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Inleiding 

Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Begijnendijk –Rotselaar – Tremelo voor de 

periode 2014-2017.  Inmiddels zijn we toe aan de vierde editie van het zonaal veiligheidsplan.   

Het zonaal veiligheidsplan is er gekomen na een grondige voorbereiding, analyse en overleg in 

samenwerking met onze verschillende partners en de leden van de zonale veiligheidsraad. U zal 

merken dat dit plan een reflectie is van onze drang naar verbetering en vernieuwing. 

Een zonaal veiligheidsplan is ook steeds een evenwichtsoefening van prioriteiten en 

belanghebbenden.  Het stellen van politionele prioriteiten heeft een maatschappelijke impact.  Het is 

dan ook van belang dat dit gebeurt op basis van strategische analyses en objectieve parameters. 

Het zonaal veiligheidsplan omvat volgende wettelijke elementen : 

- De prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgelegd door de burgemeesters en de procureur des 

Konings, elkeen wat hun bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak worden 

geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt; 

- De capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van 

gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten ten allen tijde 

kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten; 

- De bijdrage van de lokale politie in uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in art 

61 van de WGP;  

- De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die 

overeenstemmen met de budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeenkomstig artikel 

40, derde lid WGP, overeengekomen dotatie overschrijdt. 

De vooropgestelde doelstellingen zijn ambitieus en pogen een invulling te geven aan de noden en de 

problemen waarmee de politiezone BRT geconfronteerd wordt en dit binnen de context van het 

nationaal veiligheidsplan. 

Het is gepast iedereen te bedanken die haar of zijn grote of kleine bijdrage leverde aan het tot stand 

komen van dit plan alsmede aan allen die zullen invulling geven aan de uitvoering ervan.   

Veel leesplezier ! 

Patrick Truyens 

Korpschef PZ BRT - Hoofdcommissaris  
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Leeswijzer 
 

“De rode draad doorheen dit plan is het streven naar een Excellente politiezorg. Zowel de filosofie 

van de gemeenschapsgerichte politiezorg met zijn 5 pijlers (externe oriëntering – oorzaakgericht 

probleemoplossend werken – partnerschap – afleggen van verantwoording – bekwame 

betrokkenheid), als de werkwijze van de informatiegestuurde politiezorg met zijn 5 kenmerken 

(doelbepalend – pro- en reactief – meerwaarde biedend – uitwisseling – doelgericht) en de optimale 

bedrijfsvoering met zijn 5 principes (resultaatgericht – transparant – samenwerking – continu 

verbeteren – leiderschap met lef) lopen door dit plan, als bijdrage van de politie tot veiligheid en 

leefbaarheid, onder regie van de bevoegde overheid. (zie bijlage1: CP2) 

 

Optimale bedrijfsvoering betekent ook de keuze voor een managementmodel. Voor de Belgische 

politie werd het EFQM model (wat zijn sporen al verdiende) meer politiespecifiek gemaakt. 

De keuze voor het EFQM managementmodel Pol Be heeft meerdere redenen: 

 het biedt de mogelijkheid om doelgericht te balanceren tussen de verwachtingen van alle 

belanghebbenden van de organisatie; 

 het laat een integrale en geïntegreerde benadering toe van zowel de interne 

organisatieontwikkeling en dienstverlening, als de externe veiligheids- of leefbaarheidsfactoren; 

 het maakt het gemakkelijker om een gemeenschappelijke taal te spreken om zo de onderlinge 

communicatie en het leren van elkaar te faciliteren; 

 het is geen “voorschrijvend”, maar “beschrijvend” model: elke (politie)organisatie kan zelf 

invullen hoe en wanneer ze bepaalde aspecten wil realiseren en de snelheid van invoering ervan 

aanpassen aan de lokale context, “ongebreideld en op eigen ritme”; 

 het EFQM managementmodel Politie België werd als managementmodel gekozen in de schoot 

van de werkgroep “Kwalipol” middels een consensus met een breed draagvlak. 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%201%20Omzendbrief%20CP2.pdf
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De filosofie van dit model werd gevolgd voor het opstellen van dit plan. Het model wordt immers van 

rechts naar links gelezen, m.a.w. de externe oriëntering of de belanghebbenden (resultaatgebieden) 

komen eerst aan bod. De al dan niet geboekte resultaten en de verwachtingen van de 

belanghebbenden vormen dus de basis voor de werking (organisatiegebieden) van de zone. 

Elk hoofdstuk begint met de te trekken lessen uit het vorige plan en er wordt steeds aandacht 

besteed aan de verwachtingen van de belanghebbenden van de zone. Het continu verbeteren en 

vernieuwen en mee evolueren met de veranderende maatschappij impliceren zulke ingesteldheid. 

Dit ZVP is opgebouwd volgens een indeling met een algemene inleiding en zes hoofdstukken (zie 

inhoudstabel). Niet alleen wordt binnen elk hoofdstuk een logische volgorde gerespecteerd (extern – 

intern), ook de opbouw van het plan zelf volgt een logische structuur. Missie, visie en waarden 

vormen de basis voor dit plan, zonder M-V-W is er geen fundament (hfdst 1). Zowel de omgeving van 

de zone als de criminaliteitscijfers én de geïnventariseerde verwachtingen van (op zijn minst) de 

belangrijkste belanghebbenden van de zone (hfdst 2), vormen het tweede noodzakelijke fundament 

alvorens men strategische doelstellingen kan bepalen (hfdst 3). Nadat er geweten is wat men gaat 

doen, en waarom men dit gaat doen, is het moment gekomen om de communicatiestrategie 

hierrond naar de belanghebbenden te bepalen (hfdst 4), nadat er hieromtrent uit het vorige plan 

goede praktijken werden geborgd of lessen getrokken. Het hoofdstuk over de goedkeuring (hfdst 5) 

geeft, alvorens de leden van de ZVR tekenen, eerst een synthetisch overzicht over de goedkeuring 

van het vorige plan in zijn totaliteit en de eventueel genomen maatregelen terzake.”  
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1 Missie – Visie- Waarden 
 

1.1 Getrokken lessen uit het vorige plan 
 

Dezelfde missie –visie- waarden, zoals opgesteld naar aanleiding van de opmaak van het eerste 

zonaal veiligheidsplan in 2003, werden in het  voorbije zonaal veiligheidsplan opgenomen.   

Tijdens de evaluatie- en planningsgesprekken van 2012 werden deze waarden door de evaluatoren 

aan de medewerkers toegelicht. 

 

Vermits een politieorganisatie geen statisch gegeven is leek het ons opportuun om eens na te 

denken over de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geactualiseerde waarden.  Een voorstel werd 

gelanceerd en na bespreking op de stafvergadering goedgekeurd. 

 

1.2 Onze belanghebbenden en hun verwachtingen  
 

In het EFQM managementmodel worden de belanghebbenden van een organisatie opgedeeld in vijf 

grote groepen, namelijk de opdrachtgevers, de maatschappij, de dienstenafnemers, de partners en 

de medewerkers. 

Als belanghebbenden werden in huidig zonaal veiligheidsplan de volgenden weerhouden: 

- de inwoners van de politiezone, 

- de bestuurlijke overheden, 

- het parket van Leuven, 

- de provinciegouverneur, 

- de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie. 

 

In hoofdstuk 2.4 “Verwachtingen en doelstellingen van overheden en andere belanghebbenden” 

worden de verwachtingen van onze belanghebbenden uitvoerig besproken. 
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1.3 Missie – Visie -Waarden 
 

Missie 
 
De lokale politie, als prominente partner in het integrale veiligheidsbeleid van de gemeentelijke 

overheden; zal hierin haar verantwoordelijkheden opnemen om bij te dragen tot een betere 

levenskwaliteit. 

Visie 

 

Het leveren van een excellente politiezorg, gestoeld op de principes van de gemeenschapsgerichte 

politiezorg (GGPZ), de informatiegestuurde politiezorg (IFPZ) en de optimale bedrijfsvoering (OBV). 

Iedere medewerker bij de politie draagt hieraan zijn steentje bij. 

Waarden 

 

Om deze Missie en Visie te waarborgen moet de PZBRT: 

 

 P roportioneel handelen: handelen in evenredigheid met de wetgeving; 

 Z orgverstrekkend zijn: de dienstverlening hoog in het vaandel dragen; 

 

B ekwaam zijn: de nodige opleiding en vorming wordt aangeboden om de kwaliteit 

te verhogen; 

 R ealistisch zijn: geen beloftes doen die niet nagekomen kunnen worden; 

T oekomstgericht denken en transparant zijn: stilstaan is achteruitgaan, iedereen   

mag weten wat we doen. 
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2 Scanning en analyse 

2.1 Getrokken lessen uit het vorige plan 
 

In het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 werd voor de eerste keer massaal gebruik gemaakt van 

informatie komende van externe diensten of beleidsplannen van diensten waar we (soms) mee 

samenwerken, dit naast de cijfers en informatie waarover we zelf beschikken. 

Hieruit leerden we dat een aantal diensten toch wel specifieke verwachtingen hebben met 

betrekking tot het optreden van de politiediensten.  Zo hebben oa. de gouverneur en zijn 

medewerkers naar aanleiding van het huidig ZVP een overzichtelijke samenvatting gemaakt (niet 

limitatief) van wat er nu eigenlijk minstens kan verwacht worden van de politiediensten. (bijlage 2 ) 

Dit hebben we dan naast de beschikbare cijfers en informatie gelegd om te komen tot een beeld 

waarvan we mogen verwachten dat dit voor de komende vier jaren het belangrijkste werkterrein 

wordt. 

We willen hierbij wel benadrukken dat het focussen op bepaalde fenomenen niet tot gevolg heeft 

dat de andere niet meer aan bod zouden komen. 

 

2.2 Socio-economische en demografische beschrijving van de zone 
2.2.1  Geografische situering 
 
De politiezone BRT (Begijnendijk – Tremelo – Rotselaar) is een meergemeentenzone, gelegen in de 

provincie Vlaams-Brabant. 

Begijnendijk heeft 1 deelgemeente, Betekom.  Het toponiem Begijnendijk is letterlijk te nemen en 

doelt op de dijk vlak aan het domein van de Begijnen. Het gaat hier waarschijnlijk over een domein 

dat toebehoorde aan de Begijnen van Aarschot.  Oorspronkelijk was Begijnendijk een gehucht dat bij 

Aarschot behoorde. (bijlage 3) 

Tremelo heeft 1 deelgemeente, Baal en 1 gehucht Ninde.  Er is voor het eerst sprake van Tremelo in 

1125. Volgens professor Carnoy zou de naam afkomstig zijn van een bos, Emelo. "Loo" betekent bos 

en "Ter eme" aan de weide. Na klankverschuivingen komt men dan aan de naam Tremelo. (bijlage 4) 

Rotselaar heeft 2 deelgemeenten, Werchter en Wezemaal. Binnen de deelgemeente Wezemaal 

bevindt zich nog het gehucht Heikant.  De gemeente Rotselaar ligt waar 3 streken elkaar raken. 

Werchter rekent men tot de Zuiderkempen, Heikant en Wezemaal tot het Hageland en Rotselaar tot 

het Dijleland. (bijlage 5) 

 

 

 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%202%20verwachtingen%20gouverneur%20ZVP%202013%202016.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toponiem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Begijnen_en_begarden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Begijnhof_Aarschot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarschot
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%203%20profielschets_Begijnendijk_2010.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/1125
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%204%20profielschets_Tremelo_2010.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werchter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wezemaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heikant_(Rotselaar)
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%205%20profielschets_Rotselaar_2010.pdf
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2.2.2. Demografische aspecten 
 

 Begijnendijk Rotselaar  Tremelo PZ BRT 

Bevolking 01/01/2012 9973 15951 14.677 40601 
Prognose 2020 10.699 15.9541 15.261 41.914 
Oppervlakte in km2 17,619 37,573 21,574 76,766 
Bevolkingsdichtheid 01/01/20102 557 413 666 528 

 
In de drie gemeenten van de zone is er een gelijke verdeling tussen de mannelijke en de vrouwelijke 

inwoners.  Het grootst vertegenwoordigd is telkenmale de leeftijdscategorie tussen de 40 en de 50 

jaar.  

Er bestaat een grote verscheidenheid aan nationaliteiten binnen de verschillende gemeenten.  

Onderstaande tabel3 (toestand op 22/02/2012) geeft hiervan een duidelijk beeld: 

Land van origine Begijnendijk Rotselaar Tremelo PZ BRT 

Afghanistan 6 2 0 8 
Argentinië 0 1 0 1 
Armenië 3 0 12 15 
Bolivië 0 1 0 1 
Brazilië 1 8 2 11 
Bulgarije 1 3 7 11 
Cambodja 0 1 0 1 
China 3 5 6 14 
Congo 0 1 2 3 
Cuba 0 1 0 1 
Denemarken 0 5 0 5 
Dominicaanse Republiek 0 1 0 1 
Duitsland 5 17 14 36 
Ecuador 0 0 1 1 
Egypte 0 0 1 1 
Ethiopië 0 1 0 1 
Filipijnen 0 3 1 4 
Finland 0 0 1 1 
Frankrijk 3 16 6 25 
Griekenland 1 1 1 3 
Guinee 0 3 0 3 
Hongarije 4 3 19 26 
Ierland 0 3 5 8 
India 6 0 1 1 
Indonesië 0 5 3 8 
Irak 4 0 1 5 
Iran 0 1 4 5 
Italië 7 11 9 27 
Japan 0 1 1 2 

                                                           
1
 Deze prognose van de studiedienst van de Vlaamse Regering, opgemaakt op 03/04/2012 lijkt nu reeds 

achterhaald, in 2012 is er immers reeds sprake van een totale bevolking voor de gemeente Rotselaar van 
15.951, in 2020 zal de voorspelde kaap van 15.954 ruimschoots overschreden worden. 
2
 Gemiddelde inwoners per km2 

3
 Cijfers bekomen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. 
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Jemen 0 1 0 1 
Kenia 0 1 1 2 
Kroatië 2 0 0 2 
Laos 0 0 1 1 
Liberia 1 0 0 1 
Lithouwen 0 2 0 2 
Luxemburg 0 3 0 3 
Maleisië 0 3 1 4 
Mali 0 0 1 1 
Malta 0 0 1 1 
Marokko 6 5 2 13 
Mauritius 1 0 0 1 
Mongolië 2 0 0 2 
Nederland 50 119 179 348 
Nepal 0 1 0 1 
Nieuw-Zeeland 0 1 0 1 
Niger 0 1 0 1 
Nigeria 0 5 0 5 
Oeganda 0 1 0 1 
Oekraïne 0 4 2 6 
Oostenrijk 0 0 4 4 
Pakistan 0 3 0 3 
Polen 20 29 31 80 
Portugal 3 7 5 15 
Roemenië 8 33 23 64 
Ruanda 0 5 2 7 
Russische Federatie 1 6 1 8 
Senegal 0 0 1 1 
Servië en Montenegro 1 4 0 5 
Sierra Leone 0 0 1 1 
Slovenië 0 1 0 1 
Slowakije 1 1 0 2 
Socialistische Republiek Vie 0 1 0 1 
Soedan 0 0 1 1 
Spanje 2 6 16 24 
Sri Lanka 0 2 0 2 
Suriname 0 0 1 1 
Thailand 11 5 9 25 
Togo 0 0 1 1 
Tunesië 0 0 2 2 
Turkije 3 4 0 7 
Verenigd Koninkrijk 10 15 29 54 
Verenigde Staten van Amerika 0 7 3 10 
Vluchteling 1 0 5 6 
Wit-Rusland 0 1 0 1 
Zuid-Afrika 1 0 0 1 
Zuid-Korea 0 1 0 1 
Zweden 0 0 2 2 
Zwitserland 0 1 0 2 
Totaal 168 373 418 959 
Aantal nationaliteiten 
 

30 55 46  
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat er binnen onze politiezone 78 verschillende nationaliteiten zijn.    

De gemeente Tremelo heeft de meeste buitenlandse inwoners.  In elk van de gemeenten zijn de 

Nederlanders het meest vertegenwoordigd. 

Vermits de verschillende nationaliteitsgroepen niet geconcentreerd leven in bepaalde wijken maar 

verspreid zijn over het ganse grondgebied van de zone kennen we binnen onze zone geen specifieke 

problemen met deze niet-Belgen. 

2.2.3 Aspecten van mobiliteit 
 
Rotselaar heeft naast een treinstation in Wezemaal en de E314 enkele belangrijke gewestwegen op 

het grondgebied: de N19 (Aarschotsesteenweg), de N229 (Stationsstraat/provinciebaan) en de N21 

Haachtsesteenweg/Nieuwebaan.   

Ook Begijnendijk heeft een treinstation en één belangrijke gewestweg, de N10 ( Liersesteenweg) op 

het grondgebied. 

2.2.4 Bestuurlijke en gerechtelijke organisatie 

De PZ BRT behoort tot de provincie Vlaams-Brabant, bestuurlijk arrondissement Leuven en 

ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven en de vredegerechten van Haacht en 

Aarschot (bevoegd voor Begijnendijk en Betekom). 

2.2.5 Economisch 

In elke gemeente is er een aanzienlijk aantal klein-en groothandelaars en zijn er verschillende 

grootwarenhuizen gevestigd. 

Rotselaar heeft twee industriezones, “Het Wingepark” en “De Teugel”.  Een heel aantal 

ondernemingen uit “Het Wingepark” doet een beroep op de N.V. Securitas in het kader van 

consortiumbewaking. 

Elk van de gemeenten heeft een eigen rusthuis.  Zo is er in Tremelo het “Woonzorgcentrum 

Damiaan”, in Rotselaar “De Wyngaert” en in Begijnendijk “Residentie Edelweis”.  Deze rusthuizen 

zorgen voor een aanzienlijk aandeel in de tewerkstelling binnen de politiezone. 

 

2.2.6 Ontspanning 

 

 Campings 

Op het grondgebied van de PZ BRT zijn een aantal campings gevestigd.  Op de campings van Tremelo 

en Rotselaar verblijven tijdens de zomermaanden voornamelijk Brusselaars, op de campings van 

Begijnendijk zijn dat voornamelijk Antwerpenaren. 
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 Sport en recreatie 

 

 Rotselaar : 

In de zomer van 2012 heeft Sportoase Ter Heide in Rotselaar haar deuren geopend.  Sportoase Ter 

Heide is gesitueerd op twee locaties, enerzijds heb je Sportoase De Meander aan de Plas waar de 

bestaande sporthal werd omgevormd tot een modern sportcentrum, anderzijds vind je Sportoase De 

Toren, een volledig nieuw recreatiedomein aan toren Ter Heide.   

In Rotselaar heeft men ook nog het recreatiedomein “Ter Heide”, beter gekend als “De Plas van 

Rotselaar”.  Dit 12,5ha grote domein is eigendom van het Vlaamse Gewest en ontstond in 1975 na 

zandwinning voor de aanleg van de E314. Het domein is opgedeeld in verschillende zones, met elk 

een eigen toegangsweg en specifieke recreatiemogelijkheden:  zwemzone,  surfzone en visserszone. 

Het beheer van het domein werd in 1994 voor een periode van 27 jaar in handen gegeven aan drie 

partijen.  De gemeente Rotselaar staat in voor het beheer van de zwemzone, de Surfclub staat in 

voor de surfzone en het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de aanleg en het beheer van de 

beplantingen over de gehele oppervlakte van het domein. 

De zwemzone kent dagelijks –tijdens de zomermaanden- een groot aantal bezoekers.  Wanneer het 

aantal van 3.000 bezoekers is bereikt dient de poort van de zwemzone te worden afgesloten.  Tijdens 

een beperkte periode van het jaar voert de N.V. Securitas toezicht uit op de zwemzone. 

 Begijnendijk: 

In Begijnendijk is er het sportcentrum “De Tumkens” en het recreatiebos “Bieheide”. 

 

 Tremelo : 

 

Tremelo is de enige gemeente van onze zone zonder sportcentrum, zij beschikt wel over een 

gemeentelijk zwembad.  De deelgemeente Baal heeft wel een wandelbos; Parkheide. 

 

 

 Uitgangsleven 

Onze zone telt vier jeugdhuizen, “De Wringer” in Betekom, de “Floere Bloes” in Wezemaal, 

“Jeugdhuis Mena” in Rotselaar en “Den Borduur” in Tremelo. 

Onze zone heeft in Rotselaar een nieuwe polyvalente zaal met een capaciteit van 600 personen.  

Deze zaal kan ook gebruikt worden als fuifzaal. 

De Crew Club (Baal) is de enige dancing die onze zone heeft.  Het betreft hier zeker geen 

megadancing doch wel een kleine dansgelegenheid  

In 2011 werd er een nieuw fuifreglement opgemaakt.  Tot op heden hebben enkel de gemeente 

Rotselaar en Begijnendijk dit reglement ondertekend. 

Tal van fuiven worden in de PZ BRT georganiseerd.  In 2011 werden er in Rotselaar 15 fuiven 

georganiseerd, in Begijnendijk 5 en in Tremelo 7. 
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 Festivals/Concerten 

Het festival Rock Werchter wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd te Werchter.   

In 2012 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter herzien.  Vier belangrijke wijzigingen 

werden doorgevoerd aan het oorspronkelijke RUP.  

o Zo biedt het plan bijkomende podiumruimte aan om de wereldwijde trend van het  

aanbieden van een gevarieerder muziekprogamma binnen één festival ook in 

Werchter  te kunnen volgen 

o De periode waarin evenementen kunnen doorgaan wordt verruimd (er kunnen geen 

evenementen doorgaan tussen 15/03 en 15/05) 

o Er zullen laagdynamische activiteiten van lokale verenigingen worden ingericht in het 

landschapspark 

o Een veiligere inrichting en een betere beheersing van de potentiële wateroverlast 

worden mogelijk gemaakt. 

Dit festival heeft een belangrijke invloed op de openbare orde van de politiezone.  Gemiddeld heeft 

elke festivaldag immers tussen de 70.000 en 80.000 kijklustigen.    Daarnaast is er het randgebeuren 

op de Haachtsesteenweg met zijn talrijke verkoop-, eet- en drankstandjes die dagelijks ook enkele 

duizenden bezoekers aantrekken naast het festivalgebeuren. 

Gezien de bovenlokale impact van RW op de gemeenten Rotselaar en Haacht werd er beslist om de 

operationele leiding toe te vertrouwen aan de Directeur Coördinator van het arrondissement 

Leuven.  Naast de maximale inzet van eigen personeelsleden dient de zone ook een beroep te doen 

op steun van politiemensen uit het hele land, dit onder de vorm van HYCAP. 

De eendagsfestivals worden volledig in eigen beheer door de zone uitgevoerd. 

2.2.7     Onderwijs en de scholen 

Onderstaande tabel  geeft het aantal ingeschreven leerlingen van een bepaald onderwijstype op 1 

februari van 2012 weer. (bijlage 29 B’dijk, bijlage 30 Rotselaar, bijlage 31 Tremelo) 

2012 Begijnendijk Rotselaar Tremelo Totaal 

Aantal kleuters 

(2,5 – 5j) 

392 606 486 1484 

Lln gewoon en buitengewoon lager onderwijs 

(6-11j) 

568 973 925 2466 

Secundair onderwijs 

(12-17j) 

602 734 0 1336 

Totaal 5286 

 

 

Het gaat enkel over het voltijds onderwijs. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het secundair 

volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs zijn derhalve niet in de cijfers begrepen.  

 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2029%20Profielschets%20Begijnendijk%202012.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2030%20Profielschets%20Rotselaar%202012.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2031%20Profielschets%20Tremelo%202012.pdf
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We leiden uit deze tabel af dat er meer dan 5000 kinderen zich dagelijks van en naar school moeten 

verplaatsen. We  moeten  hiermee blijvend rekening houden in onze werking. 

 

In de drie gemeenten zijn scholen voor het kleuter- en lager onderwijs uit beide onderwijsnetten. In 

de gemeente Begijnendijk is een gemengde middelbare school gevestigd. In Rotselaar is een 

gemengde middelbare school gevestigd waarbij een internaatregime voor jongens en meisjes werd 

uitgebouwd. Beide scholen trekken leerlingen aan over de hele zone en de ons omliggende 

gemeenten. Een degelijk leerlingenvervoernetwerk werd uitgebouwd tussen de verschillende 

scholen. 

De scholen Basisschool middenschool 

Begijnendijk ’t Sjibke 

Gemeentelijke basischool 

Basisschool Betekom 

Sint-Jozefsinstituut 

Rotselaar ’t Centrum 

Basisschool Heikant 

Basisschool Wezemaal 

De Rank 

De Klimboom 

Den Drempel 

Montfortcollege 

Tremelo Cocon 

Basisschool Tremelo 

Buitengewoon basisonderwijs Tremelo 

Sint Anna 

 

 

2.3 Beeld van veiligheid en leefbaarheid 

2.3.1 Bronnen 

 

 Nationaal Politioneel Veiligheid Beeld .2011 (NPVB 2011)(bijlage 6) 

 Jaarverslagen politiezone BRT 2009 – 2010 – 2011–2012 (bijlagen 7-10) 

 Analyse lokale veiligheidsbevraging 2011 (bijlage 11) 

 Veiligheidsbevraging : bespreking van de fenomenen 2011 ( bijlage 12) 

 Criminaliteitsbarometer 2009-2013 (Federale Politie – CGOP/beleidsgegevens)(bijlage 13) 

 Ophelderingbarometer 2010-2012 (Federale Politie – CGOP/beleidsgegevens) (bijlage 14) 

 AIK Leuven – analyse van de zware diefstallen uit gebouwen (bijlage 15) 

 Verkeersveiligheidbarometer (bijlage 16) 

 Verkeersinbreuken – vergelijking per jaar 2007 – 2011 (bijlage 17) 

 CIC statistieken 2011 (bijlage 18) 

 CIC statistieken 2012 (bijlage 19) 

 Evaluatietabellen  actieplannen ZVP2009-2012 (bijlage 20) 

 Presentatie veiligheidsoverleg 2012 (bijlage 21) 

2.3.2 Meldingen en interventies 

Uit de CIC statistieken halen we voornamelijk het aantal meldingen en interventies die onze 

politiezone te verwerken kreeg. 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%206%20Integrale_versie_NPVB2011.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%207%20JAARVERSLAG_2009_BRT.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%208%20JAARVERSLAG_2010_BRT.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%209%20JAARVERSLAG_2011_BRT.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2010%20JAARVERSLAG_2012_BRT.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2011%20bevolkingsbevragingAnalyse_2011.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2012%20bevolkingsbevragingBespreking%20van%20de%20fenomenen.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2013%20CRIMBAROMETER_2009-2013.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2014%20OPHELBAROMETER%20BRT.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2015%20Studie_2012_zware_diefstallen_uit_gebouwen.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2016%20verkeersbarometer_2012_pz%20brt.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2017%20verkeersinbreuken_2011_BRT.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2018%20CIC_Stat_BRT_2011.xls
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2019%20CIC_Stat_BRT_2012.xls
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2020%20Evaluatietabellen%20ZVP2009-2012.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2021%20Prov_Veilig_Overleg_2012.pdf
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Om een overzicht te krijgen van het type melding nemen we de top20 lijst van de meldingen die 

toekwamen op het CIC van het jaar 2012. 

 

 Subtype # gebeurtenissen 
1 CONTROLE - OP VRAAG 641 
2 ONBEHEERDE DIEREN 274 
3 OPROEP HULPDIENST VERKEERDE MANIPULATIE 244 
4 VKO SS 241 
5 NAVOLGENDE TAAK VOOR EXTERNE DIENST 217 
6 BRAAK INKLIMMING VALSE SLEUTELS 177 
7 NACHTLAWAAI MUZIEK 172 
8 MOEILIJKHEDEN MET EEN PERSOON 171 
9 VKO LL 140 

10 NAVOLGENDE TAAK VOOR INTERNE DIENST 136 
11 GEZINSCONFLICT MET SLAGEN - GEWELD 127 
12 VLM (vluchtmisdrijf) 121 
13 LOSLOPEND DIER OP DE OPENBARE WEG 117 
14 VERDACHTE TOESTAND 116 
15 HULPVERLENING AAN PERSONEN - ALGEMEEN 111 
16 AANTREFFEN GEKWETST - ONWEL PERSOON 100 
17 OPZETTELIJKE BESCHADIGINGEN/VANDALISME 97 
18 RAADGEVING EN INFORMATIE IN HET ALGEMEEN 89 
19 MOEILIJKHEDEN IN GEZIN ZONDER SLAGEN 87 
20 VERDACHT VOERTUIG 85 

 

Met betrekking tot de spreiding van de meldingen per dag kunnen we afleiden uit de CIC statistiek 

van 2012 dat er praktisch geen verschillen zijn per weekdag (gemiddeld 829), tijdens de 

weekenddagen (zaterdag en zondag) gemiddeld 995 meldingen.  

Van de 6145 meldingen die in 2012 binnen kwamen werden er 3482 gedispatcht naar de 

interventieploegen. Dat is 56,66% van de inkomende meldingen. 

Van deze 3482 interventies waren er 1385 (39,77%) voor Rotselaar, 1107 (31,79%) voor Tremelo en 

693 (19,90%) voor Begijnendijk. De overige 270 interventies (8,5%) werden gedaan op het 

grondgebied van naburige gemeenten. 

2.3.3 Diefstallen. 

De melding “braak inklimming valse sleutels” komt voor in de top tien van de meldingen. Als 

analysedocumenten gebruiken we de eigen cijfers, de cijfers van de criminaliteitsbarometer en de 

rapporten opgesteld door het AIK Leuven. 

2.3.3.1 Zware diefstal uit gebouwen (AIK Leuven, jaarlijks rapport)(bijlage 13 en 15) 

Het AIK gebruikt in hun bestand “alle zware diefstallen en pogingen hiertoe uit gebouwen en hun 

aanhorigheden”. Dit zijn alle gebouwen, zowel gewone woningen als woningen in aanbouw, 

bedrijven, winkels, evenals hun aanhorigheden. Er is sprake van een poging ongeacht het feit of er al 

dan niet werd binnengeraakt, belangrijk is dat er geen buit is. 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2013%20CRIMBAROMETER_2009-2013.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2015%20Studie_2012_zware_diefstallen_uit_gebouwen.pdf
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In 2012 werden er 177 diefstallen uit gebouwen gepleegd, 18 meer dan in 2011. Dit zorgt voor een 

procentuele stijging met 11,3%. Voor het hele arrondissement Leuven was er een (verwaarloosbare) 

daling van het aantal feiten. Het is het tweede jaar op rij dat de evolutie voor de PZ BRT minder 

gunstig is dan de arrondissementele evolutie. In 2011 werden op arrondissementeel niveau namelijk 

21,2% meer feiten geregistreerd dan in 2010, voor de PZ BRT was er toen een toename met 72,8%. 

In de PZ BRT was in 2012 het aantal zware diefstallen uit gebouwen het hoogste van de voorbije 9 

jaren.   De toename van het aantal zware diefstallen uit gebouwen in de PZ BRT, met 18 feiten, is 

grotendeels veroorzaakt door de toename van het aantal feiten in de gemeente Tremelo, waar in 

2012 16 inbraken (of pogingen) meer gepleegd werden dan in 2011.  In Rotselaar waren er 5 

inbraken minder, maar deze gemeente kende in 2011 meer dan een verdubbeling van het aantal 

feiten t.o.v. 2010.  In Begijnendijk waren er in 2012 opnieuw 7 inbraken meer, terwijl in 2011 in deze 

gemeente al een stijging was waargenomen met 18 feiten! Sinds 2009 is er meer dan een 

verdubbeling van het aantal inbraken in Begijnendijk. 

 

In het ZVP 2009-2012 hebben we het actieplan “diefstal uit particuliere woningen” waaruit we 

afleiden dat we het ene jaar beter scoren (2010), het andere jaar weer slechter(2011). In 2012 

kenden we een serieuze stijging met 16 eenheden t.o.v. 2011 (29%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2 Diefstallen gewapenderhand  

De gegevens omtrent diefstallen gewapenderhand en hold-ups worden sinds januari 1997 gevat in 

een databank bij het AIK. 

Het betreft de diefstallen gewapenderhand, zowel op handelszaken, winkels en bedrijven, als op 

openbare instellingen of diensten. Maar ook de misdrijven op personen worden meegerekend. 

De databank maakt het onderscheid tussen twee categorieën: 

 1. Diefstal gewapenderhand (zware en/of georganiseerde criminaliteit) 

 2. Diefstal gewapenderhand (niet-zware en niet-georganiseerde criminaliteit) 

 

Het zijn de feiten in het arrondissement Leuven waarvan het AIK op de hoogte is. In eerste instantie 

haalt het AIK haar gegevens uit het IPOG-dagverslag.  De feiten worden geselecteerd op basis van de 

omschrijving van de melding en de inhoud van de vrije tekst. 

 2009 2010 2011 2012 

Begijnendijk 3 5 18 25 

Rotselaar 32 19 32 32 

Tremelo 9 11 5 14 

Totaal PZ 44 35 55 71 
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Daarnaast zijn ook de documenten i.v.m. (ont-)seiningen een belangrijke bron van informatie 

We stellen vast dat er in de PZ BRT voor 2010 2 feiten weerhouden werden, in 2011 slechts 1 feit en 

in 2012 ook slechts 2 feiten die voldoen aan de voorwaarden  “diefstal gewapenderhand”. 

 

 Maa Apr Mei Jun Aug Dec Totaal 

2009    1  1 2 

2010 1    1  2 

2011   1    1 

2012 1 1     2 

 

2.3.3.3 Diefstallen uit voertuigen (bijlage 20) 

 2009 2010 2011 2012 

Begijnendijk 1 3 6 8 

Rotselaar 12 9 18 13 

Tremelo 24 8 32 3 

Totaal PZ 27 20 56 24 

 

In de twee eerste jaren van het ZVP 2009-2012 stelden we vast (actieplan diefstal uit/af voertuigen) 

dat het aantal inbraken uit voertuigen stelselmatig verminderde; echter in 2011 kenden we 3 pieken 

waardoor we weer helemaal in de beginfase zaten. In 2012 kwamen we terug tot het normale 

niveau. 

2.3.4 Verkeer. (bijlagen 16 , 17 en 27) 

Het hoofddoel van de inspanningen op het vlak van verkeer is het terugdringen van de 

verkeersongevallen, in hoofdzaak van deze met lichamelijk letsel. Voor de analyse hiervan worden de 

cijfers uit het jaaroverzicht verkeersongevallen lichamelijk letsel, alsook de verkeersveiligheids-

barometer, bijgehouden door CGOP gebruikt. 

We stellen vast dat we sedert 2003 per gemeente maximum 1 dodelijk verkeersslachtoffer hebben 

moeten betreuren.  Dat is positief nieuws. 

Met betrekking tot het aantal ongevallen met lichamelijk letsel is het zo dat we zonaal gezien (en 

deze lijn mogen we doortrekken voor elke gemeente) in 2007 zowat op een hoogtepunt zaten sedert 

2003 met 127 feiten. Vanaf 2007 kennen we een daling naar iets meer dan 100 feiten met een piek in 

2010 van 119 feiten. 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2016%20verkeersbarometer_2012_pz%20brt.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2017%20verkeersinbreuken_2011_BRT.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2027%20VKO_2012%20-%205399%20-%20pz%20brt%20(tremelo).pdf
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Het aantal gewonde inzittenden is gedaald van 165 in 2006 (hoogste sedert 2003) naar 125 in 2012. 

Naar omstandigheden van het ongeval kunnen we enkel opmerken dat er in 2012 in 16% van de 

ongevallen met lichamelijk letsel, alcoholintoxicatie werd vastgesteld. 

Onder de 15 zwaar gekwetsten waren 2 bestuurders, 2 motorfietsers, 2 bromfietsers, 8 fietsers en 1 

passagier. 

Bij 3 ongevallen was er zwaar vervoer betrokken met 4 licht gewonden. 

In ons actieplan verkeer, waarin het terugdringen van het aantal verkeersongevallen met gekwetsten 

het hoofddoel was, planden we regelmatig snelheidsacties, alcoholacties gecombineerd met het 

gebruik van drugs achter het stuur en andere verkeersinbreuken zoals de gordeldracht, kinderzitjes 

en GSM gebruik. Daarnaast was er een verhoogd toezicht op de fietsverlichting tijdens de donkere 

maanden en dan vooral bij de schoolgaande jeugd. 

  

2.3.5 Intrafamiliaal geweld (bijlage 20) 

In het ZVP 2009-2012 werd een actieplan intrafamiliaal geweld weerhouden met de bedoeling om 

zowel de slachtoffers als de dader van het intrafamiliaal geweld door te verwijzen naar 

gespecialiseerde instellingen (CAW e.d.) . In eerste instantie werd getracht om 70% door te verwijzen 

om dan in het laatste jaar van het ZVP te komen tot een doorverwijzing van 100%. Dit lukte reeds na 

het tweede jaar.  Er kan bijgevolg gesteld worden dat deze werkwijze goed ingebed zit in de reguliere 

werking. 

Jaartal 2009 2010 2011 2012 

Aantal dossiers 

partnergeweld 

176 152 112 129 

 

In de tabel hierboven zien we een daling van het aantal dossiers partnergeweld van 2009 tot in 2011. 

In 2012 is er opnieuw een stijging met 17 pv’s. 

  

2.3.6 Druggerelateerde dossiers (bijlage 20) 

In het ZVP 2009-2012 werd met betrekking tot het fenomeen drugs geopteerd voor de strategische 

doelstelling: “Bereiken dat jaarlijks minstens 1000 manuren van de lokale recherche besteed worden 

aan het fenomeen drugs.”  

Men heeft voor deze “ruime” doelstelling gekozen omdat het omschrijven van concrete 

doelstellingen in deze materie niet gemakkelijk is gezien de uitgestrektheid van het probleem. 

Het fenomeen ‘drugs’ wordt  weerhouden als één van de prioritaire fenomenen voor onze 

politiezone.  

De prioriteit voor parket en politie ligt in het bijzonder bij de bestrijding van de productie, de verkoop 

en de smokkel. 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2020%20Evaluatietabellen%20ZVP2009-2012.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2020%20Evaluatietabellen%20ZVP2009-2012.pdf
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De drugsproblematiek is en blijft nog steeds een aanzienlijk maatschappelijk probleem. Een groot 

deel van de misdrijven gepleegd door druggebruikers (druggerelateerde criminaliteit) is rechtstreeks 

verbonden met het gebruik van de drugs zelf. 

Het gebruik, de verkoop en de productie van verdovende middelen vormt een bedreiging voor de 

volksgezondheid en veroorzaakt problemen op economisch en op gerechtelijk gebied. 

Een kwetsbare leeftijdsgroep betreft de jeugd. Jongeren zijn kwetsbaar voor het experimenteren met 

allerlei middelen (experimenteerfase), wat gemakkelijk kan leiden tot lichamelijke en geestelijke 

afhankelijkheid (verslavingsfase) en eventueel kan eindigen in druggerelateerde criminaliteit 

teneinde aan hun verslaving te kunnen voldoen. 

In ons land is er een toename van het aantal jongeren die al met cannabis geëxperimenteerd 

hebben. De gemiddelde leeftijd is 16 jaar, maar er zijn ook heel wat jongeren die al op 13 jaar voor 

het eerst een joint proefden (cfr studie onderzoeks- en informatiecentrum van de 

verbruikersorganisaties bij jongeren van 12 tot 17 jaar).  

  

 2009 2010 2011 2012 

Aanvankelijke processen-verbaal 14 17 21 8 

Navolgende processen-verbaal 83 285 733 88 

Kantschriften 30 13 20 28 

Totaal 127 315 774 124 
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2.4 Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere 

belanghebbenden 

2.4.1 Verwachtingen van de inwoners van de PZ BRT (bijlage 11 en 12) 

 
Eind 2011 werd er een bevolkingsbevraging georganiseerd voor de inwoners van de politiezone BRT.  
Een representatieve steekproef werd genomen van de inwoners van Begijnendijk, Rotselaar en 
Tremelo.  Er werden 630 geldige inzendingen weerhouden. 
 
Op de vraag aan welke drie fenomenen de politie prioriteit moet geven  werden de volgende 
fenomenen opgesomd : 

 Onaangepaste snelheid in het verkeer (51,34%) 

 Woninginbraak ( 45,72%) 

 Sluikstorten en zwerfvuil (33,36%) 
 

2.4.2 Verwachtingen van de bestuurlijke overheden 

Uit de voorontwerpen van de gemeentelijke beleidsplannen en uit de gesprekken met de gemeenten 

is het volgende gebleken: 

2.4.2.1 Begijnendijk 

De gemeente Begijnendijk vindt het investeren in de veiligheid prioritair.  Aandachtspunten zijn 
verkeersveiligheid en voldoende aandacht voor inbraken in woningen.  Er wordt ook geïnvesteerd in 
een nieuwe wijkinfrastructuur. 

2.4.2.2 Rotselaar 

Wat politie betreft focust de gemeente verder op de infrastructuur.  In de gemeente Rotselaar zal er 
een nieuw wijkkantoor gebouwd worden.  De wijkwerking wordt er  verder uitgebouwd met het oog 
op een kwalitatieve dienstverlening. 
Op het vlak van preventie zal de politie advies geven bij het bouwen of verbouwen van een woning.  
Ook aan inbraakpreventie zal er gedaan worden. 
Er zal ook preventief worden opgetreden naar fietsdiefstallen toe en er zullen regelmatig 
snelheidscontroles worden uitgevoerd. 
Ook het constructief overleg tussen politie en organisatoren van fuiven, optredens en evenementen 
dient te worden gestimuleerd opdat de veiligheid ervan gegarandeerd kan blijven. 

2.4.2.3 Tremelo 

Volgens de gemeente Tremelo dient er te worden geïnvesteerd in de verkeersveiligheid en in het 
verminderen van het aantal inbraken.  Er dient voldoende overleg gepleegd te worden tussen de 
betrokken actoren (bestuurlijke, politie en andere partners). 
  

2.4.3 Verwachtingen van het parket Leuven  (bijlage 22) 

 

I. Prioritaire uitdagingen voor de lokale politiezones 

 

1. Mbt het terugdringen van het aantal inbraken in woningen en andere gebouwen 

 Inzake beeldvorming 

- investeren in het opstellen van RIR’s mbt verdachte personen, voertuigen en 

handelingen naar aanleiding van patrouilles, wegcontroles en wijkbezoeken; 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2011%20bevolkingsbevragingAnalyse_2011.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2012%20bevolkingsbevragingBespreking%20van%20de%20fenomenen.pdf
../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2022%20verwachtingen_parket_Leuven_opmaakZVP2014-2017.pdf
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- bijkomende aandacht voor lokale veelplegers. 

 

 inzake preventie 

- de knowhow binnen de politiediensten inzake preventie verzekeren , indien mogelijk 

een aanbod tot adviesverlening inzake inbraakpreventie; 

- gerichte communicatie rond de aanpak van de inbraken: nieuwe modi operandi en 

veiligheidstips communiceren via gemeentelijke infobladen, websites ea., actievere 

berichtgeving rond opgehelderde inbraken.  

 

 inzake ontrading 

- geregelde patrouilles en wegcontroles in risicobuurten en op relevante invalspunten: 

-  openstelling voor een meer gemeenschappelijke aansturing op interzonaal of 

arrondissementeel niveau. 

 

 inzake politionele vaststellingen en onderzoek 

- kwaliteitsvolle eerste vaststellingen en sporenopnames; 

- maximale exploitatie van de beschikbare sporen en informatie; 

- optimalisering van de informatie-uitwisseling naar andere politiezones, de FGP, het 

AIK, het labo en het parket; 

- systematische samenwerking, indien mogelijk, met de dienst Vreemdelingenzaken. 

 

2. Verdovende middelen 

 Inzake beeldvorming 

- in kaart brengen en beheersen van openbare plaatsen waar overlast en onveiligheid 

wordt ervaren nav drugs; 

- maximale detectie en opvolging van particuliere woningen en uitgangsgelegenheden 

die druggebruik en/of drugverkoop vergemakkelijken en /of waar minderjarigen een 

groot risico lopen om met drugs in contact te komen; 

- optimaliseren van de infogaring rond verdachte locaties; 

- nauwkeurige registratie en beeldvorming van verdachte overlijdens te wijten aan 

overmatig druggebruik of inname van een fatale drug. 

 

 Inzake preventie 

- medewerking aan preventieve initiatieven. 

 

 Inzake politionele vaststellingen en onderzoek 

- systematische opsporingsdruk; 

- bestrijding van alle verdovende middelen, consequente opsporing van de 

cannabisteelt; 

- zoneoverschrijdende samenwerking teneinde arrondissementele netwerken van 

drugdealers te ontmantelen; 

- buitgerichte recherche. 

 

 Inzake begeleiding en  nazorg 
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- systematische doorverwijzing van drugdelinquenten naar het drughulpverlenings-

aanbod. 

 

3. Geweldsdelicten (binnen en buiten de familiale sfeer) 

 

ALGEMEEN 

- optreden volgens een draaiboek inzake ernstige geweldsdelicten en levensdelicten; 

- detectie en vermelding van motieven voor geweldpleging die eigen zijn aan de 

persoonlijkheid van de verdachte 

- bijzondere aandacht voor agressie gericht op een persoon dat een openbare functie 

vervult of een openbare dienst verleent. 

 

 Inzake begeleiding en nazorg 

- systematisch aanbod of doorverwijzing inzake slachtofferhulp; 

- inschatten van het veiligheidsrisico voor het slachtoffer wanneer de verdachte nog in 

vrijheid is of in vrijheid zou worden gesteld, eventueel beschermende maatregelen 

nemen; 

- professionele en serene slechtnieuwsmeldingen inzake overlijdens 

BINNEN DE FAMILIALE SFEER 

 Inzake beeldvorming 

- opvolging van gezinnen met steeds weerkerende interventies. 

 

 Inzake politionele vaststellingen en onderzoek 

- zowel fysiek als psychisch geweld consequent vaststellen; 

- gerichte aandacht naar de zorg voor inwonende kinderen of ouderen, met het oog 

op de detectie van een POS of een geval van oudermishandeling 

 

4. Verkeer 

 Inzake preventie en ontrading 

- gerichte en doordachte controleacties inzake overdreven snelheid, rijden onder 

invloed van alcohol en/of drugs, het niet dragen van de gordel en het niet gebruiken 

van kinderzitjes; 

- betrekken van de wegbeheerder om de infrastructuur van wegen en snelheids-

regimes  op elkaar af te stemmen. 

 

 Inzake politionele vaststellingen en onderzoek 

- kwaliteitsvolle vaststellingen in het bijzonder wat de verkeersongevallen betreft; 

- oordeelkundig verbaliseren van verkeersovertredingen. 

 

II. Belangrijke aandachtspunten voor de lokale politiezones 

 

1. Radicalisme –terrorisme 

 Inzake beeldvorming 
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- systematische en gestructureerde beeldvorming rond individuen en locaties die aan 

radicale stromingen kunnen worden gelinkt. 

 

2. Mensenhandel en mensensmokkel 

 Inzake beeldvorming 

- beeldvorming van de prostitutiebars en huizen van ontucht optimaliseren; 

- gerichte aandacht naar panden waarin nacht-en belwinkels worden geëxploiteerd of 

naar panden die het voorwerp uitmaken van huisjesmelkerij; 

- detectie van aanwijzingen inzake schijnhuwelijken en domiciliefraude. 

 

 Inzake preventie en ontrading 

- medewerking aan multidisciplinaire controleacties in bars.  

 

3. Financieel-economische fraude en witwassen 

 Inzake beeldvorming 

- gerichte aandacht voor postbusadressen, via wijkwerking. 

 

 inzake politionele vaststellingen en onderzoek 

- knowhow verzekeren binnen het korps om niet-complexe financieel-economische 

strafonderzoeken te kunnen verrichten 

 

4. Informaticacriminaliteit 

 Inzake politionele vaststellingen en onderzoek 

- verzekeren van een minimale basis aan knowhow en tools om aangiftes of klachten 

ter zake adequaat te kunnen acteren en oriënteren, alsook om –met uitzondering 

van hacking en cybercrime- de overige informaticacriminaliteit aan een eerste 

summier onderzoek te onderwerpen. 

 

2.4.4 Verwachtingen van de bestuurlijke directeur coördinator (bijlage 28) 

De verwachtingen die het CSD heeft kunnen in drie blokken worden opgesplitst: 

1. Bestuurlijke informatiecyclus 

Het gebruik van RAR’s moet worden gestimuleerd.  Er worden hiervoor tal van oorzaken opgesomd.  

De politie moet onder andere netwerken uitbouwen.  Niet alleen de wijkagent maar ook recherche 

en interventie dragen hiertoe bij.  De verdere uitbouw van de bestuurlijke informatiecyclus wordt 

vergemakkelijkt door de mensen te overtuigen van het belang van de bestuurlijke informatie, actief 

deel te nemen aan het netwerk bestuurlijke contactpunten, medewerking te verlenen aan het 

uitwerken van de informatiepositie rond personen en groeperingen die door het AIK wordt verspreid 

en door mee na te denken over een manier om de bestuurlijke informatiepositie te versterken. 

 
2. Federale opdrachten/genegotieerd beheer van de openbare ruimte 

 

Nationale solidariteit tussen zones door het voorzien van lokale capaciteit voor federale opdrachten 
is belangrijk in het beheer van evenementen, gebeurtenissen en in de aanpak van 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2028%20Verwachtingen_DIRCO_Leuven.pdf
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veiligheidsproblemen.  Het CSD zal een achtwekentabel trachten te maken, het CIK prioritair in te 
zetten en trainingen organiseren.   

Aan de korpschef wordt gevraagd om het belang van deze opleidingen te onderlijnen door het 
personeel te verplichten om deel te nemen en een correcte houding te ontwikkelen (kledij, 
stiptheid,…).  Ook de achtwekentabel moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd. 

 
3. Nood-en interventieplannen 

 
Het CSD Leuven heeft in samenwerking met het CSD Asse en de 27 politiezones een monodisciplinair 

interventieplan uitgewerkt.  Het PIP biedt een kader waarbinnen een zone zich kan organiseren naar 

aanleiding van een noodsituatie maar er wordt wel aangeraden om dit verder uit te werken op het 

niveau van de zone.  Ook de rol van het CIC mag in tijden van crisis niet worden miskend.  De 

dispatcher speelt immers een belangrijke rol in de sturing van de ploegen. 

  

 De bijdrage die het CSD wil leveren is de volgende: 

1. Grootschalige acties 

Het CSD probeert interzonale acties te initiëren, te ondersteunen en te coördineren.  Deze steun kan 

gaan van het ter beschikking stellen van het CIK, het schrijven van operatieorders, het geven van de 

briefings tot coördinatie op het terrein. 

2. Nood- en interventieplannen 

Het monodisciplinair plan waarvan eerder sprake werd toegelicht aan de officieren – en aan het 

middenkader van de verschillende zones.  Bijkomende infosessies kunnen worden georganiseerd.  

Daarnaast tracht het CSD aan zoveel mogelijk veiligheidscellen deel te nemen. 

3. Criminaliteit – bijdrage AIK, strategische analyse, CSD 

Bij de aanpak van de criminaliteit wordt er gedacht aan beeldvorming en opvolging van fenomenen 

door de strategische analistes en het AIK of het inzetten van het CIK voor acties.  Ook het 

ontwikkelen van een arrondissementeel actieplan voor het CSD in het kader van een bepaald 

fenomeen kan ook een mogelijkheid zijn. 

4. Interventiekorps 

Het interventiekorps van het CSD Leuven bestaat officieel uit 17 mensen.  Dit aantal kan variëren 

omdat collega’s dichter bij huis wensen te werken.  Er zal echter steeds geprobeerd worden om de 

versterkingsaanvragen positief te beantwoorden.  Niet alleen kwantiteit, ook kwaliteit is van belang 

in deze materie.  Er zal daarom worden geïnvesteerd in opleidingen en bijscholingen. 

2.4.5 Verwachtingen van de FGP Leuven (bijlage 39) 

 
De FGP Leuven heeft verwachtingen in drie domeinen.  

Wat betreft de criminaliteitsbestrijding geeft zij prioriteit aan inbraken in gebouwen, mensenhandel 

en mensensmokkel, drugs, fraude en witwassen, terrorisme en radicalisering. Voor deze fenomenen 
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wenst zij een integrale en geïntegreerde aanpak te verzekeren.  De verwachtingen daarbij naar de 

eerstelijnsdiensten zijn meer concreet: 

-  het optimaliseren van de beeldvorming via informatieaanlevering; 

-  eventueel punctueel deelnemen aan projectgroepen 

-  bijdragen aan de uitvoering van maatregelen uitgewerkt door de diverse projectgroepen 

Wat betreft de expertise-ontwikkeling vraagt de FGP een actieve deelname aan netwerken voor de 

uitwisseling van best practices. 

Wat betreft de geïntegreerde werking wenst zij bijzondere aandacht te besteden aan de afstemming 

van de werkprocessen tussen de federale en de lokale politie, oa. wat betreft de eerste 

vaststellingen, de dossierovername en de samenwerking van de lokale politie met het LTWP, het AT, 

de tactische recherche, het RCCU en de BTS. 

 

2.4.6  Verwachtingen van de provinciegouverneur voor 2014 – 2017 (bijlage 2) 

 
2.4.6.1 Streven naar een kwaliteitsvolle politiezorg 

 

 Optimaliseren van gemeenschapsgerichte politiezorg 
 

 door het aangaan van partnerschappen (bv. bij de aanpak van intrafamiliaal geweld) of de 

realisatie van gepaste doorverwijzingen (bv. doorverwijzing naar het project buren- 

bemiddeling). 

 door de  systematische  toepassing van criminaliteitspreventie (o.a. bij inbraken, fietsdiefstal, 

gauwdiefstal, geweld, drugs) waarbij de burger ook vóór het zich voordoen van de feiten 

geïnformeerd wordt. 

 door het meewerken en bevorderen van initiatieven die de bevolking actief betrekt bij de 

veiligheidszorg, met bijzondere aandacht voor de subjectieve onveiligheid. 

 

 Optimaliseren informatiegestuurde politiezorg 
 

 door het geïntegreerd samenwerken van  lokale politiezones, met de federale politie, met 

het CIC en met het AIK en het voortdurend wederzijdse feedback geven na samenwerking. 

 door het verhogen van de kwaliteit van de adviezen van de wapendossiers en betekening van 

de weigeringen en intrekkingen. 

 door het zoeken naar partnerschappen (bv. gemeenschappelijk gebruik van deskundigen) 

 

 Optimale bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling 

 

 door de toepassing van de omzendbrief CP3. 

 door het optimaliseren van de wijkwerking . 
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2.4.6.2 Het beheer van de publieke ruimte en de bestuurlijke informatie 

 

 door het oordeelkundig omgaan met de GAS-reglementering. 

 door het afstemmen van de synergiën op het vlak van de nood-en interventieplanning. 

 

2.4.6.3 Veilig verkeer 

 
 door het voeren van een handhavingsbeleid met de nadruk op het verhogen van de 

subjectieve pakkans, door het voeren van (lokale en gecoördineerde) verkeersacties 

voornamelijk rond volgende thema’s: 

- niet dragen van de gordel, de helm en niet gebruiken van kinderzitjes; 

- overdreven snelheid; 

- rijden onder invloed van alcohol of andere drugs; 

- GSM-gebruik achter het stuur; 

- door het bevorderen van de participatie van verenigingen (vb. sport, jeugd) als doelgroep bij 

de sensibilisering rond veilig verkeer. 

 
 
2.4.6.4 Beheersen criminaliteit en prioritaire criminaliteitsfenomenen in het bijzonder 
 

 door de gerichte aanpak van rondtrekkende dadergroepen. 

 door de snelle en accurate informatiedoorstroming betreffende metaaldiefstallen, 

ladingdiefstallen en woninginbraken. 

 door de actieve samenwerking met de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ). 

 door de ondersteuning van lokale politiepraktijken in internationale context. 

 door het samenwerken en uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen 

terrorisme en extremisme (Ministeriële omzendbrief PLP 37). 

 door ondersteunen van het CoPPRaproject2. 

 

2.4.6.5 Een moderne, duurzame en efficiënte politieorganisatie 

 

 Het voorzien in een  modern HR-beleid waarin er wordt voorzien in: 

 een loopbaanbegeleiding binnen de politiezone;  

 de ondersteuning van een kwaliteitsvolle politieopleiding; 

 de goede opvang, begeleiding en omkadering van stagiairs en nieuw politiepersoneel. 

 

 Duurzaam en efficiënt 
 op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied. 

 

2.4.7.Verwachtingen vanuit het Nationaal veiligheidsplan (bijlage 23) 

 

In het NVP worden er een heel aantal prioriteiten op het vlak van criminaliteits- of andere 

fenomenen alsook beleidsopties vastgelegd.  De bedoeling is niet dat deze automatisch worden 

opgenomen in het zonale veiligheidsplan.  De lokale zone neemt enkel de prioriteiten van het NVP in 

overweging voor zover de fenomenen en thema’s ook binnen de politiezone als problematisch 
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worden ervaren. De andere fenomenen die geen specifiek actieplan behoeven, worden behandeld 

als ze zich voordoen en daaraan wordt met de partners samengewerkt (o.a. het deelnemen aan de 

fenomeenoverleggen (AFO’s). 

 

2.4.7.1 Bijdrage van de politiediensten aan een veilige en leefbare samenleving 

2.4.7.1.1 Krachtlijnen van de politiezorg en het politiebeheer 

 Een minimale gelijkwaardige dienstverlening garanderen 

De politiediensten moeten altijd en overal een kwaliteitsvolle en voor iedereen een minimale 

gelijkwaardige dienstverlening (kunnen) blijven waarborgen. 

 

 Streven naar een excellente politiezorg 

De politiediensten zullen de visie op een excellente politiezorg verder nastreven, uitwerken, 

operationaliseren en borgen.  Er blijven inspanningen nodig om de integratie van de  

gemeenschapsgerichte politiezorg, de informatie gestuurde politiezorg en de optimale bedrijfs-

voering door te zetten. 

 

 Een optimale geïntegreerde werking realiseren 

Er dient een optimale samenwerking te zijn tussen de verschillende politiediensten enerzijds en met 

alle betrokken partners anderzijds.  Daar waar de samenwerking tussen de politiediensten dient te 

worden verbeterd, moeten het overleg en de samenwerking geïnstitutionaliseerd worden.  De DirCo 

dient, daar waar de werking niet optimaal is, de onderlinge relaties en contacten tussen de lokale 

politie en alle gedeconcentreerde diensten van de federale politie te stimuleren en te ondersteunen. 

Er dient verder te worden gezocht naar mogelijkheden en opportuniteiten voor een doorgedreven 

samenwerking en partnerschap. 

 

2.4.7.1.2 Het beheer van de publieke ruimte en de bestuurlijke informatie  

 

 Genegotieerd beheer van de publieke ruimte 

De omzendbrief CP4 dient te worden toegepast. 

 Overlast of incivilities 

De aanpak van overlast dient te worden opgevoerd en op een integrale manier te gebeuren.  

Samenspraak tussen alle relevante veiligheidspartners is vereist, dit om een evenwicht te bereiken 

tussen een preventieve en een reactieve aanpak.  In voornoemd perspectief blijft dit niet beperkt tot 

het domein van de lokale politie, ook de gedeconcentreerde en operationele steundiensten van de 

federale politie voeren dergelijke opdrachten uit op hun specifiek terrein of in de nabijheid ervan. 
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 Bestuurlijke informatie 

Er dienen op alle niveaus van de politie concrete inspanningen te gebeuren om alle stadia van de 

inlichtingencyclus inzake bestuurlijke politie beter te organiseren en te professionaliseren. 

 Coördinatie bij crisissituaties 

De aanbeveling van het Comité P om de federale politie in samenwerking met de Vaste Commissie 

van de lokale politie, op het vlak van de leiding van de operaties, de nodige initiatieven te doen 

nemen om een werkbaar kader te ontwikkelen voor wat de coördinatie bij crisissituaties betreft.  

Ook de leiding bij het afkondigen van het nationaal politiealarm verdient hierbij de nodige aandacht. 

Daarnaast zal de politie actief meewerken aan de afstelling en de synergie op het vlak van de nood-

en interventieplanning. 

2.4.7.1.3 Gemeenschapsgerichte politiezorg : meer dan de wijkdienst en haar medewerker 

 

Het principe van de gemeenschapsgerichte politiezorg dient te worden toegepast in alle basis-

functionaliteiten, niet louter in de wijkwerking.   

De versterking van de aanwezigheid van politiemensen op het terrein en in het bijzonder de 

wijkagenten  moet worden bevorderd door maatregelen van reorganisatie en rationalisatie in het 

gebruik van de middelen, de vermindering van de administratieve lasten en de herdefiniëring van de 

prioritaire taken.  

2.4.7.1.4 Veilig verkeer  

De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid heeft de lokale politiediensten opgelegd om de 

nodige inspanningen te leveren om ongevallen te voorkomen, verantwoord gedrag in het verkeer te 

stimuleren en de veiligheid te handhaven.  Het is belangrijk gedragswijzigingen teweeg te brengen 

door middel van een objectief en subjectief risico op controle. 

Het NPVB 2011 legt de verschillende politiediensten op hun acties te richten op de volgende 

prioritaire verkeersthema’s: 

 de overdreven snelheid; 

 het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs; 

 het GSM-gebruik achter het stuur; 

 het niet dragen van de gordel en het niet gebruiken van kinderzitjes. 

De prioritaire doelgroepen zijn: 

 de zwakke weggebruikers; 

 de motorrijders; 

 de vrachtwagenchauffeurs en het vrachtvervoer. 

De handhavingsacties dienen georiënteerd te worden naar de risicoplaatsen en risicotijdstippen. 

Er dient zeer veel aandacht te gaan naar de kwaliteitsverbetering van de controles.  Bovendien kan 

een  verhoging van het aantal controles enkel indien de goede kwaliteit van de controles verzekerd 
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kan worden.  De toename van het aantal controles dient op basis van beeldvorming georiënteerd te 

worden voor een beter resultaat en effect. 

Er wordt tevens aan de politiediensten gevraagd om zich maximaal in te zetten om de kwaliteit van 

de ongevallenregistratie zo snel mogelijk te optimaliseren. 

Aan Centrex, het kennis-en expertisecentrum wegverkeer, wordt gevraagd om via zijn analyses en 

voorstellen bij te dragen aan de verbetering van de basisopleidingen en voortgezette opleidingen. 

 
2.4.7.1.5 Criminaliteit in het algemeen en prioritaire criminaliteitsfenomenen in het bijzonder 

 De criminaliteit in het algemeen 

Alle entiteiten van de politie hebben als essentiële taak om alle vormen van criminaliteit maximaal te 

voorkomen, te detecteren, te beheersen en probleemoplossend te bestrijden.  Hierbij is het 

natuurlijk aangewezen dat de meest adequate instantie het initiatief neemt in de bestrijding van het 

fenomeen. 

Het stellen van prioriteiten houdt bijgevolg niet in dat de politie ervan vrijgesteld wordt om de 

kwaliteit in de opsporing van alle misdrijven permanent te verbeteren en aan te passen aan de 

moderne concepten en technieken. 

Het is belangrijk dat alle schakels uit de veiligheidsketen op elkaar zijn afgestemd.  Daarnaast moeten 

ook nieuwe technische ontwikkelingen onderzocht en geïmplementeerd worden. 

Tot slot moet de essentiële rol van de lokale politie worden onderlijnd in de opsporing van de 

criminaliteitsfenomenen en van de noodzaak om hen te informeren in het kader van de deelname in 

het arrondissementeel informatiekruispunt.  Er is ook voorgesteld dat in elk korps referentieagenten 

worden aangewezen voor de specifieke criminaliteitsdomeinen en in het bijzonder belast met de 

opvolging van dossiers die een specifieke theoretische kennis vereisen en een sensibiliteit met het 

betrokken fenomeen. 

 Een bijzondere aandacht voor de aantastingen van de fysieke integriteit 

Er zal altijd een prioritaire aanpak zijn van feiten die de fysieke integriteit van personen, in het 

bijzonder tegenover vrouwen, aantasten.  Draaiboeken zullen worden opgemaakt door de federale 

politie in samenspraak met de magistratuur en de lokale politie.  Deze zullen na goedkeuring door 

het openbaar ministerie worden verspreid.  Er zullen ook minimumstandaarden worden bepaald.  

Essentieel in de aanpak van deze feiten is de strijd tegen de illegale handel in vuurwapens.  Daarom 

zal bij de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen bijzonder aandacht worden besteed aan 

het detecteren van illegale vuurwapens en de maximale inbeslagname ervan met het oog op de 

verbeurdverklaring en de ontmanteling van de aanvoerlijnen. 

Ook de kwalitatieve bejegening van het slachtoffer blijft centraal staan. 

De overheid engageert zich om verder te investeren in de audiovisuele opname van verhoren van 

minderjarigen en kwetsbare slachtoffers. 

 De prioritaire criminaliteitsfenomenen 
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In de periode 2012-2015 zullen prioritair worden behandeld: 

 de diefstallen gewapenderhand; 

 het geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbaar vervoer en door 

stadsbendes; 

 de drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de 

smokkel  van synthetische drugs en cannabis en de verkoop van drugs (dealen); 

 de illegale vuurwapenzwendel; 

 het terrorisme; 

 het intrafamiliale geweld en geweld tegen vrouwen; 

 de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en de 

mensensmokkel; 

 de informaticacriminaliteit; 

 de fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 

afvalbeheer; 

 de inbraken in woningen en andere gebouwen. 

Bij de aanpak van deze fenomenen zal bijzondere aandacht worden besteed aan het detecteren van 

(het witwassen van) illegale verworven vermogensvoordelen en de maximale inbeslagname ervan 

met het oog op de verbeurdverklaring. 

 De aanpak van deze prioritaire criminaliteitsfenomenen 

Al deze criminaliteitsfenomenen zouden in de veiligheidsplannen van alle entiteiten van de politie 

moeten worden hernomen, behoudens gerichte aanpassingen op grond van lokale specifieke 

omstandigheden.  Niets staat het aanvoeren van eigen aanvullende prioriteiten in de weg. 

Er zal in partnerschap worden gehandeld tussen de lokale en de federale politie voor wat de 

prioritaire fenomenen betreft.  De lokale politie zal zich wel eerder dienen te richten op de minder 

georganiseerde criminaliteitsfenomenen en hierbij conceptueel, coördinerend en handelend 

optreden. 

Voor wat betreft de georganiseerde prioritaire criminaliteitsfenomenen zal de federale politie binnen 

de zes maanden na afkondiging van het veiligheidsplan een programma opmaken waarmee de lokale 

en federale politie zullen rekening houden bij de redactie en de uitvoering van hun actieplannen. 

 Bijkomende aandachtspunten 

De politie zal, aangepast aan de lokale omstandigheden, rekening houden met de in het NPVB 2011 

geïdentificeerde bijkomende plaatsen die kwetsbaar zijn voor meerdere criminaliteitsfenomenen, 

meer bepaald het openbaar vervoer, de recreatiedomeinen en de toeristische trekpleisters, de grote 

evenementen en plaatsen van grote toeloop. 

Het NPVB wijst ook op een aantal toekomstige veiligheidsproblemen, voornamelijk de risico’s die 

gepaard gaan met het toenemend gebruik van het internet en de nieuwe technologie, de 

internationalisering van de criminaliteit, de sociale uitsluiting en het toenemend geweld. 
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2.4.7.1.6 Internationale politiesamenwerking 

De mogelijkheden tot internationale politiesamenwerking zijn sterk toegenomen.  Voor de periode 

2012-2015 verbindt de politie zich er dan ook toe om haar medewerkers optimaal op deze evolutie 

voor te bereiden. 

2.4.7.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de politiediensten  

2.4.7.2.1 Een modern HR-beleid 

 

De politie moet kunnen rekenen op de operationele inzetbaarheid en de beschikbaarheid van haar 

medewerkers en tegelijkertijd waken over hun welzijn en motivatie.  Het HR-beleid van de politie 

wordt in grote mate beïnvloed door het personeelsstatuut.  Dit statuut moet evolueren naar een 

werkelijk dragend instrument van een modern HR-beleid in het belang van de organisatie, de burger 

en de individuele medewerker, dit alles in overleg met alle betrokkenen.  Bijgevolg zal het juridische 

statuut van het politiepersoneel worden vereenvoudigd. 

 

2.4.7.2.2 Informatiebeheer en ICT 

 

Het tijdig beschikken over de geverifieerde en de geanalyseerde informatie is een basisvoorwaarde 

voor een efficiënte en effectieve politiewerking.  Een gemoderniseerd en aangepast 

informatiebeheer is dan ook noodzakelijk.  De nieuwe technologieën bieden daartoe de mogelijkheid 

maar hebben tot hiertoe nog onvoldoende hun weg gevonden naar de politie. 

 

2.4.7.2.3 Optimaal beheren en aanwenden van de beschikbare middelen (het 

capaciteitsvraagstuk) 

 

De komende jaren zal de politie geconfronteerd worden met een grote uitstroom van medewerkers 

die de pensioenleeftijd bereikt hebben.  Dit verlies aan kennis en ervaring dient te worden 

gecompenseerd door een instroom van personeel dat kwantitatief en kwalitatief op hetzelfde niveau 

zit als het personeel dat  uitstroomt.   

Het wordt voor de kleine lokale zones moeilijk om de gegarandeerde minimale dienstverlening te 

waarborgen door het ontbreken aan beschikbare capaciteit.  Het is gepast om aandacht te besteden 

aan het versterken van de doeltreffendheid van de lokale politie door betere synergiën, door  de 

realisatie van schaalvoordelen en de ontwikkeling van projecten voor het optimaliseren van het 

personeelsbeheer, door te voorzien in gemeenschappelijke aankopen van goederen en 

infrastructuren.   Daarom zal in dit verband in een wettelijk kader voorzien worden dat de vrijwillige 

fusies van politiezones opnieuw toelaat en vergemakkelijkt. 

De beperkte budgettaire ruimte zal iedereen ertoe aanzetten om zo efficiënt mogelijk te werken en 

verder  te zoeken naar opportuniteiten om het maximum uit de beschikbare middelen te halen. 

2.4.7.2.4 Innovatie en nieuwe technologieën 

De politiediensten moeten gebruik maken van de opportuniteiten om te investeren in innovatie en 

nieuwe technologieën.  Inzet van technologie draagt bij tot de veiligheid omdat meer zaken sneller 

kunnen worden opgelost en effectiever toezicht kan worden gehouden. 
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2.4.7.2.5 Duurzame ontwikkeling 

Zuinigheid en ecologisch verantwoord ondernemen zijn vooral gericht op de lange termijnresultaten 

en dit vraagt een langetermijnplanning en voorbereiding op het vlak van het economische en het 

ecologische gebruik van infrastructuur, energie, waterverbruik, voertuigen, materialen, enzovoort.  

De efficiëntie van de politiewerking mag hierdoor niet in het gedrang komen. 

2.4.7.3 Een beleidscyclus met een bijzondere aandacht voor de evaluatie 

De politie is meer en meer planmatig en resultaatsgericht gaan denken en handelen.  Het volstaat 

echter niet om goede plannen te maken.  Ze moeten ook uitgevoerd, opgevolgd, geëvalueerd en 

eventueel bijgestuurd worden.  Het is eveneens van groots belang dat de budgettering zo goed 

mogelijk gebeurt.  

Het concept organisatiebeheersing dient zijn ingang te vinden in de politiewerking.  De opvolging en 

de evaluatie moeten worden ingebed in de globale en nog meer geïntegreerde beleidscyclus.  In de 

toekomst moet het uitgevoerde politiebeleid beter worden geëvalueerd.  Een tweejaarlijkse 

evaluatie is aangewezen.  Overlegorganen zoals de zonale veiligheidsraad, het provinciaal overleg en 

de Federale politieraad hebben hierbij een fundamentele rol. 

 

2.5 Inrichting van het korps (bijlage 10) 
2.5.1 Reëel kader (met invulling van het aantal medewerkers) 
 

31.12.2012 Operationeel Calog 

 HCP CP HINP INP AP A B C D 

Korpschef 1 - - - - - - - - 

Beleidsondersteuning - 1 - - - - - - - 

Intern toezicht - 1 - - - - - - - 

Adm.& tech.& log. 

dienst 

- - - - - 1 - - 4 

Systeembeheer - - 1 1 - - - 1 - 

Vergunningen - 1 - 2 1 - - - - 

Secretariaat - - - - - - - 5 - 

Wijk - 0,5 2 10 - - - - - 

Lok. Recherche - 0,5 1 4 - - - - - 

RIVO - 1 5 16 - - - - - 

Totaal 1 5 9 33 1 1 0 6 4 

 

 

 

2.5.2 Organiek kader. (zie volgende pagina) 

 

../bijlagenZVP2014-2017/Bijlage%2010%20JAARVERSLAG_2012_BRT.pdf


 

 

Zonechef 

Staf 

Beheer en beleid 
1 FTE CP 
1 HINP 

Adm. & techn en logistieke dienst 

1 FTE adm.adviseur 
2 FTE Calog 

2 FTE techn. beambte 

Functionele diensten 

Systeembeheer –  functioneel beheer 

1 FTE HINP 
2 FTE INP 

Vergunningen – verkeer – O.O. 

1 FTE HINP 
2 FTE INP 
1 FTE AP 

Secretariaat 

1 FTE Secretaris 
4 FTE Calog 

RIVO  

1 FTE CP 
5 FTE HINP 
21 FTE INP 
5 FTE INP 

OD – Wijk 

1 FTE CP 

Rekenplichtige 

0.25 FTE 

Wijk 

1 FTE HINP 
11 FTE INP 
2 FTE HINP 

OD 

1 FTE HINP 
4 FTE INP 



2.6 Beeld van de dienstverlening en de werking 

2.6.1 Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking. 

 

 Voldoen we aan de minimale werkingsnormen? 
 

We voldoen aan de minimale werkingsnormen, behalve voor het onthaal waar we tijdens het 

weekend enkel zaterdagvoormiddag vier uur onthaal verzekeren in het centraal commissariaat. 

Evenwel is het zo dat we in de wijkposten Begijnendijk en Rotselaar op zaterdag ook onthaal 

verzekeren in de voormiddag.  

 Hoe organiseren we de functionaliteiten?  

In de gemeente Tremelo zijn de interventiedienst, de lokale onderzoeksdienst en de wijk Tremelo 

gevestigd in de voormalige rijkswachtbrigade.  De stafdienst en de dienst vergunningen zijn 

gehuisvest in het voormalige gebouw van de gemeentepolitie Tremelo. 

2.6.1.1. Wijkwerking 

Datum registratie Aantal inwoners 
Aantal 

wijkinspecteurs 

volgens de norm 

Reëel aantal 

wijkinspecteurs 

Aantal 

politieposten 

Capaciteit 

op 

jaarbasis 

(2012) 

31.12.2012 40610 10 12 3 12598 h 

 

NORM 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners 

De norm werd gehaald. 

 

2.6.1.2 Onthaal 

Datum 

registratie 

Aantal gemeenten 

in de zone 

Aantal 

politieposten 

Aantal uren daadwerkelijk 

fysiek onthaal in het centraal 

onthaalpunt 

Capaciteit op 

jaarbasis 

(2012) 

   Weekdagen Week-end / 

feestdagen 

 

31.12.2012 3 3 60 4 6238 h 

 

NORM per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische 

infrastructurele maatregelen 
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Aan de ingang van het centraal onthaal is er de mogelijkheid om via een parlofoonsysteem in verbinding te 

treden met het CIC Vlaams-Brabant (centrale dispatching Leuven). Enkel in dringende gevallen wordt een 

interventieploeg ter plaatse gestuurd. In de andere gevallen kan de eerste noodzakelijke informatie 

verstrekt worden en kan er, indien nodig, verwezen worden naar de andere openingsuren. 

Naast het centrale onthaal te Tremelo kan de burger terecht in de wijkantennes Rotselaar en Begijnendijk, 

alle werk-  en zaterdagen tussen 8 en 12 uur. 

De norm werd volgens de letter van de wet niet gehaald (geen onthaal op zondag). 

 

2.6.1.3 Interventie en algemeen toezicht 

Datum 

registratie 

Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Capaciteit op 

jaarbasis 

(2012) 

 Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken  

31.12.2012 

 

1 06:00 - 14:00 

14:00 - 22:00 

22:00 - 06:00 

 

2 07:00 - 15:00 

15:00 - 21:00 

21075 h 

 

NORM: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week 

Wat betreft de piekploegen is het zo dat deze zeer flexibel worden ingezet. In normale omstandigheden 

worden op maandag, donderdag en vrijdag twee piekploegen voorzien volgens bovenstaande uurregeling. 

Op dinsdag en woensdag wordt gewoonlijk slechts één piekploeg voorzien. Afhankelijk van voorziene acties 

en/of operaties kan er afgeweken worden van deze vaste dienstregeling. 

De norm werd gehaald. 

 

2.6.1.4 Politionele slachtofferbejegening 

Datum 

registratie 

Gespecialiseerd 

medewerker 

beschikbaar (ja / neen) 

Wijze waarop de permanente 

beschikbaarheid geregeld is (aan te kruisen) 

Capaciteit op 

jaarbasis 

(2012) 

  Intern de 

zone 

geregeld  

Samenwerkingsverband met 

andere PZ/Fedpol 

 

31.12.2012 

 

Ja Ja Ja NVT 

 

NORM: 1 gespecialiseerde medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) 



Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 
 

37 
 

De norm werd gehaald. 

 

2.6.1.5 Lokale opsporing en lokaal onderzoek 

   Organisatievorm  

Datum 

registratie 

Globaal 

effectief 

zone 

Effectief 

operationeel 

kader 

Lokale 

recherchedienst 

(met vaste 

medewerkers) 

Polyvalente of 

« flexibele » 

opsporings- en 

onderzoekscapaciteit 

Capaciteit 

op jaarbasis 

(2012) 

   Aantal FTE Aantal FTE of uren  

31.12.2012 

 

62 59 6 0 8030 h 

 

NORM: 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen 

De norm werd gehaald en zelfs uitgebreid naar 11%. 

 

2.6.1.6 handhaving van de openbare orde 

 

 

 

 

 

 

Permanentie OBP en OGP OBP Ja 

 

Interzonale 

samenwerking 

 

 Neen 

OGP Ja 

 

Interzonale 

samenwerking 

 

Datum registratie  Neen 

31.12.2012  

 

NORM: 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 

De norm werd gehaald. 
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2.6.1.7 Verkeer 

VERKEER 

 DIENST CAPACITEIT TOV TOT 

preventieve en repressieve acties WIJK/INT 2 % repr.acties 

verkeersregeling INT NG 

vaststellen vko INT NG 

advies verlenen VERGUNNINGEN 3,5 % 

NORM: 8 % van de totale werkcapaciteit (KB 6 oktober 2009) 

De norm werd gehaald ermee rekening houdend dat vele taken verspreid zitten over de verschillende 

diensten en dat twee INP voltijds bezig zijn met verkeer (adviezen en vergunningen). 

 

2.6.1.8 Andere operationele  diensten  

Gespecialiseerde diensten: 

Binnen de PZ BRT zijn de volgende gespecialiseerde diensten: 
 

 diefstalpreventie 

 slachtofferbejegening 

 gespecialiseerd verhoorder van minderjarigen 

 APO –officier  

 monitoren geweldbeheersing met vuurwapen 

 monitoren geweldbeheersing zonder vuurwapen  
 
 

Taakaccenten: 

Binnen de PZ BRT zijn er de volgende taakaccenten: 

 diefstalpreventie 

 verkeerseducatie in de scholen 

 aanspreekpunt partnergeweld 

 specialisatie verkeer (zwaar vervoer enz…) 

 motorrijder 

 informaticafraude 

 jeugd en gezin 

 fraude 

 milieu 

 vreemdelingen 

 mensenhandel 

 diefstallen 

 financiële criminaliteit 

 moord/zeden 

 strafrechtspleging 

 drugs 
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Contactpersonen: 

Binnen de PZ BRT zijn er de volgende contactpersonen: 

 Contactpersoon “jeugdcriminaliteit voor de schoolgemeenschappen” 

 Contactpersoon schoolverzuim 

 Contactpersoon Intrafamiliaal geweld 
 

2.6.1.8 Opdrachten en taken van federale aard. 

De wettelijk voorziene federale opdrachten voor onze zone worden uitgevoerd.  De 
gehypothekeerde capaciteit voor onze zone bedraagt 1259 manuren. 
 
Volgens de richtlijn MFO2 dient onze zone 2,8 maal het aantal te leveren personeelsleden 
(aanspreekbaarheidsniveau) op te leiden. Voor onze zone betekent dit dat er minimaal 2.8 x 4 = 12 
personeelsleden  opgeleid moeten zijn opdat de mobilisatie weinig of geen impact zou hebben op de 
lokale werking. Voor wat betreft onze zone zijn er 16 medewerkers met basis opleiding en uitgerust 
met HYCAP kledij.  14 ervan maken deel uit van de groep RIVO.  
De politiezone zal, gezien het jaarlijks terugkerend festival Rock Werchter, gehypothekeerde 
capaciteit dienen te vragen  aan andere zones.  
 
Onze zone neemt deel aan het overleg BeCor (bestuurlijke coördinatoren). 
 
2.6.1.9. Bijdrage aan het nationaal veiligheidsplan 

Binnen de PZ BRT werden in volgende materies contactpersonen aangeduid: 

 voertuigenzwendel  

 rondtrekkende dadergroepen 

 targetting 

 drugs 

 mensenhandel 

 ecofin 

 leefmilieunetwerk 

 bestuurlijke politie bij het AIK 

 gerechtelijke politie 

 

2.6.1.10 Opdrachten en taken ten voordele van derden 

 

Art. 90 WGP bepaalt dat de gemeenteraad of politieraad een reglement kan vaststellen betreffende 

de inning van een vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie.  

De politieraad heeft zo geen reglement vastgesteld. 
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2.6.2 De interne werking 

 

2.6.2.1 Management van medewerkers 

 

 Onthaal nieuwe medewerkers, stagiairs: 

Elke nieuwe medewerker, stagiair of jobstudent krijgt bij zijn indiensttreding een onthaalbrochure.  

Hierin vindt deze praktische informatie terug over onder meer de werking van de zone, de risico’s en 

preventiemaatregelen,…. 

Een ervaren peter of meter wordt toegewezen. 

 Opleiding : 

Iedere medewerker krijgt de kans om zich ten volle te ontplooien in de uitoefening van zijn taken en 

krijgt hiervoor de nodige opleidingen. 

Tweemaal per jaar wordt ieder personeelslid in kennis gesteld van de opleidingen die door de 

politiescholen worden georganiseerd.  

 

 Gecertificeerde opleiding : 

De CALOG-personeelsleden kunnen deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen die worden 

georganiseerd.  Indien zij slagen voor het examen krijgen ze gedurende zes jaar een 

competentieontwikkelingstoelage uitgekeerd. 

 

 Sociale activiteiten : 

- Korpsmaaltijd: jaarlijks wordt aan de medewerkers een korpsmaaltijd aangeboden die in de 

voormiddag wordt vooraf gegaan door een opleidingsmoment.  

- Teambuildingnamiddag: jaarlijks wordt er een namiddag georganiseerd waarin de 

medewerkers kunnen kiezen uit verschillende activiteiten (wandelen, fietsen, vissen, tennis en 

petanque).  Aansluitend aan deze activiteiten wordt een barbeque aangeboden door de zone. 

- Voetbalwedstrijden: een aantal medewerkers organiseren op regelmatige basis 

vriendschappelijke voetbalwedstrijden met andere politiezones of verenigingen. 

- Lokaal infokrantje ’t BRTke: twee maal per jaar maken een aantal medewerkers een 

infokrantje waarin het reilen en zeilen, de faits divers en wat leuke anekdotes over de zone worden 

neergeschreven. 

 

 Preventie: 
De politiezone doet beroep op een interne (Premed) en een externe preventieadviseur (Interleuven).  

Sinds einde 2007 stelt de politiezone een globaal preventieplan op. Een belangrijk item hierin is de 

analyse van de meest voorkomende risico’s. Per risico wordt een ad hoc werkgroep samengesteld, 

dit om de betrokkenheid van de medewerkers te bekomen. 
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2.6.2.2 Management van middelen 

 Begroting 

Het financieel beheer van de politiezone gebeurt door de bijzondere rekenplichtige. 

De dienstjaarrekeningen 2009 tot en met 2011 werden definitief vastgesteld door de diensten van de 

heer gouverneur van Vlaams-Brabant. 

 

 Aankoop van materieel 

Bij de aankoop van materiaal is niet alleen de prijs doorslaggevend.  Het product wordt ook 

afgetoetst aan de veiligheidsvoorschriften en milieunormen.  Bovendien wordt er rekening gehouden 

met de gebruiksvriendelijkheid ervan (cf. Beleidsverklaring globaal preventie plan (GPP)). 

 

De belangrijkste aankopen in de periode van het ZVP2009-2012 waren: 

 2 nieuwe scooters 125 cc YAMAHA voor de wijkinspecteurs 

 2 interventievoertuigen MERCEDES VITO 

 1 anoniem voertuig voor de recherche 

 Geolocalisatietoestellen (fleetlogger) voor alle voertuigen 

 HECKLER & KOCH 9mm collectieve wapens 

 Kogelwerende vesten 

 3 metaaldetectoren type GARRETT (wet Salduz) 

 Snelheidsinformatiebord 

 Verkeersmeetsysteem 

In het kader van de nieuwe Salduzwetgeving diende een lokaal te worden ingericht voor het 

vertrouwelijk gesprek met de advocaat.  Er werden sloten op de ramen gezet, er werd een alarmbel 

geïnstalleerd en de telefoon werd zodanig geprogrammeerd dat er enkel gesprekken mee kunnen 

worden ontvangen. 

Elk operationeel personeelslid beschikt over een persoonlijke Astrid radio. 

Ieder  tot HHOO- opgeleid personeelslid wordt voorzien van een volledige uitrusting HHOO. 

In de loop van het laatste trimester van elk jaar wordt aan de diensthoofden gevraagd na te gaan 

welke behoeftes er zijn voor hun diensten op het vlak van materieel.  

 Informatica 

De nodige budgetten zijn voorzien om de nieuwe ontwikkelingen gepland door de Federale Politie op 

het vlak van informatica te realiseren. 

 In 2009 werd een nieuwe fileserver aangekocht en in 2010 een nieuwe clusterserver (ISLP). Jaarlijks 

worden een vijftal oude pc’s vervangen door nieuwe. Een drietal laptops werden ook aangeschaft.  

Er zal naar aanleiding van de bouw van het nieuwe politiehuis een behoeftenanalyse opgemaakt 

worden met een duidelijke visie naar de toekomst toe.. 

Er wordt gebruik gemaakt van een map HOTNEWS waarin alle voor de medewerkers belangrijke  

informatie wordt verzameld. 
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 Nieuw politiehuis 

Er werd binnen de drie gemeenten van de politiezone geopteerd voor nieuwe wijkkantoren en een 

nieuw hoofdgebouw.   In de gemeente Begijnendijk wordt het nieuwe wijkkantoor geïntegreerd in 

het nieuwe administratief centrum van de gemeente.  In Rotselaar wordt geopteerd voor een 

alleenstaande nieuwbouwwoning.  De oprichting van deze wijkkantoren gebeurt onder het beheer 

van de gemeenten. 

Het nieuwe zonecommissariaat zal opgetrokken worden in Tremelo.  In 2008 is de politiezone 

overgegaan tot de onteigening van de vroegere logementswoningen van de rijkswacht ten voordele 

van de politiezone. Op de site die alzo bekomen wordt zal een nieuw politiehuis gebouwd worden 

dat voldoet aan de huidige normering. Er werd hiervoor een projectbegeleider aangeduid die het 

dossier zal opvolgen en begeleiden.   De politiezone is de bouwheer. 

 

Zoals ook reeds aangehaald in punt 2.4.7.2.3 (optimaal beheren en aanwenden van de beschikbare 

middelen) zullen de burgemeesters van de politiezone de haalbaarheid nagaan van het fuseren of 

samenwerken met naburige politiezones ten einde efficiënter te werken. Het resultaat van deze 

studie zal ontegensprekelijk een impact hebben op de nieuwbouw. 

 

2.6.2.3 Management van processen 

De komende jaren zal in de eerste plaats veel aandacht besteed worden aan kwaliteitsvolle 

processen-verbaal.  

In 2010 werd het gemeenschappelijk draaiboek “vaststellen van inbraken in gebouwen” 

gefinaliseerd. Het is het product van een werkgroep bestaande uit specialisten van verschillende 

zones, het AIK, FGP-Leuven, de DirCo en het CIC. Op het vormingsmoment van 2010 werd een quiz 

georganiseerd om het gebruik van het draaiboek in te oefenen. 

Om de interne informatiehuishouding te beheersen en te verbeteren, werd er nagedacht over een 

performant systeem. Voorlopig werd de K:\schijf opgeruimd en werden de mappen overzichtelijk 

georganiseerd. Onze Calog A staat in voor het beheer van de informatie. 
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2.6.3 Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking. 

 

Domein van de 
interzonale/bovenlokale 

samenwerking 

Zone – dienst waarmee het 
protocol werd afgesloten 

Implicaties voor de zone- impact op de 
middelen 

Dispatching  CIC Vlaams Brabant Dispatching verricht door Federale Politie 

Steun aan AIK – bijdrage 
financiële personeelskost aan 
PZ Leuven 

PZ Leuven Protocol betreffende de bijdrage in de 
financiële personeelskosten van vier 
personeelsleden van het adm. en log kader 
aangeworven door de PZ Leuven t.b.v. het 
AIK Leuven 

Gebruik politiehuis Leuven PZ Leuven – Fed Pol Richtlijnen voor het gebruik van het 
politiehuis Leuven. 

Netwerk verhoorders 
minderjarigen 

PZ Arrondissement Leuven 1 personeelslid 

Versterking Justitiepaleis PZ Arrondissement Leuven Naar gelang de vraag 

Slachtofferbejegening PZ Arrondissement Leuven 1 personeelslid 

Protocol HyCap PZ Arrondissement Leuven + 
CSD Leuven 

Rock Werchter, TW Classic en Werchter 
Boutique hebben een belangrijke invloed  

Samenwerking bovenlokale 
acties verkeer 

PZ Arrondissement Leuven – 

CSD Leuven  

Naar gelang de vraag CSD en Parket 
Deelname aan arrondissementele acties 

Samenwerking bovenlokale 
gerechtelijke acties 

PZ Arrondissement Leuven – 

CSD Leuven  

Naar gelang de vraag CSD en Parket 
Deelname aan arrondissementele acties 

PRORELA Protocol PZ Hageland, 
Haacht, LAN, BRT, Aarschot, 
parket en vredegerecht 

Herwaardering van de functie vrederechter 
ter bestrijding van maatschappelijke en 
sociale overlast. 

RAPID PZ Arrondissement Leuven – 
CSD – FGP Leuven  en parket. 

Samenwerkingsprotocol op het gebied van 
terugroeping in eerste lijn van 
onderzoeksploeg en in tweede lijn van 
vrijwilligers in geval van belangrijk 
gerechtelijk incident. Samenwerking tussen 
parket en de politiediensten van het 
arrondissement. 

Laterale steun PZ Aarschot Protocol betreffende opvang gearresteerden 
en gebruik van het cellencomplex. 

Politiealarm Lok. Pol. diensten arr. Leuven 
– FGP en CSD Leuven 

Protocol politiealarm Arro Leuven 
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Jongeren PV Parket Leuven Protocol ter bevordering van de 
verkeersveiligheid van de 12-16 jarige 
zwakke weggebruikers. 

Praktijkgroep voor optimale 
bedrijfsvoering 

Zones arr. Leuven en Halle-
Vilvoorde 

Praktijkgroep waar technieken en methoden 
worden aangeleerd en ervaringen worden 
uitgewisseld m.b.t. optimale bedrijfsvoering. 

Dresscode Zones arr. Leuven Afspraken m.b.t. de uniformdracht. 

 

2.6.4 Andere protocols  en samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners en 

derden. 

 

 Protocol mbt de specifieke aanpak jeugdcriminaliteit:   

Conform de Ministeriële Omzendbrief PLP 41 inzake de versterking en/of bijsturing van het lokaal 

veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een 

aanspreekpunt voor de scholen, werd een protocolakkoord afgesloten met  alle basis- en middelbare 

scholen binnen de PZ. 

 Convenant duurzaam veilige schoolomgeving : 

Dit convenant werd opgemaakt en ondertekend tussen de Vlaamse Overheid, de gemeente 

Rotselaar, de Rotselaarse scholen, de oudercomités, de gemachtigde opzichters, de leerlingen van de 

verschillende scholen en de PZ BRT.  Het convenant wil ertoe bijdragen de verkeersveiligheid op de 

schoolroutes en de verkeersleefbaarheid aan de schoolomgeving te verbeteren. 

 

 Protocol mbt het fenomeen partnergeweld 

Dit protocol werd afgesloten tussen de verschillende politiezones van het arrondissement Leuven en 

het CAW Leuven.  Hierbij wordt niet alleen het slachtoffer, maar ook de pleger doorverwezen. 

 

 Protocol mbt het ophalen en opvangen van achtergelaten dieren 

De politiezone werkt samen met het dierenopvangcentrum “De Schakel” voor het ophalen en 

opvangen van achtergelaten dieren.  “De Schakel” is ook in staat opvang te bieden volgens de 

richtlijnen die vervat zijn in de omzendbrief d.d. 11 juli 2012 met betrekking tot de nieuwe 

gezelschapsdieren (NGD). 

 

Andere: 

- De politie maakt deel uit van de beheerscommissie “domein Ter Heide” van Rotselaar 

- In de wijk “Middelberg” te Rotselaar loopt een BOA (buurtobservatieactie).  De 

wijkinspecteur is contactpersoon voor de lokale politie. 

- Er werd een intentieverklaring getekend tussen de NMBS Holding, de gemeenten 

Rotselaar en Begijnendijk, de Pdk, de DirCo, de spoorwegpolitie en de politiezone 

BRT  om te komen tot een betere beveiliging van de stationsomgeving. 

- Het project “burenbemiddeling” is opgestart met steun van de provincie Vlaams-

Brabant. 
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2.7 Synthese van de bestede capaciteit  
De gegevens die in onderstaande tabel worden weergegeven zijn gegenereerd uit de toepassing 

GALOP (personeelsplanning). 

Statistiek 2012 
Algemeen 
totaal 

Operationeel korps 
Statutair personeel 

Calog 
Stat. 

Calog 
Contr. 

% 

01-01-2012 -> 31-12-2012 87905:58 76539:26 7651:07 3715:25 100 

   Onthaal 6238:34 6238:34     7,1 

        Centraal Tremelo 3231:01 3231:01      

        Wijk Begijnendijk 1404:00 1404:00      

        Wijk Rotselaar 1603:33 1603:33      

   Interventie 21075:05 21075:05     24 

        Interventie P1-P2-P3 19298:25 19298:25      

        Patrouille 1776:40 1776:40      

             Patrouille VM 597:42 597:42      

             Patrouille NM 532:51 532:51      

             Patrouille dag 360:30 360:30      

             Overbrenging/voorleiding 125:12 125:12      

             Terugroeping 160:25 160:25      

   Wijkwerking 12598:31 12598:31     14,33 

        Activiteiten wijk 12598:31 12598:31      

             Verkeerseducatie 7:36 7:36      

             Technopreventief advies 25:54 25:54      

             Wijkwerking 7935:29 7935:29      

             Wijkwerking / Wijkwerking VM 771:42 771:42      

             Wijkwerking / Wijkwerking NM 3628:50 3628:50      

             Wijkwerking / Markttoezicht 208:00 208:00      

             Wijkwerking / Avondwijkwerking 21:00 21:00      

   Lokale Recherche 8030:39 8030:39     9,13 

        Onderzoek in 7259:36 7259:36      

        Onderzoek uit 545:27 545:27      

             Kinderverhoor 26:57 26:57      

        Gerechtelijke actie 225:36 225:36      

             Gerechtelijke actie / Diefstal uit gebouwen 96:00 96:00      

             Gerechtelijke actie / Drugs 31:00 31:00      

             Actie / Antispijbelactie 15:12 15:12      

             Gerechtelijke actie / Inspectiediensten 32:00 32:00      

             Assisenproces "Lesnoer" 51:24 51:24      

   Verkeerscontroles en acties 1747:12 1747:12     2,00 

             Verkeerscontrole / ADR 32:00 32:00      

             Verkeerscontrole / Alco 69:24 69:24      

             Verkeerscontrole / Boorddocumenten 380:39 380:39      

             Verkeerscontrole / Fietsverlichting 27:00 27:00      

             Verkeerscontrole / Snelheid 329:54 329:54      
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             Verkeerscontrole / Zwaar vervoer 152:00 152:00      

             Verkeerscontrole / Gordel/GSM 331:30 331:30      

             Weekendactie / Snelh - alco - drugs 424:45 424:45      

   Opleidingen  3056:09 2691:04 121:28 243:37 3,47 

   Gehypothekeerde capaciteit 488:08 488:08      

        Justitiepaleis 113:48 113:48      

             Openbare orde / Justitiepaleis 113:48 113:48      

        Ordediensten extern politiezone 374:20 374:20      

   Lokale ordediensten 2147:06 2130:36 16:30   2,44 

        Festivals Werchter 1264:15 1247:45 16:30    

             Openbare orde / Rock Werchter 751:00 751:00      

             Openbare orde / T/W Classic 251:00 242:30 8:30    

             Openbare orde / Werchter Boutique 262:15 254:15 8:00    

        Ordediensten intern politiezone 882:51 882:51      

   Vergaderingen 1433:33 1273:48 159:45   1,63 

        Vergaderingen intern 1180:27 1049:15 131:12    

             Verg. intern 137:18 129:42 7:36    

             Verg. intern / Wijk 43:12 43:12      

             Verg. intern / Staf VM 884:24 771:36 112:48    

             Verg. intern / Staf NM 71:42 60:54 10:48    

             Verg. intern / Rock Werchter 10:48 10:48      

             Verg. intern / T/W Classic 33:03 33:03      

        Vergaderingen extern 253:06 224:33 28:33    

             Verg. extern 195:42 167:09 28:33    

             Verg. extern / AOV 3:36 3:36      

             Verg. extern / Arro Leuven Regio West 19:24 19:24      

             Verg. extern / Rock Werchter 7:30 7:30      

             Verg. extern / WT 11:06 11:06      

             Verg. extern / Scholenoverleg 2:00 2:00      

             Verg. extern / Regio Oost-West 4:36 4:36      

             Verg. extern/AFO 9:12 9:12      

   Administratie 28817:02 20189:37 7353:24 1274:01 32,78 

   Onderhoud 2273:59 76:12   2197:47 2,58 

             Onderhoud gebouwen 2197:47     2197:47  

             Onderhoud wagenpark VM 16:00 16:00      

             Onderhoud wagenpark NM 60:12 60:12      

 

Aantal nachturen 
22/06 

6432:55    (7,31%) Aantal weekenduren 7558:37     (8,59%) 
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Afwezigheden van 1-01-2012    tot   31-12-2012  

 Aantal dagen Aantal uren %  t.o.v. 
prestaties 

Ziekte 2138 10407:24 11,83 

Baaldagen 9 Nvt Nvt 

Verlof dwing reden fam 
belang 

28 Nvt Nvt 

Uitzonderlijk verlof 30 197:36 0,22 

Bloedgeven 64 437:00 0,49 

Omstandigheidsverlof 50 368:36 0,41 

 

Ziektedagen per dienst in 2012 

 Aantal dagen Aantal uren % t.o.v. totaal 

Lokale recherche 142 874:00 8,40 

Interventiedienst 634 3602:24 34,61 

Stafdienst 639 3659:24 35,15 

Wijkwerking 297 1732:48 16,64 

Onderhoud 446 538:48 5,16 
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3 De strategische doelstellingen 

3.1 De vorige strategische doelstellingen – evaluatie en te trekken lessen 

3.1.1 De eigendomsdelicten 

Bereiken dat het gemiddeld aantal voltooide inbraken in woningen in de jaren 2009, 2010 en 2011 
daalt ten opzichte van het gemiddeld aantal voltooide woninginbraken in de jaren 2005, 2006, 2007 
en 2008.  

Bereiken dat het gemiddeld aantal diefstallen uit/aan voertuigen van de jaren 2009 t.e.m 2011 daalt 
ten opzichte van het gemiddeld aantal feiten in de jaren 2005-2008 (vorige zvp) 

3.1.1.1 Resultaten: 

 Diefstal uit particuliere woningen: 

 2009 2010 2011 2012 

Jan 9 7 7 3 

Feb 3 1 11 7 

Maa 4 4 2 9 

Apr 4 3 0 8 

Mei 2 1 3 4 

Jun 1 3 1 3 

Jul 6 2 1 0 

Aug 3 3 1 7 

Sep 3 2 1 1 

Okt 2 5 9 4 

Nov 17 2 10 16 

Dec 8 2 9 9 

totaal 63 35 55 71 

 

De vooropgestelde doelstelling (gemiddeld 36,75 inbraken/jaar) werd enkel gehaald in 2010. 

Sindsdien zien we een markante stijging. 
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 Diefstal uit/af voertuig 

 2009 2010 2011 2012 

Jan 5 5 0 0 

Feb 0 1 2 2 

Maa 1 0 1 0 

Apr 1 0 3 1 

Mei 1 1 16 3 

Jun 1 1 11 2 

Jul 3 3 1 1 

Aug 7 4 0 2 

Sep 2 0 2 6 

Okt 3 3 15 4 

Nov 3 0 3 1 

Dec 0 2 2 2 

Totaal 27 20 56 25 

 

De  vooropgestelde doelstelling (gemiddeld 4 diefstallen uit vtg/maand) werd gehaald behalve in 

2011, met 4,6 inbraken per maand. 

3.1.1.2 Te trekken lessen: 

De doelstellingen zijn zodanig geformuleerd dat ze betrekking hebben op de ganse zone (3 

gemeenten), waardoor het moeilijk is te werken op een effectieve verlaging van de cijfers. Je hebt 

hier als politie alleen weinig impact op. Het zou gemakkelijker en efficiënter zijn als men kan werken 

op zwarte punten/zones, die ruimtelijk gezien beter te beheersen zijn. Het probleem is in deze zo dat 

we in onze zone niet echt te maken hebben met risicozones en we daardoor wel genoodzaakt zijn 

om een algemenere doelstelling te formuleren.  

Ook hier is het moeilijk een SMART doelstelling te formuleren. We stellen sedert 2009 een riante 

daling vast in het aantal inbraken uit voertuigen om dan plotseling in 2011 geconfronteerd te worden 

met drie inbrakenplagen die de cijfers terug de hoogte in jagen.  

3.1.2 Verkeersveiligheid 

Bereiken dat het gemiddeld aantal verkeersongevallen met gewonden en/of doden in de jaren 2009 
t.e.m. 2011 daalt ten opzichte van het gemiddeld aantal van de jaren 2005 t.e.m. 2008. 
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3.1.2.1 Resultaten: 

 2005-2008 2009 2010 2011 2012 

Begijnendijk 109 27 31 34 32 
Rotselaar 227 42 46 42 40 
Tremelo 138 35 44 27 30 
Totaal 474 104 121 103 102 

 118,5     

 

De doelstelling (gemiddeld 118,5 VKO LL/ jaar) werd gehaald behalve in 2010. 

3.1.2.2 Te trekken lessen: 

Als strategische doelstelling hebben we niet echt een betere manier om de inspanningen die we 

leveren af te toetsen aan het aantal verkeersongevallen met gewonden en/of doden. Dit is meestal 

een goede graadmeter voor de inspanningen die geleverd worden op het vlak van 

snelheidscontroles, alcohol- en drugscontroles, gordeldracht, GSM-gebruik en dergelijke. 

We opteren om deze doelstelling te houden. De effectieve acties worden verwerkt in de 

operationele doestellingen. 

 

3.1.3 Drugs 

Bereiken dat jaarlijks minstens 1000 manuren van de lokale recherche besteed worden aan het 
fenomeen drugs. 
 

3.1.3.1 Resultaten: 

 2009 2010 2011 2012 

Besteed aantal 
uren 

1442 1693 2297 1031 

 

De doelstelling (minstens 1000 manuren) werd gehaald. 

 2009 2010 2011 2012 

Aanvankelijke pv’s 14 17 21 8 

Navolgende pv’s 83 285 733 88 

Kantschriften 30 13 20 28 

Totaal 127 315 774 124 
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3.1.3.2 Te trekken lessen: 

Op het eerste zicht leek deze doelstelling zeer breed gesteld, maar gezien we een politiezone zijn 

waar zich niet echt een acuut drugprobleem stelt, was het inderdaad beter capaciteit te voorzien die 

ad hoc kon gebruikt worden voor opduikende problemen. Het is wel zo dat een massa zachte 

informatie ons bereikt waaruit we, en dit volgens de richtlijnen van het parket, de belangrijkste zaken 

moeten filteren. 

Het gaat hem hier vooral om drugproductie en dealen. Desondanks hebben we toch menig uren 

moeten spenderen aan een zaak (dodelijke afloop) met vloeibare XTC. 

Op het vlak van indicatoren zijn het aantal uren wel gemakkelijk te beheren, temeer we in ons GALOP 

systeem toch nog een onderscheid maken in welk domein van het fenomeen we de uren 

gespendeerd hebben (productie, dealen, enz…) 

 

3.1.4 Intrafamiliaal geweld 

Bereiken dat tegen 2012 de doorverwijzingen (slachtoffer en pleger) na politionele tussenkomsten in 
partnergeweld jaarlijks stelselmatig verhogen tot 100 % bereikt wordt. 

3.1.4.1 Resultaten: 

 

Jaartal 2009 2010 2011 2012 

Aantal dossiers 

partnergeweld 

176 152 112 129 

 

Deze doelstelling werd gehaald. 

3.1.4.2 Te trekken lessen: 

Omdat het hier om een vrij recent fenomeen ging, dat zeer uiteenlopend omschreven werd (fysiek 

geweld, psychisch geweld, niet betalen onderhoudsgeld, ouder-kind probleem, kind-ouder probleem 

enz…) hebben we gekozen om in ons actieplan het doorverwijzen te promoten van de gevallen 

waarin effectief fysiek geweld gebruikt werd tussen partners. Dit voor zowel het slachtoffer in eerste 

instantie, daarna ook de dader. 

We slaagden er vrij snel in om dit te integreren in de dagelijkse routine. 
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3.2 De strategische doelstellingen 2014-2017 

3.2.1 Verantwoording van de keuzes. 

Met de onderstaande matrix bepalen we de fenomenen die voor de meeste van onze partners van 

belang zijn. Deze hebben we afgeleid enerzijds uit de beleidsplannen, anderzijds uit de 

overlegvergaderingen zoals bijvoorbeeld het Zonaal Veiligheidsoverleg. 

Indien het fenomeen voorkomt in de verwachtingen van één van de partners dan wordt er een 

kruisje in deze kolom geplaatst.  Het aantal kruisjes toont de belangrijkheid van een fenomeen aan. 

FENOMEEN Beleidspl
annen 
Gemeent
en 

Zonale 
Veilighei
ds 
Raad 

NVP 
2012- 
2015 

Beleids- 
Plan 
Parket 

Gouver- 
neur 

Totaal Strateg. 
Doelstellin
g 
ZVP 

Diefstallen 
Gewapenderhand 

  X   1 RW
4
 

Geweld in de publieke 
ruimte, in het bijzonder op 
openbaar vervoer en door 
stadsbendes 

  X   1 RW 

Drugs  X X X  3 JA 

Illegale vuurwapenzwendel   X   1 RW 

Terrorisme   X X  2 RW 

IFG en geweld tegen 
vrouwen 

 X X X X 4 RW 

Mensenhandel en 
mensensmokkel 

  X X  2 RW 

Informaticacriminaliteit   X   1 RW 

Fraude(ihb sociale en 
fiscale fraude inzake 
afvalbeheer 

  X X  2 RW 

Inbraken in woningen en 
andere gebouwen 

X X X X X 5 JA 

Verkeer X X X X X 5 JA 

Nabijheid wijkagent X     1 RW 

Schoolomgeving X     1 RW 

Buurtproblemen (overlast)   X X  2 RW 

Jongeren X   X  2 RW 

Racisme en discriminatie    X  1 RW 

Verdwijningen    X  1 RW 

Stedebouw en milieu    X  1 RW 

                                                           
4
 RW staat voor reguliere werking waarmee we bedoelen dat deze fenomenen geen specifiek actieplan 

behoeven, maar die we zeker behandelen als ze zich voordoen en waaraan we met de partners werken alsook 
het deelnemen aan de fenomeenoverleggen (AFO’s) 
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Motivering van de keuze 

Uit deze matrix worden de volgende fenomenen weerhouden waarvoor voor de operationele 

werking een strategische doelstelling  met de daaraan gekoppelde operationele doelstellingen zal 

opgesteld worden (actieplan) nl: 

 Het fenomeen drugs (alle druggerelateerde feiten) 

 Het fenomeen inbraken in woningen en andere gebouwen 

 Het fenomeen verkeer (alle problemen m.b.t. handhaving) 

 

Diefstallen gewapenderhand. 

Deze vorm van diefstallen komt in onze politiezone gelukkig maar zelden voor (gemiddeld 2 feiten 

per jaar).  

 

Geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op openbaar vervoer en door stadsbendes. 

Deze vorm van geweld komt zeer zelden voor in onze politiezone. Op vraag van de begeleiders van 

DE LIJN en de NMBS komen onze medewerkers onmiddellijk ter plaatse om de nodige bijstand te 

verlenen. Er zijn onderhandelingen bezig om te komen tot een samenwerkingsprotocol. 

 

Illegale vuurwapenzwendel 
De politiezone heeft op haar grondgebied geen handelszaken van vuurwapens en er zijn nog geen 

feiten van vuurwapenzwendel vastgesteld. Er wordt wel tijdens de reguliere werking aandacht 

besteed aan het illegaal bezit en gebruik van vuurwapens en verboden wapens. Overeenkomstig de 

wapenwet heeft de zone een referentieambtenaar die belast is met het beheer van het lokaal 

wapenregister en de opvolging van de dossiers desbetreffende. 

 

Terrorisme 

De rol van de lokale politie bestaat in eerste instantie uit het vergaren en doorspelen van informatie. 

Onze politiezone neemt deel aan de vergaderingen en verleent zijn medewerking indien er feiten 

zich voordoen. 

 

Mensenhandel en mensensmokkel 
De politiezone verleent haar medewerking aan de diensten die controle uitoefenen op het 

grondgebied en doet aan informatiegaring om doelgerichte acties op te zetten.  

 

Informaticacriminaliteit 

Onze politiezone fungeert in eerste instantie als doorgeefluik van informatie naar de 

gespecialiseerde diensten van de federale politie (CCU computer crime unit). De politiezone beschikt 

bij de lokale recherche over een medewerker die zich specialiseert in informatica gerelateerde 

inbreuken (ECOFIN). 
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Nabijheid wijkagent 
Elke gemeente van de politiezone heeft een wijkantenne die bemand is met een aantal 

wijkinspecteurs volgens de norm van de PLP10. Hun wijkantenne is dagelijks open in de voormiddag 

(behalve zondag) voor het ontvangen van de burger. Zij bezoeken steevast de scholen tijdens het 

begin en einde van de lessen. (zie jaarverslagen) Zij staan in voor een veilig verloop van de 

plaatselijke activiteiten en voeren de opdrachten van het parket uit (kantschriften). Ze staan ook in 

voor de controle op de woonstveranderingen. Op deze manier komen ze veelvuldig in contact met de 

burger. 

 

Schoolomgeving 

Naast de dagelijkse controle om en bij de schoolpoorten tijdens het begin en einde der lessen, 

worden er regelmatig snelheidscontroles gehouden met het oog op de 30 km/h regel. De 

commissaris/diensthoofd van de wijkwerking is contactpersoon met de scholengemeenschap in het 

kader van het convenant veilige schoolomgeving. 

 

Buurtproblemen/overlast 

Ook hierin heeft de wijkwerker zijn inbreng. Hij zorgt voor een goede communicatie naar de 

verschillende partners en helpt zoeken naar mogelijke oplossingen. Dit kan via het project PRORELA 

(project relationele problemen), via buurtbemiddeling (project van de provincie Vlaams Brabant)of 

via toepassing van het GAS reglement (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) indien het gaat om 

overlast. Er werd een provinciaal sanctionerende ambtenaar hiervoor aangesteld. 

 

Jongeren 

Problemen met de jeugd worden hoofdzakelijk tijdens de schoolvakanties vastgesteld. Tijdens die 

periodes patrouilleren onze medewerkers langs de gekende pleisterplaatsen of doen ze nazicht op de 

plaatsen die aangeduid werden door de burger. Er is echter geen groot probleem in de politiezone, 

er zijn geen bendes gekend. 

 
Racisme en discriminatie 
Er worden in onze politiezone geen feiten van racisme of discriminatie vastgesteld. Er zijn geen 

noemenswaardige uitgaansbuurten op het grondgebied van de politiezone. 

 

Verdwijningen 

Elke verdwijning, al dan niet onrustwekkend, wordt door de politieploeg behandeld en indien nodig 

ondersteund door de dagcoördinator en dit volgens de procedure van de Cel Vermiste Personen. 

 

Stedenbouw  en milieu 

Een hoofdinspecteur is taakaccenthouder  voor milieu en volgt de dossiers op.  Voor milieu gaat het 

vooral om “vuurtje stook” , voor de dossiers stedenbouw maakt de stedenbouwkundige ambtenaar 

van de gemeente een technische bijlage op die aan het proces-verbaal gekoppeld wordt. Er is echter 

geen sprake van een probleem in de politiezone, noch voor milieu, noch voor stedenbouw. 
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3.2.2  De strategische doelstellingen 2014-2017 

 

In de zonale veiligheidsraad van 15 maart 2013 en 25 oktober 2013 werden de prioritaire 
fenomenen, zoals deze vermeld staan in het NVP 2012-2015, en een aantal fenomenen betreffende 
buurtproblemen besproken . 
De ZVR opteert er voor om enkel voor deze fenomenen strategische doelstellingen op te stellen. 
 
De volgende fenomenen werden gekozen met het oog op het bepalen van strategische 
doelstellingen: 
 

 “Eigendomsdelicten” 

 “Verkeersonveiligheid” (met focus op snelheid, roodlicht rijden, alcohol, drugs, onaangepast 
rijgedrag, veiligheidsrisico’s van vrachtvervoer, recidive) 

 “Drugproductie, drughandel en druggerelateerde criminaliteit”  

 Het operationeel maken van twee nieuwe wijkkantoren en een centraal politiehuis. 
 
De overige succesbepalende factoren worden niet uitgewerkt in strategische doelstellingen, maar 
meegenomen als richtinggevend en inspirerend voor eventuele strategische plannen en/of 
initiatieven ter verbetering van onze politieorganisatie. 
 
De andere prioriteiten uit het NVP zullen, indien zij zich voordoen in onze zone de nodige aandacht 
krijgen en zal er indien nodig geparticipeerd worden aan bovenlokale acties en initiatieven in dit 
kader. 
 

 

3.2.2.1 De eigendomsdelicten - strategische doelstelling:  

3.2.2.1.1  Woninginbraken 

BEREIKEN DAT HET AANTAL VOLTOOIDE INBRAKEN IN WONINGEN DAALT TEN OPZICHTE VAN 
HET AANTAL VOLTOOIDE WONINGINBRAKEN IN DE VIER VOORGAANDE  JAREN.  

(Criterium zoals omschreven in de criminaliteitsbarometer “woninginbraak in de enge zin”) 

 KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
 Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 

 Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren 

 Resultaatgericht actieplan opstellen 

 Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt. 

 Samenwerking met omliggende PZ's en FGP 

 Specifieke opleiding voorzien  

 Benodigde technische middelen voorzien 

 Efficiënt beheer ICT middelen (ANG …) 

 De doelstelling transversaal uitwerken 

 

 PARTNERS 
 Gemeentelijke diensten (preventie en informatie) 

 Diefstalpreventieadviseurs 

 Prov. Vl-Brabant, dienst maatschappelijke veiligheid 
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 Parket  

 Federale Politie (FGP, AIK, CSD, …) 

 Omliggende politiezones 

 

 WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 Indicatoren: 

 Aantal voltooide inbraken (gemiddeld) in woningen 

 Aantal pogingen tot inbraak in woningen 

 Aantal bekende/gevatte daders 

 Aantal vinger/voet/oor sporen … 

 Aantal acties …  

 

 Wijze waarop – methode – tool – frequentie 
 Maandelijkse statistieken (criminaliteitsbarometer en eigen cijfers) 

 

 Meetfrequentie – rapportering 
 Maandelijks 

 Aan korpschef 

3.2.2.2 De verkeersveiligheid - strategische doelstelling:  

BEREIKEN DAT HET AANTAL VERKEERSONGEVALLEN MET GEWONDEN EN/OF DODEN DAALT 
TEN OPZICHTE VAN HET AANTAL VAN DE VIER VOORGAANDE JAREN. 

 KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
 De multidisciplinaire aanpak van het fenomeen 

 Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit 

 Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren 

 Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt 

 Verkeersveiligheidsovereenkomst of actieplan ontwikkelen 

 Adequate opleidingen 

 De noodzakelijke meetapparatuur ter beschikking stellen 

 De doelstelling transversaal uitwerken 

 

 PARTNERS 
 FOD Mobiliteit – FOD BIZA 

 Gemeentelijke diensten (informatie en infrastructuur) 

 Federale politie 

 Vlaams Gewest (beheer infrastructuur) 

 Provincie Vlaams-Brabant (preventie en infrastructuur) 

 Parket 

 

 WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 Indicatoren: 
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 Aantal verkeersongevallen (met doden/gekwetsten) 
 Aantal acties + metingen (snelheid, alcohol, enz…) 
 

 Wijze waarop – methode – tool: 
 ISLP gegevens 

 Handmatig bijgehouden resultaten 

 Lokale verkeersveiligheidsbarometer 

 

 Meetfrequentie – rapportering 
 Maandelijks 

 Aan korpschef 

 

3.2.2.3 Drugs - strategische  doelstelling 

 
VANAF 2014 WORDEN DE DRUGGERELATEERDE FENOMENEN IN KAART GEBRACHT MET ALS 

DOEL EEN GERICHTE AANPAK ERVAN. 

 

 KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
 Multidisciplinaire aanpak van het fenomeen 

 Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt  

 Het actieplan is het resultaat van denkwerk van een multidisciplinaire politionele 

werkgroep (ketengeoriënteerd). 

 Voldoende budget voor specifieke training en opleiding 

 

 PARTNERS  
 Parket 

 Federale Politie (FGP) 

 Andere politiediensten 

 NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) 

 Partners uit de sociale sector (CAW, CGG, …) 

 

 WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 Indicatoren: 

 Druggerelateerde dossiers 

 Aantal uren besteed aan acties m.b.t. drugs (exclusief drugs in verkeer) 

 Drugs en minderjarigen 

 Processen verbaal (verkoop, gebruik, fabricatie,…) 

 RIR 

 RAR 

 

 Wijze waarop – methode – tool: 
 Metingen actieplannen 2009-2012 



Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 
 

58 
 

 ISLP-admin 

 Statistieken 

 Briefings, debriefings 

 Alle ander info gerelateerd …. 

 

 Meetfrequentie – rapportering 
 Maandelijks 
 Aan korpschef 

 

3.2.2.4 De nieuwbouwprojecten 

TEGEN 2017 IS DE POLITIE OPERATIONEEL IN EEN CENTRAAL POLITIEHUIS EN 2 WIJKANTENNES. 

 KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
 Voldoende capaciteit om de opvolging te doen van de nieuwbouw 

 Deelname aan de overlegvergaderingen 

 Het ter beschikking hebben van alle dokumenten terzake 

 Medewerking van de medewerkers inzake voorbereiding verhuis enz… 

 

 PARTNERS  
 Gemeentebesturen 

 Ontwerpteam – Aannemers 

 

 WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 

 Opstellen en opvolgen van een timetable. 

 

3.2.2.4.1 Wijkkantoor Begijnendijk 

Het wijkkantoor Begijnendijk zal deel uitmaken van het masterplan voor een nieuw administratief 

centrum te Begijnendijk. De timetable zal dan ook grotendeels bepaald worden door de gemeente. 

De politie zal vooral advies geven over de indeling van de aan hen toegekende ruimte en de 

uitvoering van de technieken en het meubilair. De onderhandelingen hierover zijn al gaande. 

3.2.2.4.2 Wijkkantoor Rotselaar  

Het wijkkantoor Rotselaar zal een halfopen bebouwing worden, gelegen in de Parkstraat te 

Rotselaar, vlak bij het gemeentehuis. De bouwvergunning is afgeleverd en de bestekken zijn 

goedgekeurd en gepubliceerd. Deze nieuwbouw zal opgevolgd worden door de gemeente Rotselaar 

in nauw overleg met de politie. 

3.2.2.4.3 Hoofdkantoor Tremelo  

Het hoofdkantoor zal gebouwd worden in het centrum van Tremelo waar nu de politie-

interventiedienst huist, inbegrepen de vroegere logementshuizen daarachter. Gezien deze diensten 

operationeel moeten blijven zal de bouw in verschillende fasen moeten gebeuren. 

Er werden vijf ontwerpen weerhouden waarvan er een zal gekozen worden ter uitvoering. 
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Een goede timetable en een goede samenwerking met de projectbegeleider zal de nodige houvast 

moeten bieden om dit project tot een goed einde te brengen. 
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4. Het communicatiebeleid 

4.1 Externe communicatie 

4.1.1 Te trekken lessen over de externe communicatie van het politiebeleid 2009-

2012. 

Het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 werd uitgebreid besproken en verdeeld onder de leden van de 

zonale Veiligheidsraad (op CD-Rom met gemakkelijke linken naar de bijlagen). 

De actieplannen werden opgemaakt door de medewerkers door middel van het samenstellen van 

werkgroepen om ze uit te werken en vorm te geven naar de praktische werking toe. Er werd een 

actieplanverantwoordelijke aangeduid die de uitvoering, opvolging en evaluatie ervan voor zijn 

rekening nam. De evaluaties werden afzonderlijk opgesteld en halfjaarlijks werd hiervan verslag 

uitgebracht naar het ZVP. Dit verslag werd ter inzage op de gemeenschappelijke schijf van de ISLP-

server geplaatst. 

 

4.1.2 Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid 2014-

2017. 

 

BELANGHEBBENDEN INTENTIES 

Overheden - opdrachtgevers 

 Zonale veiligheidsraad 

 Politiecollege 

 Politieraad 

 

Bespreking op ZVR van 15/3/2013 en goedkeuring op de ZVR 

van 25/10/2013 

zie ZVR 

Voorstelling op de politieraad na goedkeuring. 

Dienstenafnemers Website politiezone 

Via de gemeentelijke infobladen en websites 

Partners en leveranciers 

 Parket 

 Federale Politie (FGP, Dirco, …) 

 Gouverneur 

 

Overmaken van een exemplaar van het ZVP, de actieplannen 

en de resultaten conform de verspreidingslijst. 

Maatschappij Website politiezone 

Via de gemeentelijke infobladen en websites 
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4.2 Interne communicatie 
 

4.2.1 Te trekken lessen over de interne communicatie van het politiebeleid 2009-

2012 

 

Binnen de dienst interventie, onthaal en de lokale recherche werd aan de hand van presentaties een 

overzicht gegeven van de inhoud van de actieplannen gekoppeld aan de verantwoordelijken met 

daarbij een tijdsschema. 

Op de ISLP pc’s werd in de informatiemap een map beleid gemaakt met daarin de verschillende 

actieplannen, de jaarverslagen en het integraal zonaal veiligheidsplan 2009-2012. 

 

Gezien de actieplannen halfjaarlijks geëvalueerd werden en ze jaarlijks hernieuwd werden, werd de 

communicatie erover in de Zonale Veiligheids Raad wel levendig gehouden. Voor de medewerkers 

ging het vooral om het uitvoeren van de actieplannen. 

Het is vooral de taak van de actieplanverantwoordelijke die toch het dichts bij de medewerkers staat, 

die moet refereren naar de onderliggende doelstellingen van de acties. 

 

4.2.2 Intenties betreffende de interne communicatie van het politiebeleid 2014-

2017 

 

De missie, visie en waarden die in het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 werden opgenomen, werden 

aangepast en in een nieuw kleedje gestoken zodat ze herkenbaarder zijn en makkelijker te begrijpen 

naar de praktijk toe.  Het zijn trouwens de medewerkers op straat die als eerste deze visie moeten 

uitdragen. Aan hen zullen ze gecommuniceerd worden in een eerste fase door middel van technische 

middelen zoals de screensaver. In een tweede fase kunnen ze aan bod komen tijdens de dagelijkse 

overlegmomenten. Daarnaast zullen ze besproken worden tijdens de tweejaarlijkse 

evaluatiegesprekken. 

De inhoud van het zonaal veiligheidsplan zal aan Calog, basiskader, middenkader en officierenkader 

door de beleidsmedewerkers vertaald worden tijdens een van de opleidingsmomenten. 

De evaluaties, de resultaten van de actieplannen en de jaarverslagen worden systematisch op de 

gemeenschappelijke schijf van de ISLP-server geplaatst. 

Ook worden op de gemeenschappelijke activiteiten zoals de jaarlijkse korpsmaaltijd en de jaarlijkse 

teambuildingdag overzichten gegeven van de resultaten en de stand van zaken van de actieplannen. 
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5. Goedkeuring van het plan 

5.1 Verbeteren en vernieuwen 
 

Opmerkingen en/of suggesties Federale 

overheidsdiensten (ZVP 2009-2012) 

Genomen initiatieven/ maatregelen om hieraan te 

verhelpen 

Compact, zeer degelijk en sterk 

methodologisch onderbouwd 

 

Verwachtingen van de partners duidelijker 

opnemen in het plan zelf 

De verwachtingen van de partners werden 

uitgebreid opgenomen in het huidige plan. 

Verdere contextualisering van de gegevens in 

scanning en analyse aanbevelingswaardig 

Bij elke tabel werd een woordje uitleg bijgevoegd 

waar nodig. 

Onthaal voldoet niet aan de minimale 

werkingsnorm 

De motivering ervan werd opgenomen. 

Motivering niet-weerhouden prioriteiten uit 

het NVP 

Opgenomen in huidig plan. 

 

5.2 Goedkeuring 
 

Voor kennisname van het bovenstaande & voor akkoord over het huidige zonaal veiligheidsplan. 

Datum zitting: 25/10/2013  

Leden van de zonale veiligheidsraad HANDTEKENING 

Dirk Claes 

Burgemeester Rotselaar-voorzitter ZVR 

 

Patrick Vits 

Procureur des Konings 

 

Willy Michiels 

Burgemeester Begijnendijk 

 

Paul Dams 

Burgemeester Tremelo 

 

HCP Patrick Truyens 

Korpschef PZ BRT 

 

HCP Karolien De Smet 

DirCo Leuven 
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6. Actieplannen en projecten 
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7. Verspreidingslijst 
 

 geadresseerden 

1. Burgemeester Begijnendijk 

2. Burgemeester Rotselaar 

3. Burgemeester Tremelo 

4. Korpschef PZ BRT 

5. DirCo Leuven 

6. Parket Leuven 

7. Minister van Binnenlandse Zaken 

8. Minister van Justitie 

9. Federale politie - directie relaties met de lokale politie 

10. Gouverneur provincie Vlaams-Brabant 

11. Federale gerechtelijke politie 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  
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8. Bijlagen 
 

Bijlage 1 Omzendbrief CP2 

Bijlage 2 Verwachtingen gouverneur ZVP 2014-2017 

Bijlage 3 Profielschets Begijnendijk 2010 

Bijlage 4 Profielschets Tremelo 2010 

Bijlage 5 Profielschets Rotselaar 2010 

Bijlage 6 Integrale versie NPVB 2011 

Bijlage 7 Jaarverslag 2009 

Bijlage 8 Jaarverslag 2010 

Bijlage 9 Jaarverslag 2011 

Bijlage 10 Jaarverslag 2012 

Bijlage 11 Bevolkingsbevraging analyse 2011 

Bijlage 12 Bevolkingsbevraging bespreking van de fenomenen 2011 

Bijlage 13 Criminaliteitsbarometer 2009 - 2013 

Bijlage 14 Ophelderingsbarometer 

Bijlage 15 Diefstallen uit gebouwen 2011 

Bijlage 16 Verkeersbarometer 2012 

Bijlage 17 Verkeersinbreuken 2011 

Bijlage 18 CIC statistieken 2011 

Bijlage 19 CIC statistieken 2012 

Bijlage 20 Evaluatietabellen ZVP2009-2012 

Bijlage 21 Provinciaal Veiligheidsoverleg 2012 

Bijlage 22 Verwachtingen parket Leuven 

Bijlage 23 NVP 2012-2015 

Bijlage 24 RUP Rock Werchter 

Bijlage 25 Omzendbrief CP4 

Bijlage 26 PLP10 
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Bijlage 27 Verkeersongevallen 2012 

Bijlage 28 Verwachtingen DirCo Leuven 

Bijlage 29 Gemeentelijke profielschets Begijnendijk 2012 

Bijlage 30 Gemeentelijke profielschets Rotselaar 2012 

Bijlage 31 Gemeentelijke profielschets Tremelo 2012 

Bijlage 32 Draaiboek schroothandel 

Bijlage 33 Omzendbrief CP1 

Bijlage 34 Omzendbrief CP3 

Bijlage 35 Overzichtstabel NPVB 2011 

Bijlage 36 Rangschikking fenomenen 11-2012 

Bijlage 37 Veiligheidsmonitor 2008-2009 

Bijlage 38 Functionele norm verkeer 

Bijlage 39 Beleidssynthese FGP Leuven 2013-2016 

 

 


