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Beste lezer 

Het jaar 2018 is voorbij, met dit 

jaarverslag willen wij samen met u 

terugblikken op onze activiteiten van 

het voorbije jaar.   

 

 

Wij, uw lokale politiedienst, hebben er vorig jaar opnieuw naar gestreefd om een 

zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor alle burgers.  

 

In een snel veranderende samenleving, moeten wij als politiedienst inspelen op 

alle noden en behoeften van onze bevolking. Zo zetten wij blijvend capaciteit in op 

de  reguliere werking en basispolitiezorg. Elke dag opnieuw staat zowel ons 

geüniformeerd als burgerpersoneel de klok rond paraat om onze bevolking de 

nodige hulp, uitleg als bijstand te verlenen in uiteenlopende situaties. Wij hopen 

dan ook een voorbeeld te zijn voor ieder van hen.  

 

Dit kunnen wij enkel en alleen verwezenlijken met de hulp van onze interne en 

externe partners. 

 

In dit jaarverslag leest u hoe we dit hebben trachten te verwezenlijken en welke 

resultaten we geboekt hebben. Wij trachten naar onze bevolking en partners een 

transparante organisatie te zijn, die op een zeer duidelijke en adequate manier 

rapporteert. 

  

Ik wens u veel leesplezier alsook een veilig 2019! 

 

Kurt Tirez 

 

Eerste-Hoofdcommissaris 

Korpschef 

 

 

 

Hoofdcommissariaat Asse 
Z.5 Mollem 230 
1730 Asse 
Tel.: 02 452 50 05 
Fax: 
E-mail: 

 
Elke dag van 07u tot 22u open 

 

Politiepost Merchtem 
Aug. De Boeckstraat 62  
1785 Merchtem 
Tel.: 052 37 12 22 

 
Maandag tot vrijdag  
13u tot 15u 

 

Politiepost Opwijk 
Processiestraat 22  
1745 Opwijk 
Tel.: 052 35 50 02 

 
Maandag, woensdag donderdag 
en vrijdag 
08u tot 10u 
Dinsdag  
18u tot 20u 

 

Politiepost Wemmel  
Dries 77  
1780 Wemmel 
Tel.: 02 462 06 00 

 
Maandag en vrijdag  
14u tot 16u 
Dinsdag  
12u tot 14u 
Woensdag 
12u tot 20u 

 

Politiepost Zellik 
Brusselsesteenweg 551 
1731 Zellik 
Tel.:02 466 54 30 

 
Maandag, dinsdag en vrijdag 
08u tot 11u 
Woensdag  
14u tot 16u 
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1. POLITIEZONE AMOW –  WIE ZIJN WE? 

De politiezone AMOW werd opgericht op 1 januari 2001 en is een meergemeenten-zone bestaande uit 4 

gemeenten, zijnde Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel.  

De politiezone behoort tot het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde en is één van de grootste zones van 

Vlaams-Brabant. PZ AMOW bestrijkt een oppervlakte van 114,7km² en telt 80.624 inwoners. 

De politiezone AMOW situeert zich in het Noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant, grenzend aan het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Zuiden & aan het gerechtelijk arrondissement Dendermonde in het 

Noorden.  

PZ AMOW is een zeer diverse politiezone. Enerzijds is er een verstedelijkt gebied in het westen (grenzend aan 

het Brussels gewest) met de gemeenten Zellik en Wemmel), anderzijds is het oosten van de politiezone eerder 

landelijk  met de gemeenten Opwijk en Merchtem.  

In onze politiezone vindt u eveneens een sterk uitgebouwd onderwijsnetwerk, gaande van kleuteronderwijs over 

lager-, buitengewoon-, secundair-, avond– en muziekonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.531 

inwoners 

16.459 

inwoners 

16.512 

inwoners 

33.122 

inwoners 



 

6 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

BURGEMEESTERS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Foto: Van links naar rechts 

Hoofdcommissaris Kurt Tirez – Walter Vansteenkiste – Maarten Mast – Albert Beerens – Koen Van Elsen 

 

Op 4 januari 2019 nam Vlaams minister Liesbeth Homans de eed af van Koen Van Elsen (Asse), Maarten Mast 

(Merchtem), Albert Beerens (Opwijk) en Walter Vansteenkiste (Wemmel). Samen maken zij deel uit van het 

politiecollege en de politieraad van onze politiezone. Koen Van Elsen werd aangesteld als voorzitter van de 

politieraad en het politiecollege.  

Burgemeester Maarten Mast volgt Eddie de Block (Merchtem) op. Deze bekleedde sinds 2000 tot 2018 de functie 

van burgemeester van Merchtem. De politiezone dankt de aftredende burgemeester Eddie de Block voor de 

goede samenwerking tijdens de voorbije jaren. 

 

  



 

7 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

2. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS        

2.1 ORGANIGRAM 

Politiezone AMOW is als volgt georganiseerd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Politieraad 

Politiecollege 

Korpsleiding 

Steundiensten 

Directeur Beheer 

Operationele diensten 

DirOps 

Intern Toezicht 

Personeel/Financiën 

Logistiek/Juridische Zaken 

Interventie Wijkwerking 

Verkeer/Fietsbrigade Recherche/Jeugd&Gezin 

Onthaal/Dispatching Federale Opdrachten 

Preventie/Slachtofferbejegening APO/Vattingen 

Bijzondere Rekenplichtige 

Politiesecretaris 

Informatica Gedetacheerden 

Vertrouwenspersoon Interne Dienst voor Preventie 

Haviland 

Beleidsofficier/Beleidsondersteuner 



 

8 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

2.2 AANTAL MEDEWERKERS 

De huidige formatie van het operationeel, administratief en logistiek personeel werd goedgekeurd in de 
politieraad van 4 september 2017. Het totale goedgekeurde personeelskader (168,50 FTE) voorziet in een 
burgerkader van 34,50 FTE en een operationeel kader van 134 FTE. 

Het minimaal effectief van de lokale politie Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel werd bij Koninklijk Besluit van 27 
april 2007 (BS 16 mei 2007) vastgesteld op 120 medewerkers voor het operationeel kader en 8 medewerkers 
voor het administratief en logistiek kader. 

De gegevens met betrekking tot de invulling van het personeelskader geven de situatie weer zoals deze 
bestond op 31 december 2018, zowel uitgedrukt in aantal medewerkers als in FTE. 

 

Kader Formatie 2015 2016 2017 2018 

  # FTE # FTE # FTE # FTE 

Hoofdcommissaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Commissaris 8 11 11 11 11 11 10,80 12 11 

Hoofdinspecteur 27 22 21,80 21 20,60 20 19,60 19 18,3 

Inspecteur 98 83 80,7 83 81,40 82 78,90 92 85 

Agent1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAAL OPS 134 119 116,50 118 116,00 116 112,30 126 117,3 

Adviseur 4 3 3 3 3 3 3 4 4 

Consulent 7 6 5,60 7 6,40 7 6,40 8 7,10 

Assistent 10 14 13 16 15,00 16 15,20 16 15 

Hulpkracht 13,5 11 9,72 11 9,92 10 8,92 9,5 8,62 

TOTAAL CALOG 34,5 34 31,32 37 34,32 36 33,52 37,5 34,72 

OPS + CALOG 168,5 153 147,82 155 150,32 152 145,82 163,5 152,02 

                                                             

1 Uitdovend kader 
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Zes personeelsleden zijn voltijds gedetacheerd naar de 
Federale Politie (2 CP, 1 INP, 3 calog), één 
personeelslid is voltijds gedetacheerd naar de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie (1 CP). 

De zone kan beroep doen op twee vrijwilligers die 
occasioneel ingezet worden voor bijvoorbeeld 
bodewerk of kleine klusjes. 

In totaal maken veertien operationele 
personeelsleden (of 11 % van het operationeel kader) 
gebruik van een verlofstelsel, al dan niet om medische 
redenen. Drie inspecteurs en één hoofdinspecteur 
maken gebruik van het stelsel van de vierdagenweek 
met premie, twee inspecteurs hebben gekozen voor 
een halftijdse loopbaanonderbreking zonder motief, 
één inspecteur maakt gebruik van 
loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in 
4/5de-stelsel. Eén commissaris heeft voltijdse 

loopbaanonderbreking zonder motief. Eén inspecteur 
werkt om medische redenen 80 %. Twee inspecteurs 
hebben een afwezigheid van lange duur wegens 
persoonlijke aangelegenheden opgenomen. Tenslotte 
maken twee inspecteurs gebruik van het 
eindeloopbaanstelsel non-activiteit voorafgaand aan 
de pensionering (NAVAP). 

Eén inspecteur is momenteel om tuchtredenen 
geschorst. 

Bij de burgerpersoneelsleden werkt 71 % voltijds. Acht 
medewerkers werken in een vierdagenweek met of 
zonder premie en één medewerker werkt 4/5de via het 
stelsel van loopbaanonderbreking voor 
ouderschapsverlof. Eén medewerker heeft 
loopbaanonderbreking zonder motief in 1/5de 
onderbreking. Eén medewerker maakt sinds dit jaar 
gebruik van het halftijds werken vanaf 55 jaar. 

 

2.3 VERHOUDING MAN-VROUW 

▪ Binnen het volledige korps:  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Man 92 91 92 88 94 

Vrouw 59 62 63 64 70 

 151 153 155 152 164 

 

▪ Tussen operationele leden en Calog personeelsleden: 

 

2018 OPS CALOG TOTAAL 

Man 88 6 94 

Vrouw 38 32 70 

 126 38 164 

CONCLUSIE 

Op 31 december 2018 bestond 43 % 
van het politiekorps uit vrouwen en 
57 % uit mannen. Sinds 2013 (35 %) 
stijgt het aantal vrouwen binnen het 

korps langzaam maar zeker. 

 

 

CONCLUSIE 

Binnen het operationeel personeel 
hebben we een procentuele verdeling 

van 70 % mannelijke en 30 % vrouwelijke 
politiemensen. Bij het burgerpersoneel 

zien we een omgekeerde verhouding van 
15 % mannen en 85 % vrouwen. 
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2.4 LEEFTIJDSPIRAMIDE  

▪ Leeftijdsgroepen bij het operationele personeel 

2018 < 30 31-40 41-50 51-55 >56 

Hoofdcommissaris 0 0 0 1 0 

Commissaris 0 2 2 4 4 

Hoofdinspecteur 0 4 10 2 3 

Inspecteur 27 31 15 17 2 

Agent 0 0 1 0 1 

 27 37 28 24 10 
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▪ Leeftijdsgroepen bij het burgerpersoneel 

2018 < 30 31-40 41-50 51-55 >56 

Adviseur 1 2 0 1 0 

Consulent 2 3 1 2 0 

Assistent 2 8 3 3 0 

Hulpkracht 1 1 3 5 0 

 6 14 7 11 0 
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2.5  PERSONEELSVERLOOP 

▪ Uitdiensttredingen 

In 2018 verlieten zes operationele personeelsleden het korps van de lokale politie AMOW. Eén inspecteur 

en één hoofdinspecteur maakten mobiliteit naar de Federale Politie. Twee inspecteurs en één 
hoofdinspecteur maakten dan weer mobiliteit naar een andere lokale politiezone. Eén inspecteur ging met 
pensioen.  

Bij het burgerpersoneel heeft één assistent mobiliteit naar een andere lokale politiezone gemaakt. Eén burger 
werd ontslagen. 

▪ Aanwervingen 

In 2018 vervoegden één commissaris en drie inspecteurs ons korps via klassieke mobiliteit. Via 

aspirantenmobiliteit of ambtshalve aanwerving traden nogmaals twaalf inspecteurs in dienst. 

Eén inspecteur werd via sociale promotie bevorderd tot hoofdinspecteur. 

Er werden drie burgers aangeworven, zijnde een beleidsadviseur, een administratief bediende op de 
verkeersdienst en een bode. 

Tijdens de zomermaanden hebben we twee jobstudenten ingezet om de interne postbedeling te 
waarborgen. 

 

2.6 ARBEIDSONGEVALLEN 

In 2018 gebeurden in totaal vijftien arbeids(weg)ongevallen die erkend werden. Hiervan zijn er twee gebeurd op 
weg naar of van het werk. Tien ongevallen hadden een tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Arbeidsongeval 9 8 12 16 13 

Woon-werkverkeer 9 4 2 2 2 

 18 12 14 18 15 

Het aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid te wijten aan een arbeids(weg)ongeval bedroeg in 2018 in 
totaal 529 dagen, waarvan 365 dagen gelinkt waren aan een arbeidsongeval van 2016. 

Tijdens zeven arbeidsongevallen was er sprake van het gebruik van geweld op een politieambtenaar.  
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2.7 MEDEWERKERSSBELEID 

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

In mei 2018 konden alle medewerkers deelnemen aan het MTO, een vragenlijst over de beleving van het werk en 

de werkomgeving. PZ Leuven heeft de verwerking van de enquête op zich genomen zodat de anonimiteit 

gegarandeerd kon worden. 42 % van de medewerkers vulde de vragenlijst in.  

Hieronder vindt u de gemiddelde scores per cluster2:  

ITEM % 

Interne communicatie 62% 

Contact met direct leidinggevende 70% 

Jouw mening over ons korps 60% 

Besluitvorming binnen korps 63% 

Contact en samenwerking met naaste collega’s 82% 

Mogelijkheden om opleiding of cursus te volgen 67% 

Aandacht voor jouw verdere loopbaan in het korps 43% 

Voorzieningen binnen jouw korps 67% 

Jouw motivatie en tevredenheid 79% 

Balans werk-privé 65% 

De manier waarop jij je werk beleeft  71% 

Trots, imago en binding met korps of politievak 68% 

Handelingsvrijheid 68% 

Jouw bijdrage aan innovatie binnen de organisatie 63% 

Taken en verantwoordelijkheden van het werk 85% 

Hoeveelheid werk, werkdruk en vereiste concentratie 74% 

Werken op straat 70% 

                                                             

2 Rekening houdend met de uitval van deze tevredenheidsenquête. Niet iedere respondent heeft iedere vraag ingevuld, bijgevolg zijn er 
ontbrekende waarden bij bepaalde vragen. Bovendien werden de scores van een aantal vragen die negatief geformuleerd waren omgekeerd 
om de gemiddelde scores per cluster te kunnen berekenen. 
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ANALYSE VAN DE RESULTATEN EN VERBETERPUNTEN 

Betreft de interne communicatie nemen de medewerkers over het algemeen een gemiddeld standpunt in. De 

verdeling situeert zich vaak rond de variabele ‘noch eens noch oneens’. Enkele verbeterpunten zijn: 

▪ Interne communicatie via SharePoint verbeteren (hier wordt op ingespeeld door een nieuwe SharePoint 

omgeving te creëren, die gebruiksvriendelijker zou worden voor iedere medewerker) 

▪ Verbeteren van de overlegmomenten (meer) 

▪ Verbeteren digitale briefing 

▪ Medewerkers wensen geïnformeerd te worden over wat de organisatie wenst te bereiken 

▪ Verbeteren communicatie tussen de verschillende diensten 

▪ Korpsleiding zal meer moeten investeren in interne communicatie 

De medewerkers zijn in hoge mate tevreden over de communicatie, contact en samenwerking tussen naaste 

collega’s en tussen de direct leidinggevende.  

Een volgend aandachtspunt is om de korpsleiding meer te betrekken bij het dagelijkse werk van haar medewerkers.  

Bij benadering zijn de resultaten positief desalniettemin scoort het item ‘aandacht voor de verdere loopbaan in het 

korps’ beduidend lager. Dit punt moeten we in de toekomst zeker aanpakken en een duidelijk loopbaanbeleid 

uitstippelen.  

Wat hoog scoort zijn de motivatie en tevredenheid en de taken en verantwoordelijkheden van het werk. De 

medewerkers weten wat hun verantwoordelijkheden en taken zijn. Het korps bestaat uit gemotiveerde 

medewerkers die overwegend tevreden zijn over kun werk binnen de politiezone. De meerderheid vindt dan ook 

zijn werk zinvol en afwisselend. Treffend is dat ongeveer 70% plezier heeft in zijn werk. De meerderheid vindt 

bovendien dat hij in alle vrijheid zijn werk kan uitvoeren. 

In het voorjaar van 2018 werden 3 werkgroepen opgericht naar aanleiding van de cultuurspiegels die werden 

afgenomen in 2017. Net zoals aangegeven in het MTO wordt er gewerkt aan enkele omvangrijke verbeterpunten 

namelijk de interne communicatie, welzijn op het werk en de voorzieningen binnen het korps. Hun werkzaamheden 

zijn nog steeds druk bezig om aan deze punten te werken.  
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3. KERNTAKEN - BASISPOLITIEZORG 

 

De lokale politie AMOW zorgt voor de basispolitiezorg aan de hand van basisfunctionaliteiten. U vindt er 

hieronder een overzicht van terug:  
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3.1 DIENST ONTHAAL 

Het onthaal wordt verzorgd door een ploeg van 4 calltakers (Calog), 10 

inspecteurs en 1 hoofdinspecteur, dit onder leiding van een 

commissaris. 

De dienst onthaal is het eerste contact van de burger, dit kan 

persoonlijk zijn alsook telefonisch, met de lokale politie. Via deze dienst 

wordt informatie verschaft, worden de burgers gericht doorverwezen 

naar zowel interne als externe diensten en worden beperkte 

administratieve diensten verleend.  

Het radiofonisch sturen van onze interventieploegen op het terrein 

neemt CICVLA (Communicatie & Informatiecentrum Vlaams-Brabant) 

voor zijn rekening. Politiezone AMOW zorgt wel voor een telefonische 

ondersteuning van alle burgers die bellen op het zonale 

telefoonnummer.  

Bij de dienst onthaal van de lokale politie AMOW kan je terecht voor: 

▪ Ale klachten en aangiften van gerechtelijke aard 

▪ Alle klachten en aangiften van verkeersongevallen 

▪ Attesten van verlies zoals boorddocumenten, nummerplaat, 

identiteitskaart, rijbewijs,… 

▪ Het binnenbrengen en afhalen van verloren en gevonden 

voorwerpen 

▪ Inlichtingen inzake tewerkstelling bij de politie 

▪ Inlichtingen allerhande 

Onze bevolking kan terecht in 

5 politieposten voor alle 

aangiften en klachten, 

namelijk: Asse, Merchtem, 

Opwijk, Wemmel en Zellik. 

Elke politiepost heeft zijn 

specifieke openingsuren. 

Vooraan in dit jaarverslag  

vindt u de openingsuren per 

politiepost terug.  

 

 

3.2 DIENST WIJKWERKING 

Het grondgebied van de politiezone AMOW is verdeeld in 13 wijken 

telkens onder het beheer van een wijkinspecteur. De gemeente Asse 

telt telt 6 wijken, Merchtem en Opwijk tellen er 2 en Wemmel telt 3 

wijken.  Per gemeente is er steeds 1 teamchef die instaat voor de 

coaching van de wijkinspecteurs, dewelke op hun beurt ondersteund 

worden door één  commissaris. 

Finaal doel is de wijkinspecteur meer zichtbaar en aanspreekbaar in 

het straatbeeld te zien verschijnen. 

 

Gezien PZ AMOW een 

meergemeentenzone is 

tracht onze wijkwerking te 

voorzien in een uniform 

beleid doch op maat naar de 

respectievelijke gemeenten 

toe. Met aandacht voor de 

lokale prioriteiten, accenten 

en dit in nauwe 

samenwerking met de 

gemeentelijke diensten.  
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Wat zijn nu de taken van een wijkinspecteur?: 

Preventief toezicht (overlast en 

verkeer),  occasioneel toezicht 

houden aan de scholen, gepast 

gevolg geven aan klachten en 

bezwaarschriften, opsporen en 

helpen oplossen van conflicten 

tussen buurtbewoners door pro-

actief en bemiddelend op te 

treden, informatie inwinnen en 

verspreiden over lokale criminaliteit, sociale problemen, buurtactiviteiten, 

enz…, vervullen van een resem administratieve taken zoals: domiciliërings– 

en moraliteitsonderzoeken, onderzoeken i.v.m. vreemdelingenwetgeving, 

enzovoort …, bestellen en afhandelen van gerechtelijke stukken en de 

sterke arm verlenen aan deurwaarders,  verlening van medewerking aan de 

gemeenschapswachten.  

In 2018 heeft de dienst 

wijkwerking onderstaande 

werklast gehad: 

▪ Bijstand van de 

gerechtsdeurwaarder: 1577 

▪ Aanvankelijke PV’s: 613 

▪ Kantschriften (navolgende 

gerechtelijke PV’s): 4590 

▪ Administratieve dossiers: 

8123 

▪ Verkeer: 72 

  

3.3 DIENST INTERVENTIE 

De interventiedienst staat centraal in de 

eerstelijnszorg wat betreft de noodoproepen enerzijds 

en het politionele onthaal anderzijds. Zij komt ter 

plaatse telkens wanneer men om een (dringende) 

politiebijstand vraagt. De interventieploegen vormen 

dikwijls het eerste aanspreekpunt en zijn mede 

daardoor belangrijk voor het imago van onze 

politiezone. 

 

De dienst interventie staat zeven dagen op zeven de 

klok rond klaar om opdrachten op het grondgebied 

van PZ AMOW tot een goed einde te brengen.  

 

De interventieploegen binnen onze politiezone zijn zo 

georganiseerd dat er altijd minstens 2 

interventieploegen beschikbaar zijn. De ploegen 

worden aangevuld met projectploegen en 

motorrijders. Hun opdrachten zijn bijzonder 
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uiteenlopend. Dit kan gaan van verkeersongevallen, 

huiselijke moeilijkheden, diefstallen en vechtpartijen 

tot loslopende dieren en bemiddeling bij burenruzies. 

Het interventieteam van de politiezone AMOW wordt 

geleid door één commissaris en bestaat verder uit …. 

inspecteurs, die worden aangestuurd door 6 

hoofdinspecteurs. Deze hoofdinspecteurs 

coördineren de interventies en bewaken de kwaliteit 

van de afhandeling. 1 Calogmedewerker (niv. B) neemt 

de administratieve ondersteuning van het 

operationeel secretariaat voor haar rekening. 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande grafiek vindt u een overzicht van het aantal interventies terug die onze interventiedienst tot een 

goed einde heeft gebracht in 2018: 
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De opdrachten worden ontvangen op de 101-telefooncentrale te Leuven (CICVLA). Deze oproepen tot interventie 

worden opgesplitst in dringende & niet-dringende opdrachten. Onze interventieploegen zijn prioritair belast met 

het uitvoeren van dringende interventies. Bij dringende oproepen gaat de interventieploeg onmiddellijk ter plaatse 

en wordt er hulp geboden aan een persoon in gevaar of in dreigend gevaar. Hierbij primeren uiteraard snelheid, maar 

ook veiligheid wordt nooit uit het oog verloren en wordt hoog in het vaandel gedragen. Er blijft een prioriteit om in 

80% van de dringende oproepen een interventieploeg binnen de 20 minuten ter plaatse te hebben. In 2018 

hadden onze interventiemedewerkers een gemiddelde aanrijtijd van 17,5 minuten. We kunnen dus stellen dat het 

streefdoel werd behaald.  

Op onderstaande grafiek vindt u de gemiddelde aanrijtijden terug van 2014 tot en met 2018. 

 

 

3.4 LOKALE RECHERCHE 

In de politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel bestaat de dienst lokale recherche uit 2 hoofdinspecteurs, 

waarvan er één de operationele leiding heeft, en 8 rechercheurs. Vier van deze rechercheurs tevens beschikken over 

de bevoegdheid ‘officier van gerechtelijke politie’. 

De lokale recherche is belast met het uitvoeren van daden van gerechtelijke opsporing en van gerechtelijk onderzoek 

naar feiten die conform art.5§3 van de Wet op het Politieambt aan de lokale politie toegewezen worden. Het gaat 

om recherchetaken in het kader van de basispolitiezorg.  
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De recherche stelt o.a. verdere onderzoeken naar de misdrijven die binnen de zone werden vastgesteld. Na analyse 

van de eerste vaststellingen, worden andere nuttige elementen voor het onderzoek verzameld. Voorbeelden hiervan 

zijn het uitvoeren van een buurtonderzoek, het afnemen van getuigenverklaringen, het afnemen van verhoren etc. 

 

Twee leden van de lokale recherche houden zich tevens bezig met de fenomenen radicalisme - terrorisme – 

extremisme. In 2018 werden een 160-tal entiteiten opgevolgd. De leden volgen nauwgezet iedere verandering en 

evolutie van de entiteiten die weerhouden werden in de gemeenschappelijke gegevensbank (de zogenaamde 

“OCAD”-lijst).  

Zij nemen als “Information Officer” maandelijks deel aan de operationele “Local Task Force (LTF)” Halle-Vilvoorde 

en periodiek aan de “Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC’s)” in de vier gemeentes van onze politiezone.  

Zij zijn tevens continu bereikbaar voor de gerechtelijke overheid bij een acute problematiek. 

 

De recherche van PZ AMOW stelde in 

2018 verrichtingen in:  

▪ 69 gerechtelijke onderzoeken (geleid 

door een onderzoeksrechter)  

▪ 379 opsporingsonderzoeken (geleid door 

een Parketmagistraat)  

▪ 9 onderzoeken bevolen door de 

Arbeidsauditeur  

▪ 74 APO-dossiers  

▪ 8 zelf opgestarte aanvankelijke dossiers  

 

Hieronder vielen onder meer:  

✓ 108 telefonie-onderzoeken  

✓ 24 bankvorderingen  

✓ 21 onderzoeken naar faillissementen 

✓ Analyse van 103 GSM-toestellen, 

tablets en GPS-toestellen 

✓ 24 scans met onze draagbare FLIR-camera 

(thermische camera – wordt gebruikt voor 

opsporing cannabisplantages)  

✓ 7 onderzoeken naar valse en vervalste 

identiteitsdocumenten   

✓ 4 onderzoeken naar schijnhuwelijken 

✓ 7 onderzoeken naar domiciliefraude 

✓ 29 afnames van een referentiestaal DNA ikv 

opsporings- en gerechtelijke onderzoeken 

alsook ikv veroordelingen 

✓ gebruik van gecodeerde informanten in 11 

lopende gerechtelijke dossiers  

De lokale recherche heeft in 2018 tevens 

volgende acties (mee) georganiseerd :  

▪ 3 acties ikv gebruik en verkoop van 

verdovende middelen op risicofuiven 

▪ 1 actie samen met de Arrondissementele 

Inspectie Cel (AIC) ikv controle 

horecazaken 

▪ 2 acties samen met de sociale 

inspectiediensten ikv zwartwerk en 

mensenhandel 

▪ 1 Belfi-controle te ZELLIK 
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De lokale recherche voert eveneens de overbrenging uit van personen die van hun vrijheid beroofd werden en dienen 

te verschijnen voor de onderzoeksrechter of jeugdrechter. Voor 2018 gaat het om 64 overbrengingen. 

Er werden tevens 4 personen zonder geldige verblijfsdocumenten overgebracht naar een gesloten centrum voor 

illegalen. 

De operationele dienst lokale recherche werkt nauw samen met volgende diensten :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Technische Recherche  

De technische recherche bestaat uit 1 commissaris, 1 

rechercheur van de operationele lokale recherche en één 

halftijdse rechercheur. Zij worden ingeschakeld in een 

beurtrolsysteem.  

Zij zijn gespecialiseerd in het opnemen en analyseren van 

sporen (vingerafdrukken, schoeiselsporen, DNA,…). Zij 

houden zich tevens bezig met de analyse van 

camerabeelden. Bij zwaardere feiten zal bijstand 

geleverd worden door extra vaststellende ploegen. 

Tenslotte kan de lokale recherche ook bijstand vragen 

aan de Federale Politie.  

In de periode van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 

werden :  

▪ 277 personen gedactyloscopeerd en opgevraagd via 

Fingerprint Image Transmission.  

▪ 168 personen werden hiervan geïdentificeerd via de 

databank van de Gerechtelijke identificatiedienst.  

▪ 109 personen , niet gekend bij de Gerechtelijke 

identificatiedienst te Brussel, werden toegevoegd 

aan de databank. 

  

LIK PACE 

Het lokaal informatiekruispunt wordt bemand door 1 

commissaris. Het LIK is onder meer verantwoordelijk 

voor het verzamelen, analyseren en exploiteren van de 

operationele informatie uit de PACE-zones, het 

behandelen van informatierapporten en aanvragen 

van en naar het buitenland, enz. 

Dienst Jeugd 

 

Sinds 1 maart 2018 werd de dienst Jeugd 

ondergebracht bij de dienst Recherche. De dienst 

bestaat uit twee rechercheurs. Zij hanteren een eerder 

repressieve aanpak en houden zich vooral bezig met 

het uitvoeren van politionele sociale onderzoeken, 

onrustwekkende verdwijningen van minderjarigen en 

jeugdige delinquenten. Zij draaien tevens mee in de 

algemene permanentie recherche. 

De dienst jeugd van PZ AMOW heeft in 2018:  

▪ 58 politionele sociale onderzoeken uitgevoerd; 

▪ opdrachten uitgevoerd in 172 dossiers die ons 

werden overgemaakt door parketten en 

jeugdrechtbanken, waarvan 104 dossiers inzake 

een verontrustende opvoedingssituatie en 68 

andere dossiers waarin minderjarigen betrokken 

waren; 

▪ 16 dossiers zelf opgestart; 

▪ 250 navolgende processen-verbaal opgesteld. 
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3.5 VERKEER 

De dienst verkeer staat niet enkel in 

voor het opstellen van 

overtredingen, vaststellen van 

verkeersongevallen en het regelen 

van het verkeer. Zij voeren ook 

andere taken uit zoals:  

▪ Gerichte en niet-gerichte 

controles 

▪ Ondersteuning van het 

verkeersbeleid (dit zowel lokaal, 

provinciaal als federaal) 

▪ Uitvoeren van 

snelheidsmetingen 

▪ Organiseren van 

verkeerseducatieve projecten 

▪ Het uitoefenen van een 

adviserende ondersteuning van 

de 4 gemeentebesturen 

▪ Het verzekeren van 

ordediensten alsook het 

beheren en uitvoeren van 

dossier inzake 

wielerwedstrijden.  

Bij de verkeersdienst is 1 commissaris aangesteld als diensthoofd, de 

operationele ondersteuning en sturing ligt bij 1 hoofdinspecteur, 

ondersteund  door 1 inspecteur. Deze zijn respectievelijk belast met de 

administratie, vergunning inname openbare weg, adviezen en operaties. 

Zij worden in deze taken bijgestaan door 2 Calogmedewerkers. 9 

inspecteurs en 2 agenten moeten dagdagelijks de doelstellingen op het 

terrein waarmaken. De kwaliteitscontrole van de processen-verbaal 

wordt gevoerd door de dienst APO-Vatting. 

 

SNELHEID IN HET VERKEER 

Snelheid in het verkeer wordt zowel gecontroleerd door bemande als onbemande camera’s. De tabellen die u 

hieronder terugvindt geven de resultaten weer van de bemande & onbemande snelheidscontroles van 2014 tot en 

met 2018. 

Overzicht resultaten bemande controles 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Gecontroleerde voertuigen 12857 39732 55420 26910 27940 

Voertuigen > Getolereerde snelheid 
2205 7372 9657 6038 7377 

Percentage voertuigen > 

Getolereerde snelheid 
17,15% 18,55% 17,43% 22,44% 26,40% 
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ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER 

GERICHTE ALCOHOL CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

We controleerden in totaal 5418 bestuurders op alcohol in 2018. Er werden 537 ademtesten (421 

negatieve, 33 alerte en 83 positieve ademtesten) uitgevoerd en 5055 ( 4879 negatieve en 176 positieve 

pretesten) bestuurders legden een pretest af met een samplingtoestel. 

Op basis van positieve testen werden bij 13 personen het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.  

Negatieve 

ademtesten

78%

Alerte 

ademstesten

6%

Positieve 

ademtesten

16%

Aantal uitgevoerde ademtesten

Negatieve ademtesten Alerte ademstesten

Positieve ademtesten

Negatief

97%

Positief

3%

Aantal uitgevoerde pretesten

Negatief Positief

Wat is een samplingtoestel?  

Met behulp van deze toestellen kan de politie op een 

zeer gemakkelijke wijze testen of een bestuurder alcohol 

gedronken heeft. Deze zijn minder tijdrovend, waardoor 

er op een eenzelfde tijdspanne meer testen kunnen 

worden afgenomen. Het toestel geeft echter geen 

definitief uitsluitsel, daarvoor is een ademtest en/of 

ademanalyse nodig. 
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GERICHTE DRUGS CONTROLES 

 

 

3.6 HYCAP 

Binnen onze politiezone Asse-

Merchtem-Opwijk-Wemmel is er 

1 commissaris verantwoordelijk 

voor de coördinatie van de 

handhaving van de openbare 

orde. 

In 2018 werden in totaal 3085 

manuren besteed aan federale 

opdrachten inzake handhaving 

van de openbare orde HyCap. 

Onze politiediensten werden 

ingezet in 47 ordediensten. 

 

In 2018 werden we eveneens 

36 keer ingezet inzake het 

leveren van bijstand voor het 

Justitiepaleis. Dit komt overeen 

met ± 773 manuren. 

Negatief

30%

Positief

70%

Aantal uitgevoerde speekseltesten

Negatief Positief

Naast alcohol controleerden we in 2018 ook op drugsgebruik in het verkeer. 12 voertuigen werden hierop 

extra gecontroleerd. Een aantal bestuurders vertoonden tekenen van drugsgebruik. Zij werden nader 

gecontroleerd met behulp van een checklist. 10 personen legden een speekseltest af waarvan 7 met een 

positief resultaat.  

Op basis van positieve testen werden bij 4 personen het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.  

 



 

25 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

3.7. SLACHTOFFERBEJEGENING 

De taak slachtofferbejegening houdt in dat onze politiezone bijstand heeft verleend aan slachtoffer van bepaalde 

gerechtelijke feiten waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar onder andere de eerste opvang, praktische bijstand en 

informatieverstrekking. Voor verdere opvang  worden deze mensen vervolgens gericht doorverwezen naar een 

externe hulpverleningsdienst. 

De dienst slachtofferbejegening staat onder de leiding van een hoofdinspecteur. Zijn 

team van 9 slachtofferbejegenaars werkt met een permanentiedienst, dewelke na 

de diensturen eveneens worden ingeschakeld voor de politiezone TARL en politiezone 

Dilbeek.  

In 2018 is het team slachtofferbejegening opgeroepen in 28 situaties. Zij hebben in het totaal ongeveer 60 

personen bijgestaan. In Asse ging het om 10 bejegeningen, in Merchtem waren er 5 bejegeningen nodig, in Opwijk 

kenden we 5 situaties waar onze diensten voor gecontacteerd werden en in Wemmel waren er 7 bejegeningen. 

Onderstaande tabel geeft de indeling per gemeente voor het jaar 2018 weer.  

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

Asse Merchtem Opwijk Wemmel Elders

10

5 5

7

1

Overzicht aantal slachtofferbejegening per 

gemeente



 

26 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

3.8 PREVENTIE 

De dienst preventie van de politiezone AMOW wordt geleid door één commissaris en bestaat verder uit 1 inspecteur 

die de dienst halftijds vervoegt en 1 consulent. 

DIEFSTALPREVENTIEADVIES 

Op eenvoudig verzoek kan elke inwoner van de politiezone gratis beroep 

doen op onze dienstverlening inzake technopreventief advies. Deze 

dienstverlening kadert in de preventieve maatregelen ter voorkoming van 

de woninginbraken en heeft als doel het risico op inbraak te verkleinen en 

eventuele schade te beperken. In de politiezone AMOW zijn er 

medewerkers speciaal opgeleid om deze dienstverlening op een 

kwaliteitsvolle manier te verschaffen (tips inzake beveiliging van uw 

woning, preventieve controle op hang- en sluitwerk op ramen, deuren, 

poorten, daken,… ). 

Objectieve en onafhankelijke beoordeling kan iedereen aanvragen, 

ongeacht of u het slachtoffer van een inbraak werd of niet. 

Onder advies wordt verstaan: het verlenen van een volledig 

beveiligingsadvies op eenvoudig verzoek van de inwoner. Deze kan 

de contactgegevens van de dienst preventie hebben vernomen via 

gemeentelijke infobladen, tijdens infoavonden of via andere kanalen (vrienden, acties,…). 

Een herbezoek kadert in de filosofie van HERCOSI, waarbij elk slachtoffer van inbraak gehercontacteerd wordt, 

teneinde enerzijds de vragen die er nog leven bij het slachtoffer te beantwoorden, en anderzijds het slachtoffer van 

de nodige info en tips te voorzien om een herhaling van de feiten te voorkomen. 

Elke nieuwbouwer in onze zone wordt aangeschreven, en de mogelijkheid tot het bekomen van een gratis 

beveiligingsadvies wordt voorgesteld. Hier spreken we aldus van een advies op bouwplan. 

Er werden in 2018 in totaal 58 adviezen gegeven in de vier gemeenten. Deze adviezen worden verleend door de 

geschoolde diefstalpreventie adviseurs. 
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PREVENTIEACTIES IN 2018 

Onze preventiedienst heeft ook nog tal van andere preventieacties georganiseerd, 

namelijk: info-avonden rond 

diefstalpreventie, fietsgraveren op 

autoloze zondagen en jaarmarkten, 

braderijen en gauwdiefstalacties op de 

wekelijkse markten, .... Er werden bij 

deze acties 662 fietsen voorzien van 

een uniek registratienummer op het 

fietsframe. Het nummer dat wij 

hiervoor gebruiken, is het 

rijksregisternummer van de eigenaar. Het 

nummer wordt, via ons labeltoestel, in het 

fietsframe gegraveerd zodat het niet verwijderbaar is 

zonder de fiets ernstig te beschadigen. Voor fietsen die omwille van eventuele garantievoorwaarden niet mogen 

gegraveerd worden gebruiken we een label. Dit label is eveneens zeer moeilijk te verwijderen en biedt tevens als 

voordeel dat het frame niet kan worden beschadigd. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Asse Merchtem Opwijk Wemmel

32

17

9

15

29

11

17 17

29

13
15

13

20

8

12
910

3

8

37

Adviezen preventiedienst per gemeente/jaar

2014 2015 2016 2017 2018



 

28 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

4. LOKALE CIJFERS 

4.1 CRIMINALITEITSCIJFERS 

De criminaliteitsstatistieken zijn aangereikt door de Federale Politie. Deze statistieken geven alle misdrijven weer 

die geregistreerd worden op het grondgebied van onze politiezone. De criminaliteit in onze politiezone is aan het 

dalen. Ten opzichte van 2017 registreren we een daling van 2.70%. Sinds 2014 daalde de criminaliteit van 4713 

naar 3926 feiten(- 17%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 KANTSCHRIFTEN, MELDINGEN EN AANVANKELIJKE PV’S  

2017 Kantschriften Meldingen Aanvankelijke PV's 

Asse 3537 17429 8495 

Merchtem 1182 3177 4077 

Opwijk 964 2884 4142 

Wemmel 1805 4433 3200 

     

2018 Kantschriften Meldingen Aanvankelijke PV's 

Asse 2460 17788 11377 

Merchtem 975 3315 5342 

Opwijk 660 3106 2813 

Wemmel 1228 4992 3132 

 

4713 4599

3990 4036 3926

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2014 2015 2016 2017 2018

Geregistreerde criminaliteit PZ AMOW

Totaal aantal misdrijven Lineair (Totaal aantal misdrijven)



 

29 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

 

 

 

 

 

 

In totaal ontvingen we 29201 meldingen. Dit is 4.6% of 1278 meldingen meer dan vorig jaar.  

We maakten 22664 aanvankelijke pv’s op. Dit zijn er 14% of 2750 pv’s meer 

dan vorig jaar.  

Het aantal kantschriften is gedaald ten opzicht van vorig jaar. We 

ontvingen 29% of 2165 minder kantschriften.  

 

 

 

 

 

4.3 VERKEERSONGEVALLEN 

De cijfers van de verkeersongevallen zijn deze die in de Verkeersbarometer van de Federale Politie zijn 

opgenomen.  

In 2018 werden er 905 verkeersongevallen geregistreerd op het grondgebied van de politiezone AMOW.  

Er is een stijging      van iets meer dan 5,5% voor de verkeersongevallen met stoffelijke schade ten opzichte van 

2017, de ongevallen met lichamelijk letsel vertoonden dan weer een daling      van bijna 8% ten opzichte van vorig 

jaar. Er vielen 2 verkeersdoden te betreuren op ons grondgebied in 2018.  

In 2018 werden 

er 29201 

meldingen 

geregistreerd. 

Melding 

Elke oproep, aangifte of klacht die 

binnenkomt, beschouwen wij als 

een melding. Een melding kan 

telefonisch of persoonlijk op het 

hoofdcommissariaat of één van 

de politieposten toekomen.  

Proces-verbaal  

Het proces-verbaal is een officiële akte van een wettelijk 

bevoegde officier of agent van gerechtelijke politie. Met een pv 

wil men een misdrijf bewijzen. De inhoud van een pv is de 

vaststelling van bepaalde feiten en/of de verklaring van bepaalde 

personen.  



 

30 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

 

 

VERKEERSONGEVALLEN INGEDEELD PER GEMEENTE 

▪ Gemeente Asse 
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Wanneer we voor het jaar 2018 

de cijfers voor de gemeente Asse van 

naderbij bekijken, stellen we vast dat 

we ten opzichte van vorig jaar een 

stijging kennen van 14% voor de 

ongevallen met stoffelijke schade. 

Inzake verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel kunnen we spreken 

van een daling van iets meer dan 11% 

ten opzichte van het jaar 2017. Er viel 

1 verkeersdode in Asse.  
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Wanneer we voor het jaar 

2018 de cijfers voor de 

gemeente Merchtem van 

naderbij bekijken, stellen we 

vast dat we ten opzichte van 

vorig jaar een daling hebben 

gekend van bijna 11% inzake 

verkeersongevallen met 

stoffelijke schade. Ook 

betreffende de 

verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel kunnen we een 

t.o.v. 2017 een daling 

vaststellen van iets meer dan 

8%. Er vielen geen 

verkeersdoden in Merchtem.  

▪ Gemeente Merchtem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Gemeente Opwijk 
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Wanneer we voor het jaar 

2018 de cijfers voor de 

gemeente Opwijk van naderbij 

bekijken, stellen we vast dat we 

ten opzichte van vorig jaar een 

stagnatie kennen inzake 

verkeersongevallen met 

stoffelijke schade. Wat betreft 

de verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel kunnen we 

t.o.v. 2017 dan weer een daling 

vaststellen van iets meer dan 

17%. Er viel in Opwijk vorig jaar 

geen verkeersdode te 

betreuren. 
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▪ Gemeente Wemmel 

 

  

Wanneer we voor het jaar 

2018 de cijfers voor de 

gemeente Wemmel van 

naderbij bekijken, stellen we 

vast dat we ten opzichte van 

vorig jaar te maken hebben met 

een stijging van bijna 9% inzake 

verkeersongevallen met 

stoffelijke schade. Wat betreft 

de verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel kunnen we 

t.o.v. 2017 een stijging 

vaststellen van bijna 13%. Er 

viel 1 verkeersdode in 

Wemmel.  
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5. PRIORITEITEN ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

In ons Zonaal Veiligheidsplan werken wij tevens met prioriteiten, namelijk: Inbraken in woningen, diefstal in & 

uit voertuig, drugs en intrafamiliaal geweld. Wij willen over deze resultaten een kort overzicht geven. 

5.1 INBRAKEN IN WONINGEN  

Minder goed nieuws voor de inbraken in woningen. In 2018 wordt voor de 

politiezone AMOW ten opzichte van vorig jaar een stijging van 18% vastgesteld 

betreffende het aantal inbraken in woningen en bijhorigheden. Wij streven 

ernaar om dit fenomeen in te dijken en in de meest ideale wereld terug te 

dringen door de inzet van extra ploegen. Ook de alertheid van de burgers om 

verdachte handelingen te melden en de verhoogde waakzaamheid van elke 

medewerker blijft geboden. 

Hieronder vindt u de evolutie van het aantal woninginbraken per gemeente terug: 

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018

588 581

416

322 380

Overzicht  woninginbraken 

291

73 60

164

274

60 59

188205

51
31

129
160

39 42
81

185

45 39

111

3 4
0

100

200

300

400

Asse Merchtem Opwijk Wemmel

Woninginbraken per gemeente

2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSnMPggMjgAhXG1qQKHWiRA6IQjRx6BAgBEAU&url=https://indebuurt.nl/bergenopzoom/nieuws/opmerkelijk/veel-inbraken-in-bergen-op-zoom-hoe-hou-je-inbrekers-buiten~18492/&psig=AOvVaw2XJfdJH1g4MdKDmkM8Rp6L&ust=1550672872503372


 

34 I Jaarverslag 2018 I PZ AMOW 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 DIEFSTALLEN IN & UIT VOERTUIG 

Wat betreft de diefstallen in en uit voertuig binnen onze 

politiezone kunnen we besluiten dat ten opzichte van 2017 we een 

daling van dit fenomeen kunnen vaststellen van 13,5%. De modus 

operandi wijzigt telkens weer, momenteel is het ontvreemden van 

gps-systemen uit tractors (gebruik voor bewerken van het land) 

sterk gegeerd bij opererende bendes, ook het stelen van de 

consoles van autoradio’s blijft een opmerkelijke modus operandi.  

Hieronder vindt u een overzicht terug van diefstallen in en uit voertuig van 2014 tem 2018 (looptijd van het ZVP): 
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Dit blijft echter een 

wederkerend fenomeen, 
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5.3 DRUGS 

Tijdens de afgelopen jaren heeft politiezone AMOW zich verder 

verdiept in de drugsdelicten. Ten opzichte van vorig jaar is er een 

daling op te merken van 26,21%. . Dit is te wijten aan de intensieve 

en grondige onderzoeken die onze recherchedienst in bepaalde 

omvangrijke dossiers heeft uitgevoerd alsook de opleiding tot 

hoofdinspecteur van een lid van de recherchedienst (terug in dienst 

en operationeel vanaf juli 2018). 

 

5.4 INTRAFAMILIAAL GEWELD 

Geweld in de privé-sfeer is de meest omvangrijke geweldsvorm in onze 

samenleving. Intra familiaal geweld is iedere vorm van fysiek, seksueel, 

psychisch of economisch geweld tussen leden van een zelfde familie, 

ongeacht hun leeftijd. Het komt voor in alle sociaal-economische klassen 

en binnen alle culturen in de samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste 

gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en 

ouderen. Hieronder vindt u de cijfers van dit fenomeen op jaarbasis terug: 
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6. LIJST MET AFKORTINGEN 

 

A 

APO  Autonoom Politioneel Onderzoek 

___________________________________________________________________________________________ 

B 

BBC - Beheer—en Beleidscyclus 

BSC– Balanced Score Card 

___________________________________________________________________________________________ 

C 

CaLog Personeel van het administratieve & logistieke kader 

CICVLA Communicatie-& Informatiecentrum Vlaams-Brabant 

COP Community Policing 

CP  Commissaris 

___________________________________________________________________________________________ 

D 

Dirco Bestuurlijk Directeur– Coördinator van de Federale Politie 

___________________________________________________________________________________________ 

E 

EFQM  European Foundation for quality management 

___________________________________________________________________________________________ 

G 

GAS Gemeentelijke Administratieve Sanctie 

 

 

Het EFQM -managementmodel maakt 

onderscheid tussen de wijze waarop een 

organisatie werkt en de resultaten van 

die inspanningen. Anderzijds toont het 

model ook de samenhang tussen de 

verschillende velden. Op die manier 

helpt het model ons te richten op de 

gebieden waar verbetering mogelijk zijn. 
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H 

HCP  Hoofdcommissaris van Politie 

HERCOSI Hercontactname Slachtoffer Inbraak 

HINP Hoofdinspecteur van Politie 

HyCap Gehypothekeerde capaciteit 

 

I 

IFG  Intrafamiliaal geweld 

INP  Inspecteur van Politie 

 

L 

LIVC Lokale Integrale Veiligheidscel 

LL  Lichamelijk letsel 

 

M 

MAM Mesure alternative—alternatieve maatregel 

MS  Minnelijke Schikking 

 

O 

OBP Officier Bestuurlijke Politie 

OCAD Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

OGP Officier Gerechtelijke Politie 

OI   Onmiddellijke inning 

 

 

 

 

Intrafamiliaal geweld (IFG) 

IFG omvat iedere vorm van fysiek, 

seksueel, psychisch of economisch 

geweld tussen echtgenoten of 

personen die samenwonen of 

samengewoond hebben en tussen 

wie een duurzame affectieve en 

seksuele band bestaat (of bestond) 

LIVC  

In de verschillende gemeentes werden 

een lokaal integrale veiligheidscel 

opgericht. Deze heeft tot doel informatie 

m.b.t. radicalisering van inwoners te 

delen onder de verschillende partners. PZ 

AMOW heeft hierin een belangrijke rol 

gespeeld bij de opstart werd een 

infomoment georganiseerd en we zijn 

aanwezig op elke vergadering.  
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P 

PACE Politieassociatie Centrum  

PZ  Politiezone 

PV  Proces Verbaal 

 

S 

SS– Stoffelijke schade 

 

V 

VIN– Veiligheids Informatie Netwerk  

 

Z 

ZVP– Zonaal Veiligheidsplan 

ZVR– Zonale Veiligheidsraad 

 

De Politieassociatie Centrum, kortweg 

PACE, is een doorgedreven 

samenwerking met de Politiezone 

TARL en de Politiezone Dilbeek die 

sinds 1 januari 2015 van start is 

gegaan. Doelstelling is het realiseren 

van een meerwaarde die bijdraagt tot 

het beheersen van de kosten en het 

verhogen van de kwaliteit van de 

dienstverlening.  

 

VIN 

Veiligheid informatie netwerk 

Een fijnmazig info-netwerk via sleutelfiguren 

(geëngageerde  wijkbewoners) in elke wijk, 

wederkerigheid info-uitwisseling tussen VIN, 

wijkinspecteurs en gemeenschapswacht. Deze 

zijn ontstaan in 2016. Zowel wijkinspecteurs als 

gemeenschapswachten hebben hierin een 

cruciale rol als contactpunt tussen burger en 

lokale overheid/politie, het initiatief wakkert de 

burgerparticipatie en de betrokkenheid van de 

inwoners bij veiligheid aan. 
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www.lokalepolitie.be/5408 

 

Verantwoordelijke uitgever: Kurt Tirez, hoofdcommissaris – korpschef – zone 5 Mollem 230, 1730 Asse 


