlen).

Controles op GSM en gordel

In 2017 vonden er twee controleacties GSM-gordel plaats. Tijdens deze acties  
werden er 26 inbreuken vastgesteld inzake gordeldracht en 2 inbreuken inzake 
GSM-gebruik achter het stuur. Deze acties worden o.a. uitgevoerd d.m.v. stati-
sche controledispositieven maar ook door middel van mobiele patrouilles. Tijdens 
deze acties wordt er ook telkens bijzondere aandacht besteed aan de controle van 
boorddocumenten.

De acties leverden verder het volgende op:

Inbreuk Aantal

Negeren c21 1

Aantreffen illegaal persoon 1

Rijden zonder verzekering 1

Vervallen schouwing 1

Rijden zonder inschrijving 2

Inbreuken inzake het rijbewijs 1

Uitvoeringen van seiningen inzake een rijverbod 2

Negeren rode knipperlichten en geluidsein aan  overweg 1

Verzamelen zachte informatie 1

Fiscaal proces-verbaal 1

Controles aan spooroverwegen

In 2017 werden er tien acties controle aan de spooroverwegen uitgevoerd. Deze 
acties worden zowel geüniformeerd als in burger uitgevoerd. Tijdens deze acties 
werden 32 processen- verbaal opgesteld.

Hierbij werden telkens inbreuken vastgesteld inzake het negeren van het geluids-
sein en/of het negeren van de rode knipperlichten en/of het negeren van de 
barelen in beweging.

Binnen de reguliere werking van onze zone werden er o.a. door de interventieploe-
gen op geregelde tijdstippen toezichten uitgevoerd.

Ook nam onze zone deel aan federaal gecoördineerde acties in samenwerking met 
de spoorwegpolitie Antwerpen.
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Jongeren proces-verbaal

In 2017 werden er 12 jongeren processen-verbaal uitgeschreven. Dit is een daling 
ten opzichte van 2016. Toen werden er nog 41 jongeren-processen-verbaal uite-
schreven.

De feiten waarvoor de meeste jongerenPV’s werden uitgeschreven betreffen de 
volgende : 

1) Inbreuken inzake fietsverlichting.

2) Negeren van geluidssein, rode knipperlichten en/of barelen in beweging aan 
spooroverwegen.

Preventieve acties fietsverlichting in de secundaire scholen.

Ook dit schooljaar vonden er preventieve acties inzake controle van fietsverlich-
ting plaats. Elke secundaire school werd bezocht in september 2017 en er werd 
tevens een aanbod geformuleerd inzake het labelen van fietsen om ook aan dief-
stalpreventie te doen. Jongeren die met de fiets waren kregen een preventieve 
controle van de fiets en mits toestemming van hun ouders werden hun fietsen 
gelabeld tegen diefstal.

Er werden tijdens deze actie 299 fietsen gelabeld tegen diefstal.

Multidisciplinaire controleacties

In 2017 werden twee multidisciplinaire controleacties georganiseerd waarbij we 
trachtten een totaalcontrole te verzekeren van zowel het voertuig als de inzitten-
den. Hiervoor werd er een beroep gedaan op externe partners, namelijk de douane 
en de dienst verkeersbelastingen van de Vlaamse overheid. 

Deze gezamenlijke acties leverden volgende resultaten op: 

• Inning van 12.548,40 euro aan achterstallige boetes door de douane

• Inbeslagname van vier voertuigen door de douane wegens het niet kunnen 
betalen van achterstallige boetes.

• Eén proces-verbaal voor het gebruik van gasolie waarvoor ter plaatse 500 
euro diende betaald te worden.

• Eén proces-verbaal voor een vervallen keuring.

• De dienst verkeersbelastingen kon voor 13.455, 38 euro aan achterstallige 
verkeersbelastingen innen. 

• Ze namen ook 2 voertuigen in beslag inzake achterstallen dewelke niet 
konden betaald worden.

Controles op zwaar vervoer

In 2017 werd er extra inzet geleverd inzake controle van zwaar vervoer. Dit naar 
aanleiding van de toename van het zwaar vervoer in onze zone door de kilome-
terheffing op de autosnelweg, waardoor veel vrachtwagen via de gewestwegen 
rijden.

Er werden in 2017 in totaal 21 controles georganiseerd inzake zwaar vervoer, 
verspreid over de politiezone.

Hierbij werden volgende inbreuken vastgesteld : 

Inbreuk Aantal

PV negeren van het verkeersbord C21 (verboden +3,5 ton) 36

Ladingzekering 1

Rij-en rusttijden 10

Verkeersongeval stoffelijke schade 1

Alcoholintoxicatie 1

Gordeldracht 4

Niet-verzekerd rijden 2

Sluikstort 1

Inzake rijden zonder rijbewijs 1

Het vertrouwen van een vrachtwagen aan iemand zonder 
rijbewijs 

1

Parkeerovertredingen 2

GSM achter het stuur 1

 
Controles ADR

Jaarlijks worden er binnen de politiezone 4 controles georganiseerd inzake het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en dit in samenwerking met de FOD 
Mobiliteit. Afgelopen jaar konden drie van deze acties uitgevoerd worden. Deze 
leverden volgende resultaten op:

Inbreuk Aantal

inzake ADR- vervoerdocumenten 2

inzake rij-en rusttijden 3

inzake bezoldigd goederenvervoer /communautaire vergunning 1

inzake ladingzekering ADR 1
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13.8. anDere Diensten

Videoverhoor

Een videoverhoor kan enkel plaatsvinden in opdracht van de parketmagistraat 
en moet steeds worden afgenomen door een gebrevetteerd verhoorder. Onze  
politiezone beschikt over twee gebrevetteerde medewerkers om videoverhoren 
uit te voeren.

Cijfers videoverhoor 2014 2015 2016 2017

Wachtdiensten in uren 890 1128,34 1096,45 1160,85

Capaciteit videoverhoor  
(uitvoering en redactie)

273,0 223,25 279,35 258,50

Aantal videoverhoren 41 28 35 33

Aantal uren terugkomdagen 10 33,75 48,50 42,34

Aantal uren opleiding 0 0 0 0

Dienst Jeugd en Gezin

De dienst Jeugd en Gezin is een tweedelijnsdienst die zich voornamelijk bezig 
houdt met het detecteren, opvolgen en doelgericht verwijzen van jongeren–18 die 
zich in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) bevinden of daarin dreigen 
terecht te komen of die dreigen af te glijden in de criminele sfeer. 

In 2017 werden er 11 nieuwe VOS-dossiers opgestart. In totaal sloten wij 2017 
af met 56 openstaande eigen VOS-dossiers en waarin op één of andere manier  
opvolging wordt voorzien.

Er werden voor onze zone 188 tussenkomsten of aangiftes geregistreerd inzake 
IFG in 2017. We specifiëren hieronder : 

• 126 afzonderlijke gezinnen komen in de lijst voor .

• Bij 82 gezinnen bleef het bij 1 tussenkomst.

• 44 gezinnen zijn onderhavig aan herhaalde tussenkomsten (tussen 2 en 25 
tussenkomsten).

• Voor 57 gezinnen kaderden de tussenkomsten inzake een ex-partner-
problematiek.

• Voor 17 gezinnen betrof het feiten tussen descendenten of ascendenten.

• Het verplicht te formuleren CAW-aanbod werd 25 keer verricht. 2 gezinnen 
gingen hierop in. Voor 2017 dienen wij nog voor 9 gezinnen aan een aanbod te 
voldoen.

• In 2 gevallen stelde de Dienst Jeugd en Gezin een VOS vast tengevolge van 

verontrusting exclusief aan het aanwezige IFG te wijten.

Kantschriften inzake IFG ( KS IFG ) worden veelal uitgeschreven door het parket 
afdeling Gemeen Recht en belanden vrijwel allemaal bij de wijkinspecteur. 
Wanneer echter meer opportuun om door Dienst Jeugd en Gezin uit te voeren 
dan zullen zij dit alsnog behartigen. Dit was in 2017 6-maal het geval. 

Er werd 1 aanvankelijk proces-verbaal inzake IFG opgesteld.

De gespendeerde tijd aan plaatsbezoeken zelf, zonder verplaatsingen, bedroeg in 
totaal: 715 minuten. Dit totaal is meer dan een halvering van het aantal gespen-
deerde minuten aan plaatsbezoeken in 2016: met name 1752 min.

De reden hiervoor is de minimale bezetting op de dienst Jeugd in 2017 door  twee 
collega’s welke (gedeeltelijk) medisch onbeschikbaar waren en het zwanger-
schaps- en ouderschapsverof van een derde collega.

Hierdoor werden enkele taken noodgedwongen afgebouwd (plaatsbezoeken 
CAW,…) of werd de nood om tot een plaatsbezoek over te gaan zelf geapprecieerd 
ongeacht het standaardverzoek door het Parket hiertoe.

Cijfers Jeugd en Gezin 2014 2015 2016 2017

Aantal nieuwe VOS-dossiers 11 18 15 11

Meldingen PLP 41 5 3 9 7

Doorverwijzingen CAW IFG 11 12 19 25

Kantschriften Jeugd 172 109 134 154
 
Milieu en stedenbouw

Het behoud van de leefomgeving wordt als één van de grote uitda-
gingen van deze tijd ervaren. De aantasting ervan zorgt immers voor  
bekommernis bij burgers en overheid.

Milieuregelgeving is dan 1 van de middelen om de aantasting van het leefmilieu 
aan banden te leggen.

Deze regelgeving voorziet meestal ook in een strafrechtelijke sanctie, waardoor  
politie bevoegd is om op te treden in deze materie. 

De politie zal vooral handelen om overlast te vermijden of te doen  
ophouden en dit bij leefmilieumisdrijven die vaak verweven zijn met andere 
strafrechtelijke inbreuken. We spreken dan over storende vormen van aantas-
ting van het leefmilieu, zoals geluidshinder, geurhinder, zwerfafval, sluikstorten,  
vervuiling van oppervlaktewater en bodem en overtredingen op het vlak van de 
ruimtelijke ordening. 

In onze zone bestaat de dienst Milieu en Stedenbouw uit één hoofdin-
specteur en één inspecteur. Zij buigen zich over de milieuproblematiek 
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Technische Vaststellingen

De politiezone Berlaar-Nijlen is op 1 november 2012 gestart met eigen technische 
vaststellingen (sporenopname) bij (pogingen-)woninginbraken.  Strikt genomen 
is het uitvoeren van technische vaststellingen geen taak van de lokale politie, 
maar van de federale politie. Om in meer gevallen aan sporenopname te kunnen 
doen heeft de politiezone Berlaar-Nijlen een eigen team technische vaststellingen 
met speciaal opgeleide medewerkers samengesteld. Het voordeel van een eigen  
gespecialiseerd team is de grotere inzetbaarheid ervan. Door middel van de nieuwe 
werkmethode kunnen er bij gevallen van woning- en andere inbraken of diefstal-
len meer en sneller sporen worden verzameld. 

Technische vaststellingen 2015 2016 2017

Aantal inzetten poule TV 169 121 130

Aantal negatief (geen sporen) 79 61 77

Aantal positief (sporen opgenomen) 90 60 53

Aantal uren B&T (buiten kantoor) 397:11 465:47 416:08

Effectieve inzet tijdens B&T (uren) 151:49 74:13 82:10

Capaciteit op werkdagen (uren) 131:11 90:44 96:52

Capaciteit administratie 204:06 164:05 140:05

In 2017 heeft onze zone 24 keer aan sporenopname gedaan in de gemeente 
Berlaar, 58 keer in de gemeente Nijlen en 48 keer in de stad Lier. 

en voeren opdrachten uit van de Procureur des Konings te Antwerpen,  
afdeling Mechelen, voeren ambtshalve onderzoeken en geven gevolg aan 
relevante klachten op het vlak van leefmilieu, stedenbouw en bijzondere  
wetgeving. 

In 2017 werden er 592,5 uren besteed aan Milieu en Stedenbouw. Dit is een 
afname in vergelijking met 2016, toen werden er nog 607,45 uren aan Milieu en 
Stedenbouw besteed. 

Dienst APO/LIK

De dienst APO/LIK is het verzamelpunt binnen onze politiezone van alle afge-
werkte processen-verbaal en interne en externe informatiegaring. De verzamelde 
informatie kan enerzijds worden opgedeeld in informatie van gerechtelijke aard en 
anderzijds in verkeersongevallen en - inbreuken. Het behoort tot het takenpakket 
van de lokale politie om ieder dossier zo zorgvuldig mogelijk af te werken en dit 
binnen een bepaalde termijn. Na kwaliteitscontrole door de opsteller zelf, komt 
een dossier achtereenvolgens in de handen van de APO-beheerder en de functio-
neel beheerder.

In 2017 werd onze dienst APO/LIK bemand door twee hoofdinspecteurs en twee 
CALOG-medewerkers. 

Cijfers APO/LIK 2016 2017

Kwaliteitscontroles pv’s 12848 11252

Vattingen en verzending pv’s 12848 11252

Beheer APO-dossier GF + VI 522 441

KS inzake gerechtelijk bureel behandelen 720 577

Post inzake gerechtelijk bureel behandelen 633 667

KS inschrijven 2320 1906

Lijsten OI’s niet/te veel/ te weinig 24 23

Aanvragen model 2 goed gedrag en zeden 567 603

Opvolging OI’s + betaling + antwoordformulieren 7378 5167

Seiningen 287 303

Vatting RIR 223 208

Vatting DOS 63 51

Behandeling aanvragen vakantietoezichten 62 75

Behandeling aangiftes e-pol 11 4

Afhandeling fotodossiers 816 863

Operationele briefing 47 47
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MEdEwErkErS
14. korPSLEdEn

14.1. het operationele kaDer

Het grootste deel van ons korps bestaat uit politieambtenaren van het  
operationeel kader. Zij dragen meestal een uniform en een wapen.  Binnen het  
operationeel kader maken we nog het onderscheid tussen drie kaders, namelijk 
het officierenkader, het middenkader en het basiskader. Deze indeling is gebaseerd 
op verschillen op het vlak van verantwoordelijkheden, de aard en complexiteit van 
de uit te voeren opdrachten. Zeg maar: “De juiste persoon op de juiste plaats”. 
Doorgroeien in deze kaders is steeds mogelijk. 

We stellen jullie graag onze medewerkers voor die effectief aanwezig zijn op onze 
werkvloer. Daarnaast zijn er nog drie personen uit onze zone gedetacheerd naar 
andere diensten. 

Het officierenkader

Ons officierenkader bestond op 31 december 2017 uit de volgende officieren:

• Hoofdcommissaris Jan Van Asch, korpschef lokale politie Berlaar-Nijlen

• Commissaris Bart Gysbrechts 

• Commissaris Annemarie Tack 

• Commissaris Rudy Lemoine

Het middenkader

Het middenkader bestaat uit hoofdinspecteurs van politie. Deze hebben 
een volle politiebevoegdheid en hebben ook leidinggevende taken. Ze  
nemen immers de aansturing van inspecteurs van politie op zich in  
kleinere teams of entiteiten. Logisch dus dat het competentiemodel voor 
de hoofdinspecteurs ook competenties in het managen van mensen zal 
omvatten. Taakgericht zullen van de politieambtenaren van het midden- 
kader ook hogere competenties worden verwacht  (bv. halen van doelstellingen, 
het leiden van teams of entiteiten, een projectmatige of beleidsmatige aanpak van 
fenomenen, …). 

Onze politiezone telde op 31 december 2017 negen hoofdinspecteurs, elk  
verantwoordelijk voor één of meerdere diensten. Het gaat om volgende personen:

• Hoofdinspecteur Danny Claes

• Hoofdinspecteur Karl De Ceuster

• Hoofdinspecteur Ive De Meester

• Hoofdinspecteur Luc Kerkhofs

• Hoofdinspecteur Indra Lahaye

• Hoofdinspecteur Kris Mostmans

• Hoofdinspecteur Hedwige Van de Meuter

• Hoofdinspecteur Nico Vercammen

• Hoofdinspecteur Rutger Wils

Daarnaast hebben we nog één hoofdinspecteur die gedetacheerd werd naar 
Cicant.

Het basiskader

Het basiskader binnen onze politiezone vervult allemaal de interventie en onthaal-
taken. Daarnaast kunnen zij zich specialiseren in bijzondere diensten indien zij dit 
wensen. Het gaat om volgende diensten:

• Dienst Jeugd & Gezin

• Dienst Verkeer

• Dienst Milieu

• Het fietsteam

• Dienst Wijkwerking

• Specialist Geweldbeheersing met/zonder vuurwapen

• Videoverhoor

• Dienst recherche

• Poule slachtofferbejegening

• Poule technische vaststellingen

Een overzicht van de inspecteurs werkzaam in de zone op 31 december 2017:

• Aerts Joeri

• Bertels Bob

• Bettingers Tamara

• Brems Rudolf

• Broes Chloë 

• Buts Carolien 

• De Schutter Jelle

• De Swert Martijn

• Diestelmans Charlotte 
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• Verdonck Yolien

• Vleugels Danny

• Voorspoels Kelly

• Vreys Leen 

14.2.  het burGerpersoneel

In onze politiezone zijn er 16 Calog-medewerkers tewerkgesteld en één mede-
werkster welke gedetacheerd werd vanuit de gemeente Nijlen. Zij vervullen 
voornamelijk administratieve, ondersteunende en technische functies.

• Buyens Karina 

• De Koninck Katrien

• De Swert Jan

• De Troy  Silvana 

• Geerts Marina 

• Gille Johan 

• Hopp Werner 

• Mollen Leonarda 

• Roothooft Annelies

• Royberghs Sofie

• Ruszczak Angelika

• Van Baelen Patrick 

• Van Den Bosch Iris 

• Vanderoost Sam

• Van Uytven Sandra

• Vercammen Lies

 

• Douwen Sofie

• Garrousse Christophe

• Goris Jan

• Goyvaerts Jens 

• Gül Ferhat

• Haelewaeters Mario

• Heylen Davy 

• Janssens Gert

• Lamont Anaïs

• Laureyssen Sophie

• Leppens Luc 

• Maes Louis

• Mahieu  Nico

• Mariën Christiaan

• Mattheus Geert 

• Meganck Mathieu

• Moons Gretel

• Nys Bram 

• Peeters Karin

• Severijns Jan

• Seyen Kelly

• Taels Gerry

• Van Beeck Kevin

• Van Craen Walter

• Van den Eeden Tim 

• Van Deuren Daniël (gedetachteerd naar de federale politie in het kader van 
zijn middenkaderopleiding)

• Van Leuven Liesbeth 

• Van Staeyen Tom

• Van Tendeloo Jef
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15. wIjzIgIngEn In dE PErSonEELSBEzEttIng

15.1. inDiensttreDinGen in  2017

In 2017 waren er drie nieuwe indiensttredingen in de politiezone Berlaar-Nijlen:

• Taels Gerry - 01.01.2017

• Maes Louis - 01.01.2017

• Severijns Jan - 01.01.2017

15.2. uitDiensttreDinGen in 2017

• Vleugels Andy -  mobiliteit - 01.01.2017

• Michiels Werner - mobiliteit -  01.04.2017

• Mertens Carolien - mobiliteit - 01.05.2017

• Colaers Heidi - mobiliteit - 01.07.2017

• Verbeeck Jurgen - mobiliteit - 01.07.2017

• Doneux Tom - mobiliteit - 01.07.2017

• Laureys Caroline - einde contract - 15.07.2017

• Teurfs Jasmina - einde contract - 01.05.2017

16. PErSonEELSStAtIStIEkEn

16.1. VerhouDinG mannen/VrouWen

Wanneer we nagaan hoe het gesteld is met de verhouding man/vrouw bij onze 
medewerkers in de politiezone Berlaar-Nijlen stellen we vast dat de mannen het 
best vertegenwoordigd zijn. Zij zijn met 66,67 percent beter vertegenwoordigd 
dan de vrouwen die zo’n 33,33 percent van ons personeelsbestand beslaan. 

Ons korps is voor de derde keer op rij vermannelijkt qua samenstelling. In 2015 
bestond ons korps voor 58,44 percent uit mannen en 41,56 percent uit vrouwen. 
In 2016 was dat nog respectievelijk 59,49 percent en 40,51 percent.

 
16.2. VerhouDinG eFFectieVen/GeDetacheerDen

Op 31 december 2017 was er slechts één gedetacheerde collega in onze zone 
tewerkgesteld.

Het aantal gedetacheerde medewerkers in onze politiezone is de afgelopen jaren 
fel afgenomen.

16.3. ziekte en aFWeziGheiD

Afwezigheden 2014 2015 2016 2017

Uitzonderlijk verlof 27 30,5 33 34

Omstandigheidsverlof 47 75 88 64

Bloedafnames 5 dagen 
3,25 uren

3,15 uren 2,35 uren 0

Syndicaal verlof 33,5 34 38 38

Defensie 8,5 8,5 0 0

Bevallingsverlof 210 75 0 210

Ziekte 2032,5 1371 1809 1613

Arbeidsongevallen 299 224 197 293

Totaal 2665,5 
dagen en  
3,25 uren

1821,15 
dagen

2165 
dagen  

en 2,35 
uren

2252 
dagen

16.4. oVerleG met De WerknemersorGanisaties

In 2017 kwam het basisoverlegcomité (BOC ) drie maal bijeen, namelijk op 23 
maart 2017, op 5 juli 2017 en op 12 oktober 2017. 

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk kwam op dezelfde dagen 
bij elkaar.
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In 2017 kwamen er 5558 oproepen binnen via Cicant voor onze interventieploe-
gen. In 2016 waren dit er nog  5735 . De zitten dus met een daling van het aantal 
oproepen in vergelijking met het vorige jaar. 

Onze interventieploegen dienen op deze oproepen te reageren en binnen een 
passende termijn een antwoord te bieden op de oproepen waarbij een politionele 
interventie ter plaatse noodzakelijk was. De meeste oproepen betroffen oproe-
pen over personen in een probleemsituatie of geschil (467), gevolgd door oproepen 
over personen (andere) (433 oproepen) en oproepen over personen in een noodsi-
tuatie (432).

Aantal oproepen op jaarbasis via Cicant 2015 2016 2017

6230 5735 5558

18. AAntAL gEBEurtEnISSEn gErEgIStrEErd door CIC, dISPAtCh/S, dISPAtCh/n 
En Mdt – totAAL PEr dAg PEr uur – Voor dE PErIodE 1 jAnuArI 2017 tot En MEt 
31 dECEMBEr 2017.
De drukste dagen op jaarbasis beschouwd zijn zondag (861 oproepen), dinsdag 
(803 oproepen) en donderdag (801 oproepen). 

De drukste uren op jaarbasis beschouwd zijn  14.00 uur, 20.00 uur en 16.00 uur. De 
namiddag, tussen 14.00 uur en 20.00 uur is op jaarbasis beschouwd het drukste 
moment van de dag voor de interventieploegen. 

dIEnStAfnEMErS, LEVErAnCIErS & PArtnErS
17. toP dErtIg VAn hEt AAntAL gEBEurtEnISSEn gErEgIStrEErd door CICAnt, 
PEr SuBtyPE Voor dE PErIodE 1 jAnuArI 2017 tot En MEt 31 dECEMBEr 2017.

Type gebeurtenis Aantal in 2017

Personen in een probleemsituatie - geschillen 467

Personen Andere 433

Personen in een noodsituatie 432

Verkeer - veiligheid 388

Goederen - probleemsituatie 311

Verkeersongeval stoffelijke schade (VKO SS) 303

Bijstand politiedienst 287

Onbeheerde dieren 260

Milieu - geluid 259

Diefstal daders niet ter plaatse 259

Verkeer - inbreuken 256

Verkeersongeval gewonden/doden (VKO LL) 150

Verkeer - vlotheid 149

Goederen - beschadigingen - vernielingen 138

Alarm inbraak melding 121

Personen in een noodsituatie - wapens/geweld 103

Goederen andere 87

Milieu  bodem 84

Personen in een probleemsituatie / fysieke toestand 74

Bijstand hulpdiensten 71

Diefstal heterdaad dader(s) ter plaatse 63

Goederen brand- water -noodsituatie 63

Milieu lucht 60

Bijstand gerechtelijke dienst 56

Alarm andere melding 50

Personen noodsituatie minderjarigen 46

Diefstal poging 32

Openbare veiligheid/rampen 30

Dierenbescherming 27

Openbare Rust 25
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19. . AAntAL gEBEurtEnISSEn gErEgIStrEErd door CIC, dISPAtCh/S, dISPAtCh/n 
En Mdt – gEMIddELd PEr dAg PEr uur – Voor dE PErIodE 1 jAnuArI 2017 tot En 
MEt 31 dECEMBEr 2017.
In de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 werden er dagelijks 
gemiddeld 0,6 gebeurtenissen per uur geregistreerd door onze dispatching CICANT.  
Dit is gelijklopend met 2016. 

Zondag is gemiddeld de drukste dag van de week.

De drukste ogenblikken op een dag, gemiddeld bekijken, zijn 14.00 uur, 16.00 uur 
en 20.00 uur. Ook bij de gemiddelde cijfers stellen we dus vast dat de namiddag 
het drukste moment van de dag is voor de interventieploegen. 
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20. ProCESSEn-VErBAAL En gAS
Processen-verbaal

We maken het onderscheid tussen vier soorten processen-verbaal, namelijk een 
aanvankelijk proces-verbaal, een navolgend proces-verbaal, een onmiddellijke 
inning en een proces-verbaal waarschuwing. 

• Een aanvankelijk proces-verbaal wordt opgesteld bij de vaststelling of 
aangifte van een feit.

• Een navolgend proces-verbaal heeft betrekking op alle handelingen die 
plaatsvinden na de vaststelling of de aangifte.

• Bij een proces-verbaal onmiddellijke inning wordt gevraagd om binnen een 
bepaalde termijn te betalen door middel van boetezegels.

• Een proces-verbaal waarschuwing wordt opgesteld bij overtredingen van 
technische aard zoals defecte lichten. Er wordt dan gevraagd om dit binnen een 
bepaalde termijn in orde te brengen.

Daarnaast hebben we ook kantschriften. Dit zijn opdrachten die komen van het 
parket, onderzoeksrechters, jeugdrechters, sociale inspectiediensten, financiële 
overheidsdiensten enz.

Processen-verbaal 2015 2016 2017

Aanvankelijke PV’s  gerechtelijk niet-verkeer 1996 1928 1869

Navolgende PV’s gerechtelijke niet-verkeer 1785 1585 1544

Aanvankelijke PV’s verkeersongeval 443 447 448

Navolgende PV’s verkeersongeval 235 218 239

Aanvankelijke PV’s verkeersinbreuk 312 543 490

Navolgende PV’s verkeersinbreuk 490 573 303

Aanvankelijke PV’s snelheidsovertreding 5437 5798 4341

Navolgende PV’s snelheidsovertreding 104 70 0

PV’s onmiddellijke inning (zonder snelheid) 1489 1580 826

Aanvankelijke PV’s waarschuwing 274 106 84

Kantschriften 2495 2320 1906

GAS 4-verkeer 0 0 177

Totaal 15070 15168 12227

Sinds 1 oktober 2017 is GAS-verkeer in voege. Dit zijn parkeer-en stilstandverbo-
den.

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Met het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen gemeenten 
sneller en efficiënter optreden tegen ‘kleine criminaliteit’ en openbare overlast op 
hun grondgebied.   

We hebben hierna de opdeling gemaakt tussen gemengde GAS-inbreuken met 
en zonder geïdentificeerde dader en de zuivere GAS-pv’s met geïdentificeerde 
dader. Enkel deze laatste categorie kan overgemaakt worden aan de GAS-ambtenaar 
Veerle Moernaut. De GAS-ambtenaren of sanctionerende ambtenaren zijn 
verantwoordelijk voor het opleggen van de administratieve boetes voor  
overtredingen van bepalingen uit het politiereglement. Wij als lokale politie stellen 
de overtredingen vast en de sanctionerende ambtenaren leggen de geldboetes op. 

Meest voorkomende gemengde inbreuken GAS met geïdentificeerde dader

Artikel Inbreuk Aantal

Feiten Berlaar

21 Aanbrengen graffiti en beschadigingen 1

117 Vandalisme op voertuigen die nog rijvaardig zijn 2

118 Vandalisme op andere roerende goederen 1

Feiten Nijlen

21 Aanbrengen graffiti en beschadigingen 8

117 Vandalisme op voertuigen die nog rijvaardig zijn 1

118 Vandalisme op andere roerende goederen 2

172 Nachtlawaai 3

Meest voorkomende gemengde inbreuken GAS met onbekende dader

Artikel Inbreuk Aantal

Feiten Berlaar

21 Aanbrengen graffiti en beschadigingen 3

117 Vandalisme op voertuigen die nog rijvaardig zijn 9

118 Vandalisme op andere roerende goederen 2

Feiten Nijlen

21 Aanbrengen graffiti en beschadigingen 3

117 Vandalisme op voertuigen die nog rijvaardig zijn 15

118 Vandalisme op andere roerende goederen 10

119 Vernielen van landelijke of stedelijke afsluitingen 3
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21. CrIMInALItEItSBAroMEtEr

21.1.  GereGistreerDe criminaliteit op het niVeau Van onze politiezone

Wanneer we nagaan welke vijf criminaliteitsvormen het meest geregistreerd  
werden in 2017 in onze politiezone,  stellen we vast dat er enkele grote verschui-
vingen zijn ten opzichte van vorige jaren. De feiten diefstal en afpersing staan, net 
zoals in 2015 en 2016, opnieuw op nummer 1, met 381 feiten. Het aantal feiten is 
gestegen ten opzichte van het vorige jaar toen er 366 feiten werden geregistreerd 
Op nummer 2 staat beschadigen van eigendom met 96 feiten. Dit stond  vorig jaar 
nog op de derde plaats, maar toen vonden er wel 125 feiten plaats. Er zit dus een 
daling in deze categorie. Op de derde plaats staat bedrog met 92 feiten. Deze cate-
gorie stond in 2016 nog op de tweede plaats met maar liefst 200 feiten. Er deed 
zich bijgevolg een sterke daling van de feiten bedrog voor. De categorie drugs staat 
op de vierde plaats met 89 feiten. In 2016 deden zich slechts 65 feiten voor.  De top 
vijf wordt afgesloten door de categorie misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
met 88 feiten. In 2016 waren dit nog 119 feiten. 

Onderstaande tabel geeft de volledige top tien weer.

Top 10 van de meest geregistreerde criminaliteitsvormen (2017)

1 Diefstal en afpersing 381

2 Beschadigingen van eigendom 96

3 Bedrog 92

4 Drugs 89

5 Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 88

6 Jeugdbescherming 53

7 Bevolkingsregister 46

8 Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens 43

9 Milieu 43

10 Misdrijven tegen de openbare veiligheid 35

 
Wanneer we naar de globale evolutie van de criminaliteitscijfers kijken, merken we 
voor het jaar 2017 een daling opmerken in vergelijking met het jaar 2016.  Dit is ook 
deels een gevolg van een andere registratiemethode waarbij er geen proces-ver-
baal meer wordt opgesteld als er geen sprake is van een misdrijf.

 

2014 2015 2016 2017

Totaal aantal 
misdrijven

1564 1290 1327 1139

 

Opgemaakte GAS pv’s met geïdentificeerde dader

Artikel Inbreuk Aantal

Feiten Berlaar

7 De openbare ruimten bevuilen met verpakkingen 4

17 Afval-, was- en huishoudelijk water, evenals  het grond-en 
regenwater op de openbare weg te doen afvloeien

1

87 Stoken of vuur maken in open lucht 2

125 Gevaarlijke, agressieve dieren 1

126 In de openbare ruimte of in publiek toegankelijke plaat-
sen, dieren aan zetten tot aanvallen of agressie.

3

129 Hinder veroorzaakt door dieren - toezicht 1

Feiten Nijlen

7 De openbare ruimten bevuilen met verpakkingen 2

31 Wildplassen 3

87 Stoken of vuur maken in open lucht 8

126 In de openbare ruimte of in publiek toegankelijke plaat-
sen, dieren aan zetten tot aanvallen of agressie.

6

172 Geluidshinder 1

173 Rumoer overdag 1

185 Hinder dieren door aanhoudend geblaf, geschreeuw, 
gekrijs of ander aanhoudend geluid.

3

 



Jaarverslag 2017 35

Politiezone Berlaar - Nijlen

21.2. De ViJF meest VoorkomenDe inbreukcateGorieën op nationaal niVeau aFGetoetst op 
onze politiezone.

We gaan nu de vijf meest voorkomende inbreukcategorieën op het niveau van 
onze politiezone verder uitsplitsen en bestuderen hoe deze geëvolueerd zijn ten 
opzichte van de jaren 2015 en 2016.

Inbreukcategorie 1: Diefstal en afpersing ( Top 5 inbreuken op nationaal niveau 
2017)

De twee belangrijkste categorieën binnen de inbreukcategorieën “Diefstal en 
Afpersing” zijn diefstal mét en diefstal zonder verzwarende omstandigheden. We 
gaan hier dieper op in. 

Diefstal en afpersing 2015 2016 2017

Diefstal zonder vzo 248 228 183

Diefstal met vzo 213 136 195

Afpersing 3 3 3

Totaal 464 367 381

Het aantal feiten van diefstal zonder verzwarende omstandigheden daalt voor het 
vierde jaar op rij. Het aantal feiten van diefstal met verzwarende omstandigheden 
is in vergelijking met het jaar 2016 opnieuw gestegen en gaat opnieuw in de rich-
ting van het niveau van het jaar 2015.

We bekijken nu meer in detail de  evolutie van het aantal woninginbraken, inbra-
ken in bedrijven of handelszaken en in openbare of overheidsinstellingen. Deze 
behoren tot de welke tot de inbreukcategorie “Diefstal en afpersing”. 

Ze kunnen al dan niet met verzwarende omstandigheden gepleegd worden.

Inbraak 2015 2016 2017

Woninginbraak voltrokken 66 47 63

Woninginbraak poging 46 15 35

Inbraak in bedrijf of handelszaak voltrokken 16 8 13

Inbraak in bedrijf of handelszaak poging 12 5 4

Inbraak in openbare of overheidsinstellingen 
voltrokken

18 6 8

Inbraak in openbare of overheidsinstellingen 
poging

2 2 4

Inbraak in gebouw voltrokken(totaal) 99 61 84

Inbraak in gebouw poging (totaal) 60 22 43
  

Op het niveau van de politiezone zien we opnieuw een stijging in het aantal 
inbraken in gebouwen. Voor wat betreft de wonininbraken komen we opnieuw 
bijna op het niveau van het jaar 2015.  De andere categorieën kennen een minder 
sterke stijging.

Inbreukcategorie 2: Beschadigen van eigendom ( Top 5 inbreuken op nationaal 
niveau 2017)

De inbreukcategorie “beschadigen van eigendom” bestaat uit vier subcategorieën, 
namelijk vandalisme, opzettelijke brandstichting, onopzettelijke brandstichting en 
vernieling, onbruikbaarmaking en beschadiging. 

Beschadigen van eigendom 2015 2016 2017

Vandalisme 92 114 92

Opzettelijke brandstichting 3 2 2

Onopzettelijke brandstichting 5 6 1

Vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging 2 3 1

Totaal 102 125 96

Het aantal feiten in de inbreukcategorie “beschadigen van eigendom” op niveau 
van de politiezone is na de lichte stijging in het jaar 2016 opnieuw gedaald in 2017. 

Het aantal feiten van vandalisme is opnieuw op het niveau van 2015. Daarnaast 
namen de feiten van onopzettelijke brandstichting, en de  subcategorie vernieling, 
onbruikbaarmaking en beschadiging af in vergelijking met 2015 en 2016.

Inbreukcategorie 3: Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (Top 5 inbreuken 
op nationaal niveau 2017)

De inbreukcategorie “Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit” is normaalge-
zien jaar na jaar een vrij constante categorie, in die zin dat het aantal feiten jaar 
na jaar ongeveer gelijk blijft. In 2017 zagen we voor het eerst een sterke daling van 
het aantal feiten. Deze daling is integraal te verklaren door de daling van de cate-
gorie slagen en/of verwondingen.

Misdrijven tegen lichamelijke integriteit 2015 2016 2017

Slagen en/of verwondingen 103 110 79

Andere 4 7 7

Moord en doodslagen 3 2 2

Totaal 110 119 88
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22. VErkEErSongEVALLEn
22.1. VerkeersonGeVallen met stoFFeliJke schaDe, GeWonDen en DoDen

In de cijfers van de verkeersongevallen (exclusief weekendongevallen) is het aantal 
verkeersongevallen stabiel gebleven we de gemeenten Berlaar en Nijlen samen 
bekijken. De grootste daling deed zich voor te Berlaar. In Nijlen vonden er bedui-
dend meer ongevallen plaats in 2017. Vooral het aantal ongevallen met lichamelijk 
letsel steeg.

Verkeersongevallen  
(excl.weekendongevallen)

2015 2016 2017

Berlaar

Aantal ongevallen met stoffelijke schade 104 118 73

Aantal ongevallen met lichamelijk letsel 33 20 30

Aantal ongevallen met doden 0 0 0

Aantal doden ter plaatse 0 0 0

Aantal zwaar gewonden 6 2 3

Aantal lichtgewonden 30 25 33

Totaal Berlaar 137 138 103

Nijlen

Aantal ongevallen met stoffelijke schade 210 221 226

Aantal ongevallen met lichamelijk letsel 61 44 72

Aantal ongevallen met doden 0 0 0

Aantal doden ter plaatse 0 0 0

Aantal zwaar gewonden 8 13 8

Aantal lichtgewonden 78 37 73

Totaal Nijlen 271 261 298

Totaal Zone 408 399 401

Het afgelopen jaar vielen er noch in Berlaar noch in Nijlen doden in het verkeer.

Inbreukcategorie 4:  Drugs (Top 5 inbreuken op nationaal niveau 2017)

De inbreukcategorie “Drugs” is voor het derde jaar op rij toegenomen. De stijging 
is te verklaren door de stijging van de categorieën ‘bezit’ en ‘handel’. in vergelij-
king met 2015 opnieuw toegenomen. Vooral het aantal feiten bezit kende een 
toename. Van 36 feiten in 2015 naar 43 feiten in 2016.

Drugs 2015 2016 2017

Bezit 36 44 67

Handel 10 11 14

Fabricatie 2 5 2

Andere 0 3 4

In- en uitvoer 3 2 1

Gebruik 1 1 1

Totaal 52 66 89

Inbreukcategorie 5:  Bedrog (Top 5 inbreuken op nationaal niveau 2017)

De categorie bedrog is een zeer fluctuerende categorie is onze zone. Deze is  
afhankelijk van bepaalde oplichtingspraktijken die regelmatig de kop opsteken. 

In 2015 deden er veel oplichtingse-mails de ronde. Een fenomeen dat zich ook in 
2016 heeft verder gezet, met een nieuwe stijging van het aantal feiten tot gevolg 
toen. Afgelopen jaar is die trend sterk afgenomen. De actieve preventie rond deze 
fenomenen lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Bedrog 2015 2016 2017

Oplichting 135 174 68

Verduistering en bedrieglijke vernietiging 10 9 5

Misbruik van vertrouwen en verwante misdr. 9 10 9

Andere bedrogmisdrijven tegen de eigendom 9 5 8

Flessentrekkerij 3 2 1

Heling 2 0 1

Witwassen 2 1 0

Totaal 170 200 92
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22.2. WeekenDonGeVallen

Het aantal weekendongevallen in de zone Berlaar-Nijlen is lichtjes gestegen in 
vergelijking met de jaren 2015 en 2016.  

Weekendongevallen 2015 2016 2017

Berlaar

Aantal ongevallen met stoffelijke schade 26 24 20

Aantal ongevallen met lichamelijk letsel 7 4 7

Aantal ongevallen met doden 0 0 0

Aantal doden ter plaatse 0 0 0

Aantal zwaar gewonden 2 0 0

Aantal lichtgewonden 5 6 8

Totaal Berlaar 33 28 27

Nijlen

Aantal ongevallen met stoffelijke schade 53 64 58

Aantal ongevallen met lichamelijk letsel 15 10 25

Aantal ongevallen met doden 0 0 0

Aantal doden ter plaatse 0 0 0

Aantal zwaar gewonden 0 3 0

Aantal lichtgewonden 19 9 3

Totaal Nijlen 68 74 83

Totaal Zone 101 102 110

Zowel in de gemeente Berlaar  als in de gemeente Nijlen zien we een stijging van 
het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.

Het aantal ongevallen met stoffelijke schade is dalende.

Er viel geen enkele weekenddode in het verkeer te betreuren in het jaar 2017. 

MAAtSChAPPIj
23. hAndhAVIng oPEnBArE ordE

23.1. toezicht op lokale Gebeurtenissen

Een groot deel van de evenementen op lokaal niveau kunnen we handhaven 
door de inzet van onze interventieploegen die dan bijzonder aandacht dienen te  
besteden aan deze gebeurtenissen.

Er zijn een aantal grotere evenementen geweest het afgelopen jaar waar we  
bijkomende inzet hebben moeten inzetten om de openbare orde te handhaven.

Een overzicht:

Lokale evenementen en gebeurtenissen Aantal uren

Fuiven en muziekevenementen 1180:00

Sportwedstrijden 299:45

Folklore en jaarlijks weerkerende lokale evenementen 1085:30

Andere 14:15

Inzet 2579:30
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• 20-21/05: Quondam

• 08/06: Verkenning fietsproef

• 09/06: Fietsproef Nijlen

24. SAMEnwErkIng MEt SChoLEn

24.1. schooltoezichten

Elke ochtend gaan duizenden kinderen naar de school in de gemeenten Berlaar 
en Nijlen. Kinderen van alle leeftijden: van kleuters tot tieners. Omdat heel wat  
ouders de slechte gewoonte hebben om hun kinderen tot aan de schoolpoort af te 
zetten met de wagen is het soms een drukte van jewelste aan de schoolpoorten. 
Om alles veilig en vlot te laten verlopen zetten we daarom politiemensen in op 
elke schooldag. Zij houden een extra oogje in het zeil en grijpen in wanneer nodig 
(bv. Verkeer regelen). 

In 2017 hebben wij in de gemeente Berlaar 482:45 uren schooltoezicht  
uitgevoerd en in Nijlen 1365:25 uren, goed voor een totaal van 1848:10 uren 
schooltoezicht.

Naast de inzet van politiemensen houden ook gemachtigd opzichters een extra 
oogje in het zeil aan de schoolpoorten van scholen in Berlaar en Nijlen.

24.2. Verkeerspark

IIn 2017 konden de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van alle lagere scholen 
in Berlaar en Nijlen tussen 18/04/2017 en 05/05/2017 weer naar het verkeerspark 
komen, om zowel theoretische als praktische kennis op te doen teneinde zich veilig 
te leren verplaatsen in het verkeer.

Elke dag werden hiervoor 3 inspecteurs ingezet om alles in goede banen te leiden. 
De leerlingen deden een quiz en oefenden zowel met de fiets als met de go-cart 
op het verkeerspark.

Er werd in ongeveer 300 uur geïnvesteerd in uitvoering van het verkeerspark.

Eveneens werd er 55 uur geïnvesteerd in voorbereiding aan het verkeerspark. De 
plaatsing en opruiming van het verkeerspark gebeurde telkens door de calog- 
medewerkers van de dienst logistiek. Zij spendeerden hier  ongeveer 30 uur aan.

24.3. FietsproeVen

Om de leerlingen van het zesde leerjaar te ondersteunen in hun eindtermen van 
verkeer, organiseerde onze zone in 2017 naar jaarlijkse gewoonte de fietsproef in 
samenwerking met de lagere scholen uit Berlaar en Nijlen. Op het einde van het 

Een kort overzicht van de evenementen die er afgelopen jaar plaatsvonden in 
onze politiezone:

• Fuiven en muziekevenementen: Santé Maria fuif (3/2), TD Amuses 
(4/2), Moe ‘k zen ni zat (4/2), Night of the sixties (4/2), 70-80-90-fuif (11/2), 
Jintoxicated (11/3)n After Work Party (24/3), Ge zijt zelf een fuif (31/3), Double 
pleasure @cafe De Molen (1/4), Scoutsfuif Berlaar (15/4), Veige na Pasen (21/4), 
Chirofoaf Bevel (28/4), Aspinksterfuif (30/4), Pako eens een ander fuif (6/5), 
Sensation Brown XL (16/5), Zomer van Balder (12/7), Saddle Up Party (21/7)
Jour Tibour (6/8), Element Zoo (12/8), Gusting fuif (25/8), Hete Mosselfuif 
(11/8), Heemfeesten (25/8), Balder zingt en danst (2/9), Tropische tentenfuif 
(8/9), Passionele fuid (20/10), Nele’s retrofuif (21/10), ‘ k zal a pako party 
(27/10), Das Aspifest (17/11), New Years Eve (31/12)

• Sportwedstrijden: Nijlen - RC Mechelen (5/2), H.Van Springel Diamond 
(14/5), Goezo Run (21/5), Bekerwedstrijden basket Nijlen (25-27/5), Halve 
Marathon Nijlen (6/6), Flanders Diamond Tour (11/6), Vueltra van Bevel 
(16/6),  Wielerwedstrijd Heikant (8/7), Veldloop Kessel (9/7), Retrokoers (11/7), 
Kneuterkens jogging (20/8), Ronde van de Hei (14-19/8), Wielerwedstrijd 
café Rozenland (14/8), Wielerwedstrijd Berlaar (26/8), Heikant - RC Mechelen 
(28/10)

• Folklore en jaarlijks weerkerende lokale evenementen: Fluotocht School 
Berlaar Heikant (27/1), Kruiskensberg markt (14/4), Jaarmarkt Nijlen (17/4), 
Beekparkfeesten (20-21/5), Quondam (20-21/5), Jodelfeest (20/5), Meikermis 
Berlaar (25/5), Heikermis (7-12/7), Lichtjeswandeling in Berlaar (14/10), Bijstand 
Sint (4/12), Kerstmarkt Berlaar (22/12), Fakkeltoch FC Heikant (23/12)

• Andere: 11-novembervieringen in Berlaar en Nijlen (11/11), Lezing Theo 
Francken (16/11)

23.2. inzet Fietsteam

Onze politiezone beschikt over een eigen fietsteam. Dit team bestaat uit vijf  
inspecteurs die naast hun andere taken ook geregeld ingezet worden om  
patrouilles per fiets te doen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van 
onze mensen. Bovendien is het tijdens bepaalde evenementen ook eenvoudiger en 
sneller om per fiets ter plaatse te geraken in de plaats van met een interventievoertuig.   
In 2017 werd ons fietsteam 122 uren ingezet voor volgende opdrachten:

• 17/04: Jaarmarkt

• 21/04:Fietsbegeleiding Balderschool

• 08/05: Verkenning fietsproef Berlaar

• 11/05: Fietsproef Berlaar
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zesde leerjaar wordt van de leerlingen namelijk verwacht dat ze basisregels inzake 
voorrang in het verkeer kennen en kunnen toepassen en dat ze in reële verkeers- 
situaties veilig kunnen fietsen. De fietsproef kan hen daarbij helpen.

De kinderen krijgen een praktisch parcours voorgeschoteld waarbij zij een vooraf 
gekende route dienen te volgen. In deze route zijn verschillende manoeuvres in 
het verkeer verwerkt waarmee de kinderen ook op latere leeftijd zullen te maken 
krijgen.

De fietsproef vindt plaats in het voorjaar en we investeren zowel capaciteit in prak-
tische toelichting en voorbereiding van de leerlingen. Zo bieden we een verkenning 
van de fietsproef waarin leerlingen al eens door het fietsteam begeleid worden op 
het parcours alvorens zij enige tijd later hun definitieve proef afleggen.

Volgende uren werden geïnvesteerd inzake de fietsproef:

• +/- 150 uur aan praktische uitvoering.

• +/- 90 uur aan praktische voorbereiding 

• +/- 60 uur aan algemene voorbereiding

25. ExtErnE CoMMunICAtIE

25.1. persberichten

In 2017 werden er in totaal 9 persberichten vanuit de zone verspreid.  
Dit zijn er minder dan het jaar ervoor omdat de communicatie-
verantwoordelijke in bevalingsverlof was. Alle persberichten zijn 
terug te vinden op de website van de politiezone (www.pzberlaarnijlen.be), en ze  
worden ook gedeeld via de facebook-pagina www.facebook.com/PZBerlaarnijlen.
be. 

Een overzicht: 

• Januari 2017

• Resultaten verkeerscontrole op GSM en gordeldracht  - 25 januari 2017

• Maart 2017

• Resultaten verkeersacties afgelopen weekend - 21 maart 2017

• Resultaten actie overwegen - 22 maart 2017

• April 2017

• Flitsmarathon - 20 april 2017

• Mei 2017

• Gewijzigde openingsuren mei - 1 mei 2017

• Leerlingen zesde leerjaar leggen fietsproeven af in Berlaar en Nijlen - 4 mei 
2017

• Resultaten actie overwegen - 8 mei 2017

• Juni 2017

• Gewijzigde openingsuren feestdagen zomer - 1 juni 2017

• Oktober 2017

• Agendapunten politieraad 26 oktober 2017 - 25 oktober 2017

25.2. sociale meDia

Facebook

Sinds april 2011 heeft de Politiezone Berlaar-Nijlen naast haar gewone website 
www.pzberlaarnijlen.be ook een Facebookpagina. Hiermee wil de zone ook de  
jongere Facebook-generatie informeren en sensibiliseren. Zij die de pagina “leuk 
vinden” worden op de hoogte gehouden van (verkeers)acties die gehouden 
worden  in de politiezone, wegenwerken, wegomleidingen, aandachtsvestigingen, 
opsporings-berichten enzoverder.  Het is een zeer interactief medium dat snelle 
communicatie mogelijk maakt.
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Met de sprong op de nieuwe mediakar wil de zone dichter bij de burgers staan  
zodat ze hen een beter beeld kan geven over de werking van de lokale politie en 
hen kan verduidelijken wat de politie voor de burger in het dagelijkse leven kan 
doen of betekenen. 

De Facebookpagina kan gevolgd worden via: www.facebook.com/PZBerlaarNijlen.

Onderstaande tabel geeft de evolutie van het aantal volgers op onze Facebook 
weer.

Facebook 2014 2015 2016 2017

Aantal volgers (op 31/12) 1489 2163 2843 3128

Twitter

Op 19 augustus 2014 zijn we officieel van start gegaan met Twitter. We hadden 
op dat ogenblik 94 volgers en op 31 december 2014 hadden we 295 volgers. Op 31 
december 2015 hadden we 566 volgers.

Twitter 2014 2015 2016 2017

Aantal volgers (op 31/12) 94 566 824 959

In 2017 werden er 209 tweets door de politiezone Berlaar-Nijlen verstuurt. Dit zijn 
grotendeels eigen berichten over preventie, campagnes, resultaten verkeersacties, 
persberichten, gevonden dieren, etc. Daarnaast delen we ook berichten van andere 
politiezones of andere partners indien deze relevant zijn.

26. PrEVEntIE En SEnSIBILISErIng

26.1. FietsGraVeermomenten

Sinds juni 2011 houdt de lokale politie van Berlaar-Nijlen vaste fietsgraveer- 
momenten ter preventie van fietsdiefstallen. Een gegraveerde of gelabelde fiets 
is immers een veel minder aantrekkelijk doelwit voor fietsendieven, dan een niet- 
gegraveerde of niet-gelabelde fiets. 

Om zoveel mogelijk inwoners van Berlaar en Nijlen de kans te geven om hun fiets 
te laten graveren of te laten voorzien van een label, besloot de lokale politie van 
Berlaar-Nijlen te werken met vaste fietsgraveermomenten dewelke ook deels  
buiten de kantooruren liepen. Elke eerste maandag van de maand konden  
geïnteresseerden terecht in het contactpunt te Berlaar (Schoolstraat 30).  
Elke derde maandag van de maand kon je terecht in het hoofdcommissariaat te 
Nijlen (Statiestraat 11). Er werd tevens de mogelijkheid gecreëerd om op afspraak 
langs te komen met je tweewieler, indien het voor iemand onmogelijk was om op 
de vaste momenten langs te komen. 

In 2017 werden er 514 fietsen gelabeld. Jaar na jaar zien we dat vooral het labelen 
van fietsen aan populariteit toeneemt. Een label is zeer eenvoudig aan te brengen 
en brengt geen schade aan op de fiets.

Fietsen 2014 2015 2016 2017

Graveren 43 8 10 0

Labelen 90 194 295 514

Totaal 133 202 305 514

26.2. DieFstalpreVentie

Door het adviseren en sensibiliseren van onze inwoners probeert onze preventie-
dienst het aantal woninginbraken te verminderen en de veiligheid te verhogen. In 
onze zone hebben wij drie inspecteurs en één hoofdinspecteur die een bijkomende 
opleiding genoten hebben om technopreventieve adviezen te kunnen geven. 

In 2017 werden er 29 diefstalpreventieadviezen uitgevoerd, 14 in Nijlen en 15 in 
Berlaar. 

Daarnaast werd er op 10 oktober 2017 een informatievoordracht over diefstalpre-
ventie gegeven in WZC Sint-Augustinus te Berlaar. 

Diefstalpreventie 2014 2015 2016 2017

Aantal plaatsbezoeken 44 54 41 29
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26.3. Vakantietoezichten

Vakantietoezicht is een gratis dienstverlening die wij als lokale politie aanbie-
den aan de bevolking. Het bestaat uit een verhoogd toezicht door politie op de 
woningen waarvan de bewoners voor langere tijd met vakantie zijn. De lokale  
politie voert op verschillende tijdstippen, zowel overdag als ‘s nachts, controles uit. 
Telkens een patrouille is langs geweest, wordt een briefje in de brievenbus achter-
gelaten met daarop het tijdstip van de controle en eventuele opmerkingen.

Het vakantietoezicht moet minstens 7 dagen voor vertrek aangevraagd worden en 
mag niet langer dan 3 maanden op voorhand aangevraagd worden.

Het toezicht kan via www.police-on-web.be of via de website van de lokale politie 
Berlaar-Nijlen (www.pzberlaarnijlen.be) aangevraagd worden. 

In 2017 werden er 447 vakantietoezichten aangevraagd. 319 inwoners uit Nijlen 
vroegen het vakantietoezicht aan en 128 inwoners uit Berlaar. 

Vakantietoezichten 2014 2015 2016 2017

Berlaar 136 132 103 128

Nijlen 397 318 257 319

Totaal 433 450 360 447

VErBEtErEn En VErnIEuwEn
27. EVALuAtIE ACtIEPLAnnEn 2017
27.1. actieplan alcohol en DruGs in het Verkeer

Alcohol en drugs in verkeer werden in het verkeershandhavingsbeleid van onze 
politiezone weerhouden als prioriteiten. We pakken deze fenomenen aan door 
middel van alcoholcontroles en drugs-in-het-verkeer-acties.

We willen deze acties nog beter aanpakken in 2017 en stellen ons daarbij volgende 
doelstellingen:

Strategische doelstelling

• Verminderen van het aantal verkeersongevallen, zowel stoffelijk als met 
gewonden en/of doden.

• Algemene verhoging van de verkeersveiligheid.

Operationele doelstellingen:

• Doelstelling 1 : Verbeteren van de organisatie van de controles op rijden 
onder invloed van alcohol en drugs.

• Doelstelling 2 : Sensibilisering van bevolking inzake het rijden onder invloed 
van alcohol en drugs.

Deze doelstellingen werden behaald. Zo werd er ondermeer via sociale media 
intensief aan sensibilisering gedaan en werd er met een werkgroep bekeken hoe 
de organisatie van een controledispositief efficiënter georganiseerd kon worden. 

28.2. actieplan kWaliteit processen-Verbaal

Een proces-verbaal is de basis voor het verdere strafproces. De kwaliteit van een 
proces-verbaal is dan ook bepalend voor de mogelijkheid tot vervolging van de  
verdachte(n) door het openbaar ministerie.  De politie maakt voor van tal van  
handelingen, zoals een aanhouding, het verhoor van een verdachte of van een  
getuige, een huiszoeking, sporenonderzoek op een plaats delict, een proces- 
verbaal op. 

Er zijn veel verschillende beelden bij het kijken naar de “kwaliteit” van een  
proces-verbaal. Hier gaat het om het geheel van maatregelen dat beoogt de  
kwaliteit van de pv’s, of het proces van totstandkoming ervan, te verbeteren. 
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om aspecten als vorm, inhoud, structuur of 
juridische onderbouwing van een pv. 

In de strafrechtketen spelen processen-verbaal (pv’s) van de politie een essentiële 
rol. Deze pv’s bevatten immers de resultaten van de opsporingsactiviteiten van de 
politie in de betreffende zaak. Voor het Openbaar Ministerie vormt het pv de basis 
voor besluitvorming over eventuele vervolging en voor de (straf)rechter is het pv 
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een cruciale bron van informatie bij de beoordeling van de strafzaak. 

Gezien het belang van pv’s in een strafzaak mogen daar strenge eisen aan worden 
gesteld. Voor een deel zijn deze eisen vastgelegd in wet- en regelgeving. Er dient 
een goede balans te bestaan tussen de tijd die de politie steekt in het opmaken 
van pv’s en de zorgvuldigheid die daarbij wordt verwacht. 

De kwaliteit (inhoud, vorm en juridische basis) van de processen-verbaal binnen 
onze politiezone is vatbaar voor verbetering en een meer gestructureerde opvol-
ging en controle. Een sensibilisering en informatie-update moet leiden tot een 
verbetering van de kwaliteit van de uitgaande pv’s en het proces van totstandko-
ming van die pv’s.

We stellen ons bijgevolg volgende doelstellingen voorop voor het jaar 2017:

• Tegen juni 2017 willen we onze personeelsleden sensibiliseren rond het 
kwalitatief opstellen van een proces-verbaal.

• Tegen eind 2017 willen we het aantal processen-verbaal, dat voldoet aan 
de kwaliteitsvereisten, doen stijgen in onze politiezone. 

Deze doelstellingen konden behaald worden doordat er een handleiding inzake het 
invoeren van basisgegevens in ISLP ter beschikking werd gesteld van alle collega’s.

28.3. actieplan siGnaleren Van Werken

Een maatschappij in evolutie betekent ook vele wegenwerken, werken aan  
gebouwen, leveringen enzoverder.

Belangrijk is wel dat dit alles correct gebeurt. Vanuit de politie en de scholen  
trachten we mensen te mobiliseren om zich zo veel mogelijk met alternatieve  
vervoersmiddelen te verplaatsen zoals bijv. de fiets. Het is dan ook belangrijk dat 
we erop toezien dat de zwakke weggebruikers zich op een veilige manier in het 
verkeer kunnen bewegen.

Bij grote wegwerkzaamheden willen we dat er zo weinig mogelijk verkeershinder 
is zodat een vlotte doorstroming van het verkeer kan mogelijk gemaakt worden.

We willen hierin zowel een adviserende als controlerende functie hebben.

Om deze reden werd controle op de signalisaties van werven weerhouden als  
prioriteit in ons verkeershandhavingsbeleid van de zone. Voor het actieplan  
“signaleren van werken”, stellen we ons volgende doelstellingen:

• Strategische doelstelling: Verhogen van de algemene verkeersveiligheid, 
met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.

• Operationele doelstellingen:

Doelstelling 1: Uitwerken van een opleiding voor het operationele personeel van 

de politiezone.

Doelstelling 2: Kwaliteitsvolle controle verzekeren van de werfsignalisaties binnen 
de politiezone.

De eerste doelstelling werd uitgevoerd tijdens de opleidingsdagen van voorjaar 
2017. 

Er werd wel een folder ontwikkeld en verspreid aangaande de regelgeving rond 
signalisatie. Deze ligt ter beschikking op verschillende plaatsen in de gemeenten 
Berlaar en Nijlen.

28.4. actieplan DruGs

Er kan worden geconcludeerd dat er zich omwille van diverse factoren een  
wijziging manifesteert in het kader van de teelt van cannabis. Zo kan worden vast-
gesteld dat deze problematiek niet langer enkel in de grensregio een hot item is, 
doch ook landinwaarts trekt. Teelt van cannabis voor eigen gebruik is eveneens 
in opmars, aangezien de aanschaf van materialen en andere benodigdheden via 
websites en andere digitale communicatiemiddelen geen uitzonderlijk gegeven 
meer is. Sensibilisering binnen het operationele kader hieromtrent is onafwend-
baar, teneinde bij te kunnen dragen tot de toepassing van de strafrechtelijke  
bepalingen terzake. 

De operationele deelkaders binnen onze politiezone zijn niet sterk vertrouwd met 
het herkennen van materialen, onderdelen en/of aanwijzingen, die het vermoeden 
van het voorhanden zijn, het potentieel mogelijk maken of het bestaan van een 
cannabisplantage, kunnen staven.

Tegen eind 2017 willen we onze personeelsleden gesensibiliseerd hebben rond het 
vaststellen en opmerken van aanwijzingen in het kader van de mogelijke teelt van 
cannabis.

Deze doelstelling kon gerealiseerd worden doordat er een infosessie georganiseerd 
werd voorafgaand aan de sessies geweldbeheersing zonder vuurwapen.

28.5. actieplan oVerlast

Dit actieplan kadert verder in het verbreden en verdiepen van de wijkwerking.

Hoewel de interventieploegen als eerste bij overlast ter plaatse komen, is het 
belangrijk dat aan deze interventies door de wijkwerking een bijkomend gevolg 
gegeven wordt. 

Door op een gestructureerde wijze de overlast aan te pakken, kan een escalatie 
van de overlast in de toekomst vermeden worden, waardoor het aantal meldingen 
daalt, wat een rechtstreeks gevolg heeft op de werklast van interventie.



Jaarverslag 201743

Politiezone Berlaar - Nijlen

Hoewel overlast van alle tijden is en de laatste jaren meer en meer het woord 
overlast in de mond wordt genomen, bestaat er geen duidelijke definitie van over-
last.

Nochtans zorgt overlast voor gevoelens van ergernis, onbehagen en onrust bij 
de bevolking. Het wordt vaak gekoppeld aan een onveiligheidsgevoel en een  
aantasting van de eigen integriteit.

Overlast is een probleem dat zich overal manifesteert: op het platteland, in de 
stad, in een dorpskern.

Daarom willen wij in de zone Berlaar-Nijlen dit fenomeen aanpakken door een  
procedure voor de registratie en de aanpak ervan uit te schrijven en te implemen-
teren.

We stellen ons de doelstelling om tegen eind 2017 een procedure voor de registra-
tie en aanpak van overlast uitgewerkt en geïmplementeerd hebben.

Deze doelstelling werd gerealiseerd.

28.  VoorStELLIng ACtIEPLAnnEn 2018
28.1. actieplan eiGenDomscriminaliteit - inbraken in GebouWen

Woninginbraak heeft een grote emotionele impact op de slachtoffers ervan en 
zorgt voor heel wat onveiligheidsgevoelens. Bij inbraken wordt vaak grote schade 
aangebracht aan ramen, deuren, hang- en sluitwerk en interieur. Dit zorgt ook voor 
een grote financiële schadelast.

Iedere inbraak kost de maatschappij meer dan 1000 euro, maar belangrijker nog is 
de grote emotionele schade die slachtoffers vaak nog lang na een inbraak onder-
vinden. Het terugdringen van het aantal woninginbraken is al een aantal jaren één 
van de speerpunten van diverse actieplannen en veiligheidsraden. Iedereen wil dat 
burgers veilig wonen en zich veilig voelen. 

Bij de aanpak van woninginbraken is er meer en meer het besef dat men op alle 
aspecten van een inbraak moet inwerken. Niet enkel aan het preventieve luik, 
maar ook op het vlak van repressie en nazorg moet aandacht besteed worden. 

De adaptatie van de dader (-groeperingen) aan de moderne preventieve maatre-
gelen en technologische ontwikkelingen, claimen een onmiddellijke respons en 
aanpassing van de politionele methodiek en bestaande richtlijnen.

Een integraal en geïntegreerd veiligheidsdenken staat hierbij centraal.  Er gebeurt 
veel op het vlak van de woning- en bedrijfsinbraken, maar niemand slaagt erin het 
fenomeen te doen stoppen. In de aanpak van woningbraken lopen veel acties en 
projecten, maar succesvolle of effectieve maatregelen stuiten vaak op een aantal 
pijnpunten waardoor ze minder succesvol of effectief worden.

Momenteel ontbreekt het aan een actuele taakomschrijving van de coördinator 
diefstal in woningen.

Strategische doelstelling

Komen tot een eenvormige en kwaliteitsvolle werkwijze inzake de vaststelling, 
opvolging en afwerking van het fenomeen woninginbraken. Een canvas creëren 
waarmee een consequente en adaptieve werkwijze wordt beschreven om een 
duurzame opvolging te bekomen. Hierdoor de andere medewerkers optimaal 
ondersteunen bij het opstellen en opvolgen van dossiers woninginbraken. 

Operationele doelstelling

Tegen eind 2018 zullen we een duidelijke taakinhoud en -beschrijving bewerkstel-
ligen opdat de opvolgers en vervangers van de CWI een basis, canvas en draaiboek 
kunnen aanwenden voor een uniforme werkwijze naar de toekomst toe.

28.2. actieplan cybercrime en cybersecurity

Het Belgische cybercrime-landschap spreekt over het agressiever en meer 
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confronterend worden van cybercrime, de opkomst van ‘Crime-as-a-service’ 
(samenwerking tussen cybercriminelen en klassieke georganiseerde misdaad) en 
‘Malware’ als blijvende belangrijke dreiging.

De belangrijkste ontwikkelingen wat betreft cybercriminaliteit zijn:

- Staats- en economische spionage

- Het gebruik van zogenoemde APT (Advanced Persistent Threat)

- Afpersing via het internet:

 • Crypto Ransomware (versleutelt vrijwel al uw bestanden op computers) 

 eist een betaling voor de unieke decoderingssleutel om uw bestanden  
 terug te krijgen.

 • Afpersing onder de dreiging privégegevens openbaar te maken (sinds  
 2012)

- Malware op mobiele apparaten

- De malware (in recente onderzoeken) neemt steeds meer kritieke infrastructuur 
tot doel.

- Onrustwekkende ontwikkeling in samenwerking tussen cybercriminelen en klas-
sieke georganiseerde misdaad (Crime-as-a-Service).

De overdracht van de opvolging en beheersing van een aantal fenomenen betref-
fende cybercrime van de federale naar de lokale politie vergen een investering in 
een degelijke opleiding. Rekening houdende met de sterke toename van fenome-
nen zoals ‘ransomware’ verlaagt deze wijziging de drempel voor veel slachtoffers. 
In deze eeuw van informatisering en virtualisering is onze hardware een onmis-
baar onderdeel van ons dagelijks leven geworden, zodat een snelle en kwalitatieve 
respons noodzakelijk is. 

Gezien hogervermelde differentiatie is een correcte determinatie van de juiste 
cybercrimevorm essentieel. Voor de correcte doorverwijzing, de verdere opvolging, 
gegevens-prelevatie en gerechtelijke vervolging, dienen de verschillende vormen 
van cybercriminaliteit gekend te zijn. Momenteel ontbreekt deze kennis bij colle-
gae en dient een specifieke opleiding aangeboden en gevolgd te worden.

Oorzaken

Momenteel beschikken wij over te weinig kennis inzake de verschillende vormen 
van cybercriminaliteit. De informaticatrein brengt dagelijks nieuwe vormen van 
cybercriminaliteit tot in onze eigen huiskamer, mogelijk tot binnen onze organisa-
tiestructuur. 

Dit actieplan moet leiden tot een meer efficiënte en geïntegreerde opsporing en 
vaststelling van cybercriminaliteit.

Strategische doelstelling

Politionele awareness van cybercriminaliteit om onze politiedienst voldoende te 
wapenen in hun strijd tegen cybercrime. 

Het verzekeren van opleiding en periodieke expertise-overdracht door het verster-
ken van de vaardigheden aan onze politiemedewerkers. 

Delen (en updaten) van kennis en expertise m.b.t. het gebruik van nieuwe techno-
logie bij politiewerk.

Operationele doelstelling

Voor 01 november 2018 een opleiding “cybercriminaliteit” organiseren voor onze 
medewerkers.

28.3. actieplan raDicaliserinG, GeWelDDaDiG extremisme en terrorisme

Strategische doelstellingen:

• De politie zal de aanpak van radicalisering, gewelddadig extremisme en 
terrorisme versterken.

• De politie zal de interne werking inzake de aanpak van radicalisering, 
gewelddadig extremisme en terrorisme verbeteren.

Operationele doelstelling

• Doelstelling 1 : Opleidingen inzake radicalisme en terrorisme aanbieden 
aan de medewerkers 

• Doelstelling 2 :      Opstellen KI Memo betreffende informatierapporten

• Doelstelling 3 :       Toezien dat informatierapporten worden opgesteld en 
deze kwaliteitsvol blijven

28.4. actieplan DomicilieFrauDe

Het nationale veiligheidsplan van de federale politie 2016-2019 neemt domici-
liefraude samen met identiteitsfraude en –bepaling op als transversaal thema. 
Domiciliefraude is immers geen losstaand iets, doch een onmisbaar element in 
andere criminele processen zoals sociale fraude en/of fiscale fraude.

In 2016 heeft o.a. de RVA 26921 controles uitgevoerd. In 6661 gevallen werd domi-
ciliefraude vastgesteld. Dat is maar liefst 25 procent. Bij deze controles werd 21,5 
miljoen euro aan fraude opgespoord.

De meest voorkomende gevallen van domiciliefraude worden gepleegd om een 
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lagere gemeentebelasting te betalen en een hogere uitkering te ontvangen. 
Domiciliefraude is één van de fenomenen die ons sociale zekerheidssysteem 
ondermijnt.

De wijkinspecteur is de aangewezen persoon om domiciliefraude met daaraan 
gekoppelde sociale en/of fiscale fraude op te sporen.

Strategische doelstelling

Tegen eind 2018 zullen we een draaiboek domiciliefraude uitgewerkt hebben.

28.5. actieplan snelheiD

Overdreven snelheid in verkeer werd in het verkeershandhavingsbeleid van onze 
politiezone weerhouden als prioriteit. Onaangepaste snelheid blijft, samen met 
het rijden onder invloed van alcohol, één van de voornaamste veiligheidsproble-
men in het verkeer.

Vanuit de politiezone Berlaar-Nijlen worden er daarom bijna dagelijks snelheids-
controles georganiseerd.

De controles worden gepland op plaatsen waar:

• Verkeersongevallen plaatsvinden

• Er klachten van omwonenden zijn 

Vanuit onze politiezone zullen we eveneens deelnemen aan controleacties inzake 
snelheid in het verkeer op nationaal en/of provinciaal vlak met evt. bijzondere inzet.

Strategische doelstelling

• Bijdragen tot het verminderen van het aantal verkeersongevallen, zowel 
stoffelijk als met gewonden en/of doden.

• Bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid.

Operationele doelstellingen:

• Doelstelling 1 : Opmaken van een matrix voor het bepalen van 
opstelplaatsen voor snelheidscontroles

• Doelstelling 2 : Gerichte snelheidscontroles uitvoeren op plaatsen waar 
veel VKO’s gebeuren 
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