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Beste lezer, 

Het jaar 2021 is alweer voorbij… 2021 het jaar waarvan iedereen 

hoopte dat het terug het ‘oude normaal’ zou zijn, maar niets was 

minder waar! Alweer een jaar waarin onze politiediensten het 

beste van zichzelf hebben gegeven om elke burger bij te staan met 

raad en daad! Wij blijven positief ingesteld en geven u dan ook graag 

een terugblik weer van al onze activiteiten met dit jaarverslag. 

Zoals elk jaar is onze doelstelling om alle burgers op ons grondgebied op een 

adequate, professionele en menselijke wijze te woord te staan. In dit wederom bijzondere covid-jaar 

stonden al onze medewerk(st)ers, zowel op het terrein als achter de schermen, elke dag klaar om hun 

functie met de nodige eer en respect uit te oefenen. Het opvolgen van de federale maatregelen bleef 

een grote rol spelen in de reguliere werking van onze diensten, deze werden altijd uitgevoerd zoals dit 

werd opgelegd door de hogere instanties.  

Als korpschef kan ik met fierheid terugblikken op de geleverde diensten van al mijn medewerk(st)ers 

en durf ik gerust zeggen dat iedere burger op ons grondgebied op een zeer vakkundige manier wordt 

verder geholpen. Onze slogan kwam ook dit jaar weer volledig tot zijn recht en is niet voor niets: een 

VEILIGE TOEKOMST, ONZE PRIORITEIT! 

Als korpschef van de lokale politiezone Asse – Merchtem – Opwijk – Wemmel blijf ik ijveren om 

transparant te werken en op een efficiënte en heldere wijze verslag uit te brengen naar eigen 

medewerkers, interne en externe partners alsook naar de burgers van dit grondgebied.  

Ik wens u veel leesplezier met dit activiteitenverslag! 

Keep safe! 

 

 

 

Kurt Tirez 

Eerste-Hoofdcommissaris- Korpschef 
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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 84.027 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. 
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BURGEMEESTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een meergemeentenzone zoals PZ AMOW, wordt bestuurd door het politiecollege en staat 

eveneens onder toezicht van de politieraad & de zonale veiligheidsraad.  

Het politiecollege is bevoegd voor de organisatie en beheer. Dit is vergelijkbaar met het college 

van Burgemeester & Schepenen op gemeentelijk vlak.  

Het college van PZ AMOW is samengesteld uit de 4 burgemeesters, namelijk burgemeester Koen 

Van Elsen (Asse), burgemeester Maarten Mast (Merchtem), burgemeester Inez De Coninck 

(Opwijk) en burgemeester Walter Vansteenkiste (Wemmel). Zij worden met raad en daad 

bijgestaan door EHCP Kurt Tirez en 1ste ADV Kim Van Geyt dewelke respectievelijk fungeren als 

korpschef en secretaris. We geven u nog graag mee dat Dhr. Koen Van Elsen werd aangesteld als 

voorzitter van zowel het politiecollege als de politieraad.  

De politieraad is het democratisch orgaan dat toeziet op de werking van de politiezone. In deze 

raad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de politiezone. De politieraad is 

samengesteld uit de leden van het politiecollege en 19 raadsleden.  

Foto: van links naar rechts 

Maarten Mast – Walter Vansteenkiste – Inez De Coninck – Koen Van Elsen – 1ste Hoofdcommissaris Kurt Tirez  

(Illustratie genomen op 1ste steenlegging nieuw politiecommissariaat dd. 15/10/2021) 
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MISSIE, VISIE & WAARDEN 

 

Elke politiezone werkt met een bepaalde missie, visie & waarden. Hiermee benadrukken wij graag 

welke waarden wij het meest vooropstellen, welke dienstverlening wij willen aanreiken aan iedere 

burger en op welke manier wij dit willen bewerkstelligen en/of realiseren.  

Hieronder vindt u een schematisch overzicht terug waar wij zowel vandaag als op langere termijn 

naartoe willen werken, wat onze opdrachten zijn en waar onze organisatie wil voor staan.  

2021 was opnieuw een jaar waar onze slogan opnieuw heel goed tot zijn recht kwam:  

Een veilige toekomst, onze prioriteit! 
De aanhoudende epidemiologische situatie heeft ervoor gezorgd dat wij, uw lokale politiedienst, 

op een andere manier onze diensten hebben georiënteerd, maar de veiligheid van onze inwoners 

is en blijft voortdurend een prioritair gegeven!  
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EEN GREEP UIT HET VERVOLGVERHAAL VAN PZ AMOW VS. HET CORONAVIRUS 

 

2021, een jaar waarin ieder van ons grote 

verwachtingen had om terug onze ‘oude’ gewoonten te 

hervatten, maar niets was minder waar. Ook in 2021 

hebben wij getracht om de maatregelen die werden 

opgelegd door de federale regering zo goed mogelijk te 

handhaven. Wij hebben het welzijn van iedereen op ons 

grondgebied steeds vooropgesteld en eenieder op de 

best mogelijke manier proberen te dienen en te 

beschermen, aangezien dit een gegeven is dat wij hoog in het vaandel dragen. 

Ook in de 1ste helft van 2021 is PZ AMOW blijven werken met het coronasecretariaat. Dit secretariaat 

zorgde ervoor dat alle ploegen op terrein met de meest actuele info aan de slag gingen. Dit kon een 

leidraad zijn voor plaatsen of etablissementen waar de regels niet zo nauwgezet werden opgevolgd. 

Alle opmerkingen, telefonische oproepen op ons zonaal nummer als mails met bepaalde info werden 

steeds opgenomen in de lijst van hotspots, zodat het iets makkelijker werken was voor onze collega’s. 

Onze collega’s op het terrein gingen ook over tot spontane controles tijdens hun patrouilles, in eerste 

instantie steeds sensibiliserend, maar indien nodig ook verbaliserend. 

Bovenop de controles die onze diensten uitvoerden, van de op dat moment geldende maatregelen, 

werd er ook ingezet op mensen die hun quarantaine niet naleefden of personen die terugkeerden 

vanuit het buitenland en waar geen zekerheid over bestond dat zij de gevraagde PCR-testen hadden 

uitgevoerd.  

Om onze collega’s op terrein niet extra te belasten met deze controles, werd er telefonisch een eerste 

controle uitgevoerd, de gemeenschapswachten hebben hierin ook hun steentje bijgedragen. Bij enige 

twijfel aan de antwoorden die onze diensten kregen aan de telefoon inzake het naleven van de 

quarantaine of isolatieregels of bij het uitvoeren van een PCR-test of bij manifeste tegenwerking 

werden deze personen nogmaals onderworpen aan een extra controle (aan het opgegeven adres) van 

onze geüniformeerde collega’s. 

Indien onze collega’s de mensen thuis konden aantreffen, werd gevraagd om zich zo snel mogelijk in 

regel te stellen. Deze burgers mochten zich dan een paar dagen later opnieuw aan een bezoekje 

verwachten waarbij ze de nodige documenten moesten voorleggen, sommige burgers waren zo vrij 

hun documenten door te mailen. Wij kunnen stellen dat dit in het algemeen zeer goed werd opgevolgd. 

Er was slechts een klein deel van burgers die niet konden worden aangetroffen, gezien zij een verkeerd 

adres of telefoonnummer opgaven.  

Gezien de coronacijfers eind juni in gunstige zin evolueerden en mede dankzij het versoepelen van 

de opgelegde  maatregelen (afschaffen van de avondklok en de heropening van de horecazaken), 

werd het coronasecretariaat afgeschaft. Deze manier van werken werd niet helemaal van tafel 

geveegd, maar de controles van de op dat moment geldende coronamaatregelen werden dan 

spontaan alsook na melding verricht door onze interventieploegen.  
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Wij geven u graag een beknopte weergave inzake de cijfers van het aantal gepleegde Corona-

inbreuken (opgestelde PV’s alsook de Onmiddellijke Minnelijke Schikkingen (OMS)) per gemeente 

tegen de op dat moment geldende federale maatregelen: 

 

▪ Gemeente Asse: 

 

 
In 2021 zijn er in de gemeente Asse in totaliteit 189 corona-inbreuken vastgesteld. 

 

 

▪ Gemeente Merchtem 

 

 
In 2021 zijn er in de gemeente Merchtem in totaliteit 19 corona-inbreuken vastgesteld. 
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▪ Gemeente Opwijk 

 

 
In 2021 zijn er in de gemeente Opwijk in totaliteit 57 corona-inbreuken vastgesteld. 

 

▪ Gemeente Wemmel 

 

 
In 2021 zijn er in de gemeente Wemmel in totaliteit 123 corona-inbreuken vastgesteld. 

 

Uit analyse van bovenvermelde cijfers blijkt dat de meest voorkomende inbreuken de volgende 

zijn: 

 

❖ Niet naleven van het verplaatsingsverbod (nachtklok) 

❖ Samenscholing (met te grote groep samenkomen al dan niet voor feestjes) 

❖ Niet of incorrect dragen van het mondmasker 
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2. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 

2.1 ORGANIGRAM 
 

De structuur van politiezone AMOW ziet er als volgt uit:  
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2.2 AANTAL MEDEWERKERS 
 

De huidige formatie van het operationeel, administratief en logistiek personeel werd goedgekeurd in 
de politieraad van 5 oktober 2020. Het totale goedgekeurde personeelskader (168,50 FTE) voorziet in 
een burgerkader van 35,50 FTE en een operationeel kader van 133 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 2021, zowel uitgedrukt in aantal medewerkers als in FTE. 
 

Kader Formatie 2018 2019 2020 2021 

  # FTE # FTE # FTE # FTE 

Hoofdcommissaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Commissaris 8 12 11 11 10 10 10 10 10 

Hoofdinspecteur 27 19 18,3 18 17,8 

 

18 16,4 19 16,2 

Inspecteur 98 92 85 92 86,9 89 86,8 83 79,7 

Agent1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 

TOTAAL OPS 133 126 117,3 123 116,7 119 115,2 114 107,9 

Adviseur 5 4 4 4 4 3 3 4 4 

Consulent 7 8 7,1 7 6,5 7 6,5 7 6,5 

Assistent 10 16 15 16 15,5 16 15 16 15,1 

Hulpkracht 13,5 

 

 

9,5 8,62 11 9 11 9 11 8,4 

TOTAAL CALOG 35,5 37,5 34,72 38 34,7 37 33,5 38 34 

OPS + CALOG 168,5 163,5 152,02 161 151,4 156 148,7 152 141,9 

 
 

 

 
1 Uitdovend kader 
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DETACHERINGEN 

 

Vijf personeelsleden zijn voltijds gedetacheerd naar de Federale Politie (1 CP, 1INP & 3 CALOG-

leden), 1 personeelslid is voltijds gedetacheerd naar de Vaste Comissie van de 

Lokale Politie (1CP). 

 

VRIJWILLIGERS 

 

 

PZ AMOW kan beroep doen op één vrijwilliger die occasioneel 

ingezet wordt voor bijvoorbeeld bode-werk of kleine klusjes.  

 

OPERATIONEEL PERSONEEL 

 

In totaal maakten 19 operationele personeelsleden 

gebruik van een verlofstelsel, al dan niet om 

medische redenen. Twee hoofdinspecteurs alsook 2 

inspecteurs maken gebruik van het 

eindeloopbaanstelsel non-activiteit voorafgaand 

aan pensionering (NAVAP). 2 inspecteurs hebben 

gekozen voor een voltijdse loopbaanonderbreking 

ouderschapsverlof, 1 commissaris voor halftijdse 

loopbaanonderbreking ouderschapverlof en één 

inspecteur neemt deeltijds loopbaanonderbreking 

ouderschapsverlof 1/10de. In 2021 heeft ook 1 

inspecteur gebruik gemaakt van voltijdse en 1 hoofdinspecteur van 1/5de loopbaanonderbreking 

medische bijstand.  

1 hoofdinspecteur werkt om medische redenen 60% en één inspecteur aan 80%.  

Vier inspecteurs en 1 hoofdinspecteur maken gebruik van het stelsel van vierdagenweek met premie 

en 1 inspecteur en 1 hoofdinspecteur van het stelsel vierdagenweek zonder premie. 
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BURGERPERSONEEL 

 

Bij het burgerpersoneel (administratief en logistiek kader) maakten 11 

personeelsleden gebruik van een verlofstelsel, al dan niet om medische redenen. 1 

medewerker maakt gebruik van halftijds werken vanaf 55 jaar. 1 medewerker heeft 

halftijdse loopbaanonderbreking medische bijstand. Twee medewerkers hebben 

halftijdse loopbaanonderbreking zonder motief en 1 medewerker heeft een 

deeltijdse loopbaanonderbreking 1/5de zonder motief. 1 medewerker werkt om 

medische redenen 50%.  

Drie medewerkers werken in een vierdagenweek met premie en één medewerker zonder premie. 1 

medewerker maakt gebruik van loopbaanonderbreking 1/5de ouderschapsverlof. 

 

2.3 VERHOUDING MAN - VROUW 
 

▪ Binnen het volledige korps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Tussen het operationeel kader en administratief & logistiek kader: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Man 88 94 98 95 93 

Vrouw 64 70 63 61 59 

 152 164 161 156 152 

2021 OPS CALOG TOTAAL 

Man 85 8 93 

Vrouw 29 30 59 

 114 38 152 

Analyse:  

Op 31 december 2021 bestond bijna 39% 

van het politiekorps uit vrouwen en 61% 

uit mannen. Dit is dezelfde verhouding als 

vorig jaar. 

Analyse:  

Binnen het operationeel kader hebben 

we een procentuele verhouding van 75% 

mannelijke & 25% vrouwelijke 

medewerkers.  

Bij het Administratief & logistiek kader 

zien we een omgekeerde verhouding, nl. 

21% mannen en 79% vrouwen. 
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2.4 LEEFTIJDSPIRAMIDE 
 

▪ Leeftijdsgroepen bij het operationeel kader: 

 

2021 < 30 31-40 41-50 51-55 >56 

Hoofdcommissaris 0 0 0 0 1 

Commissaris 0 0 2 4 4 

Hoofdinspecteur 1 3 8 4 3 

Inspecteur 25 23 16 11 8 

Agent 0 0 0 0 1 

 26 26 26 19 17 
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▪ Leeftijdsgroepen bij het administratief & logistiek kader (Burgerpersoneel): 

 

2021 < 30 31-40 41-50 51-55 >56 

Adviseur 1 1 1 0 1 

Consulent 0 3 2 1 1 

Assistent 1 9 2 3 1 

Hulpkracht 1 0 3 3 4 

 3 13 8 7 7 
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2.5 PERSONEELSVERLOOP 
 

▪ Uitdiensttredingen:  

 

In 2021 verlieten 5 operationele personeelsleden het korps van PZ AMOW.  

Twee inspecteurs maakten mobiliteit naar de federale politie. 2 inspecteurs maakten op hun 

beurt mobiliteit naar een andere lokale politiezone en 1 hoofdinspecteur ging met pensioen. 

 

Bij het burgerpersoneel verlieten 4 assistenten onze politiezone, 2 van hen waren einde 

contract en 1 personeelslid maakte de overstap naar een eenheid binnen de federale politie. 

Tenslotte heeft 1 assistent vrijwillig zijn/haar ontslag gegeven.  

 

▪ Aanwervingen: 

 

Wij mochten in 2021 ook nieuwe collega’s verwelkomen. Zo vervoegden 2 hoofdinspecteurs 

alsook & 1 inspecteur ons korps via de klassieke mobiliteit.  

 

Bij het burgerpersoneel werd 1 adviseur aangenomen alsook 3 assistenten, waarvan 1 

onmiddellijk werd gedetacheerd naar de federale politie.  

 

 

2.6 ARBEIDSONGEVALLEN 
 

In 2021 gebeurden er in totaal 6 arbeids(weg)ongevallen die erkend werden. Hiervan gebeurde er 1 

op weg naar of van het werk. Er gebeurden 5 ongevallen dewelke een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

tot gevolg hadden.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Arbeidsongeval 16 13 7 8 5 

Woon-werkverkeer 2 2 2 0 1 

 18 15 9 8 6 

Het aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid te wijten aan een arbeids(weg)ongeval bedroeg in 

2021 in totaal 56 dagen.  
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3. KERNTAKEN – BASISPOLITIEZORG 
 

De lokale politiezone AMOW verzekerd de basispolitiezorg aan zijn burgers, dit aan de hand van 

basisfunctionaliteiten. U vindt hieronder een overzicht terug: 
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3.1 ONTHAAL 
 

Het onthaal wordt verzorgd door een ploeg van 4 calltakers (CALOG), 9 inspecteurs en 1 

hoofdinspecteur, dit onder leiding van een commissaris. 

De dienst onthaal is in vele opzichten het 1ste contact van de burger met zijn lokale politiedienst. Dit 

kan gaan om een persoonlijk contact aan onze onthaalbalie (indienen van klacht, uitgenodigd door een 

geüniformeerde collega) alsook een telefonisch contact. 

Aan de onthaalbalie worden de burgers niet alleen ontvangen door de personeelsleden van de dienst 

onthaal, ook de medewerksters van het algemeen 

secretariaat verzorgen op zeer regelmatige basis het 

onthaal. Zij vormen op dat moment ‘het gezicht’ van 

onze zone en verschaffen aan de burgers de nodige 

informatie of verwijzen hen door naar de juiste dienst, 

zowel intern als extern. Zij leveren ook beperkte 

administratieve diensten aan de onthaalbalie.  

Het radiofonisch sturen van onze interventieploegen op 

het terrein neemt CICVLA (Communicatie- & 

InformatieCentrum Vlaams-Brabant) voor zijn rekening. Onze politiezone 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: 

▪ Alle 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 

Normaliter kan onze bevolking terecht in 5 politieposten voor aangiften en klachten, maar omwille van 

de coronapandemie en omdat wij onze dienstverlening naar de burger toe maximaal willen blijven 

garanderen, werd er beslist om het hoofdcommissariaat als centraal meldpunt van klachten en 

aangiften te aanzien. Sinds het najaar van 2021 kan de 

burger voor niet-dringende zaken ook op afspraak bij 

ons terecht. Het maken van een afspraak kan via onze 

website of via ons zonaal telefoonnummer. Wij hopen 

zo tegemoet te komen aan een veranderende 

maatschappij en meer op maat van de burger te 

werken. Ten dienste staan van alle burgers op ons 

grondgebied dragen wij hoog in het vaandel. Voor 

dringende zaken staan onze diensten 24u/24u klaar 

via het noodnummer 101 & 112!  
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3.2 DIENST WIJKWERKING  
 

Het grondgebied van de politiezone AMOW is verdeeld in 13 wijken, deze staan onder het beheer van 

een wijkinspecteur.  

De gemeente Asse telt 6 wijken, Merchtem en Opwijk tellen er 2 en de gemeente Wemmel telt 3 

wijken. Per gemeente is er steeds één teamchef die instaat voor de coaching van de wijkinspecteurs, 

dewelke op hun beurt worden ondersteund door één commissaris.  

Het finaal doel dat wij nastreven bij de dienst wijkwerking is om de wijkinspecteur meer zichtbaar en 

aanspreekbaar in het straatbeeld te zien. We willen de afstand tussen de burger en wijkwerker zo klein 

en laagdrempelig mogelijk houden.  

PZ AMOW is dan wel een meergemeentenzone maar onze dienst wijkwerking tracht te voorzien in een 

uniform beleid, dewelke toch op maat kan uitgewerkt worden naar de gemeente die daar behoefte 

aan heeft. Wij proberen aandacht te hebben voor hun lokale prioriteiten, accenten en dit wordt verder 

uitgewerkt in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten.  

 

Welke taken voeren onze wijkinspecteurs uit? 

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, het uitbouwen van een nauwe samenwerking met de gemeenschapswachten in de 

wijk-veiligheidsteams. 

De collega’s van de dienst wijkwerking  hebben ook in 2021 niet stilgezeten… Hieronder vindt u een 

overzicht terug van de uitgevoerde taken: 

▪ Bijstand van de gerechtsdeurwaarder (deuropeningen, ophalingen en uitdrijvingen): 1048 

Kleine kanttekening: ingevolge de coronapandemie werd er geen bijstand geleverd aan de 

gerechtsdeurwaarders tussen 01 januari en 15 februari 2021 

▪ Aanvankelijke PV’s: 578 

▪ Kantschriften: 4917 

▪ Administratieve dossiers (woonsten e.d.): 7357 

▪ Verkeer: 121 

▪ Wijkopdrachten ( nazicht MAM, I+Belgium, toezichten op markten/scholen, voetpatrouilles, 

acties, bijstand ontgraving, controles): 458 

 



 

 

21 I Jaarverslag 2021 I PZ AMOW 

 

3.3 DIENST INTERVENTIE 
 

De interventiedienst staat centraal in de eerstelijnszorg 

wat enerzijds de noodoproepen betreft en anderzijds het 

politionele onthaal. Zij komen ter plaatse wanneer men 

om (dringende) politiebijstand vraagt. De 

interventieploegen vormen vaak het eerste 

aanspreekpunt op het terrein en zijn een heel belangrijk 

gegeven voor het imago van onze politiezone. Zij tonen dit 

dagelijks met hun enthousiasme, flexibiliteit en 

professionalisme.  

 

De dienst Interventie staat 7 dagen op 7 en de klok rond paraat om alle opdrachten op het grondgebied 

tot een goed einde te brengen.  

De interventieploegen binnen PZ AMOW zijn zo georganiseerd dat er altijd minstens 2 

interventieploegen beschikbaar zijn. Deze ploegen worden op sommige momenten aangevuld met 

projectploegen en motorrijders.  

Hun opdrachten zijn zeer divers en heel uiteenlopend, dit kan gaan van verkeersongevallen, 

diefstallen, vechtpartijen, huiselijke moeilijkheden, bemiddelen bij burentwisten, het vangen van 

weggelopen dieren tot aantreffen van personen die medische bijstand nodig hebben of overleden zijn. 

Het team interventie binnen onze politiezone wordt geleid door 1 

commissaris en bestaat verder uit 34 inspecteurs, die worden bijgestuurd 

door 7 hoofdinspecteurs. 

Deze hoofdinspecteurs coördineren de interventies en bewaken de kwaliteit 

van de afhandeling. De administratieve ondersteuning van het operationeel 

secretariaat wordt uitgevoerd door een Calog-medewerkster (niv. B). 

Het gebruik van de bodycams, die vanaf 2020 in het korps aanwezig zijn, blijven een meerwaarde bij 

bepaalde interventies. Door gebruik te maken van deze toestellen kan een bepaalde discussie of 

onenigheid over de aanpak bij een interventie in de kiem worden gesmoord.   

2021 was een jaar, waarin de medewerk(st)ers van de interventiedienst hun handen meer dan vol 

hebben gehad met het kwalitatief afwerken van alle interventies (zie grafische voorstelling hieronder): 
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Conclusie:  

 

 

       

 

 

De opdrachten voor onze interventiedienst worden meestal ontvangen op de 101-centrale te Leuven 

(CICVLA). Deze oproepen tot interventie worden daar opgesplitst in dringende en niet-dringende 

opdrachten. Onze interventieploegen zijn prioritair belast het met uitvoeren van dringende 

interventies. Bij dringende oproepen gaan de medewerk(st)ers van onze interventiedienst onmiddellijk 

en met bekwame spoed ter plaatse, en bieden zij hulp aan een persoon of personen in acuut of 

dreigend gevaar. Gelijkaardige oproepen gaan uiteraard gepaard met snelheid, maar ook veiligheid 

blijft hier een prioritair gegeven en wordt nooit uit het oog verloren.  

Het is en blijft ons streefdoel om in 80% van de dringende oproepen een interventieploeg ter plaatse 

te hebben binnen de 20 minuten.  

Ook in 2021 hebben onze interventiemedewerk(st)ers dit doel bereikt, aangezien zij een gemiddelde 

aanrijtijd hadden van 17:52 minuten. 

In onderstaande figuur vindt u de gemiddelde aanrijdtijden terug van de afgelopen jaren: 
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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. Eén rechercheur 

is langdurig afwezig als gevolg van een arbeidsongeval. 

 

De lokale recherche staat in voor de verderzetting van lokaal gestarte onderzoeken inzake criminele 

feiten en fenomenen, doch voert ook gerechtelijke opsporingsonderzoeken (in opdracht van het 

Parket) en gerechtelijke onderzoeken (art. 5§3 WPA) o.l.v. de onderzoeksrechter. Ook recherchetaken 

op vraag van het Arbeidsauditoriaat worden door deze dienst uitgevoerd. 

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. 

De dienst Recherche wordt in haar dagelijkse werking bijgestaan door het team “Technische 

Recherche”. Deze medewerkers staan in voor beeldanalyse (ANPR en bewakingsbeelden), technisch 

sporenonderzoek en DNA-staalname.  Ook analyse van vingersporen (dactyloscopie vs. FIT & Livescan) 

en voeding van de BIS-databank (Brussel) behoort tot hun takenpakket. 

Hieronder vindt u reeds enkele algemene cijfers van onze recherchedienst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De recherche van PZ AMOW stelde in 2021 verrichtingen in:  

▪  53 gerechtelijke onderzoeken  

(geleid door een onderzoeksrechter)  

▪  536 opsporingsonderzoeken     

(geleid door een Parketmagistraat)  

▪  6 onderzoeken bevolen door de Arbeidsauditeur  

 

Het aantal opgestelde processen-verbaal kan onderverdeeld worden in: 

 

▪ 127 zelf opgestarte aanvankelijke dossiers  

▪ 325 navolgende processen-verbaal inzake APO-dossiers 

▪ 1328 klassieke navolgende processen-verbaal 
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Twee leden van de lokale recherche houden zich tevens bezig met de fenomenen radicalisme - 

terrorisme – extremisme. In 2021 werden een 50-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 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 2021 gaat het 

om  79 overbrengingen. 

Hieronder vielen onder meer:  

✓  228 telefonie-onderzoeken  

✓  173 bankvorderingen  

✓  22 onderzoeken naar faillissementen 

✓ 81 Analyse van  GSM-toestellen, tablets en GPS-toestellen 

✓  30-tal scans met onze draagbare FLIR-camera (thermische camera – wordt gebruikt voor opsporing 

cannabisplantages)  

✓ 14 onderzoeken inzake het aantreffen van (mogelijke) cannabisplantages 

✓ 7 onderzoeken naar valse en vervalste identiteitsdocumenten en rijbewijzen   

✓ 30 onderzoeken naar schijnhuwelijken & 6 onderzoeken naar schijnerkenningen 

✓  6 onderzoeken naar domiciliefraude 

✓  51 afnames van een referentiestaal DNA i.h.k.v. opsporings- en gerechtelijke onderzoeken alsook i.h.k.v.  

veroordelingen 

✓ gebruik van gecodeerde informanten in 10 lopende gerechtelijke dossiers  

 

 

LIK PACE 

Het lokaal informatiekruispunt wordt bemand door 1 commissaris en 1 hoofdinspecteur. 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. 
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Technische Recherche  

De technische recherche bestaat uit 1 commissaris, 1 

rechercheur van de operationele lokale recherche en één 

halftijdse inspecteur. 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 01/01/2021 tot en met 31/12/2021 

werden :  

▪ 246 personen werden gedactyloscopeerd en 

opgevraagd via Fingerprint Image Transmission & 

Livescan.  

 

▪  152 personen werden hiervan geïdentificeerd via de 

databank bij de Biometric Identification Service. 

  

▪  94 personen , niet gekend bij de Biometric 

Identification Service te Brussel, werden toegevoegd 

aan de databank via de opgenomen vingerafdrukken.  

 

 

Dienst Jeugd 

 

Sinds 1 maart 2018 werd de dienst Jeugd 

ondergebracht bij de dienst Recherche. De dienst 

bestaat uit drie rechercheurs.  

De leden van de dienst Jeugd hanteren een eerder 

repressieve aanpak en houden zich vooral bezig 

met het uitvoeren van politionele sociale 

onderzoeken, onrustwekkende verdwijningen van 

minderjarigen en jeugdige delinquenten. Maar 

ook volgen zij de tijdelijke huisverboden op in het 

kader van Intra Familiaal Geweld. Zij draaien 

tevens mee in de algemene permanentie 

recherche. 

De dienst jeugd van PZ AMOW heeft in 2021:  

▪  118 politionele sociale onderzoeken 

uitgevoerd; 

▪ opdrachten uitgevoerd in 409 dossiers die ons 

werden overgemaakt door parketten en 

jeugdrechtbanken, waarvan 114 dossiers 

inzake een verontrustende opvoedingssituatie 

en 295 andere dossiers waarin minderjarigen 

betrokken waren; 

▪  28 aanvankelijke dossiers opgestart; 

▪  494 navolgende processen-verbaal 

opgesteld. 
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3.5 HYCAP 
 

Binnen deze zuil van onze politiezone is er 1 commissaris verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

handhaving openbare orde. 

In 2021 heeft PZ AMOW in totaal 1.890 manuren besteed aan federale opdrachten inzake handhaving 

van de openbare orde (HyCap).  

Medewerkers van onze politiezone die hiervoor zijn 

opgeleid, werden ingezet bij een 20-tal ordediensten. De 

coronapandemie is zoals vorig jaar nog heel sterk 

voelbaar binnen deze tak van de politie, aangezien vele 

grote evenementen of voetbalwedstrijden (doorgegaan 

zonder publiek) niet zijn kunnen doorgaan of werden 

afgelast.  

 

PZ AMOW levert ook bijstand voor het Justitiepaleis, dit gaat voornamelijk over arrestanten die 

moeten worden voorgeleid bij een onderzoeksrechter 

(meerderjarigen) of jeugdrechter (minderjarigen), alsook 

arrestanten die na de voorleiding moeten worden overgebracht 

naar de gevangenis of jeugdinstelling. In 2021 werd er vanuit onze 

zone 35 keer versterking geleverd voor deze dienst. Dit genereerde 

een totaal aantal manuren van +/- 741 manuren.  

 

Deze commissaris heeft nog een taakaccent, waar veel capaciteit in kruipt, namelijk de controle van 

personen die werden vrijgelaten waar één of andere vorm van voorwaarden aan verbonden is. Het 

gaat hier dan over MAM (alternatieve maatregel), VOV (vrijlating onder 

voorwaarden), voorwaardelijke invrijheidsstelling, elektronisch 

toezicht, probatiemaatregelen (probatieopschorting, probatie-uitstel 

of autonome probatie) of vrijlating op proef (geïnterneerden). 

In 2021 heeft hij ingestaan voor de opvolging van 180 à 190 personen. 

 

3.6 VERKEER 
 

De dienst verkeer staat niet enkel in voor het opstellen van overtredingen, vaststellen van 

verkeersongevallen en het regelen van het verkeer. Zij worden ook belast met het uitvoeren van 

volgende taken: 

▪ Gerichte en niet- gerichte controles inzake alcohol, drugs en gsm achter het stuur 

▪ Ondersteuning van het verkeersbeleid (dit kan zowel lokaal, provinciaal als federaal) 

▪ Uitvoeren van snelheidsmetingen 

▪ Organiseren van verkeerseducatieve projecten 

▪ Het uitoefenen van een adviserende ondersteuning naar de 4 gemeenten 
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▪ Het verzekeren van lokale ordediensten alsook het beheren & uitvoeren van dossiers inzake 

wielerwedstrijden 

Bij de verkeersdienst is 1 commissaris aangesteld als 

diensthoofd, de operationele ondersteuning & sturing 

wordt waargenomen door 2 hoofdinspecteurs 

(taakaccent). Deze medewerkers zijn belast met de 

administratie, adviezen en operaties. Zij kunnen 

eveneens rekenen op 1 Calogmedewerkster die hen 

bijstaat met verscheidene administratieve taken alsook 

opvolging en verwerking van alle cijfers inzake 

verkeersacties.  

De dagdagelijkse doelstellingen op het terrein worden waargemaakt door 5 inspecteurs en 1 

agente.  

De kwaliteitscontrole van alle processen-verbaal wordt gevoerd door de dienst APO- Vatting.  

SNELHEID IN HET VERKEER 

 

 

In 2021 werden er op 238 verschillende locaties controles uitgevoerd 

inzake snelheid door onze dienst verkeer met bemande camera’s. 

Van alle gecontroleerde voertuigen reden iets meer dan 17% van de 

bestuurders boven de getolereerde snelheid. 

 

Het overzicht dat u hieronder terugvindt zijn een weergave van de resultaten van de bemande 

snelheidscontroles van 2019 tot en met 2021. 

Overzicht resultaten bemande controles 2019-2021 

  2019 2020 2021 

Gecontroleerde voertuigen 47.206 79.923 60.646 

Voertuigen > Getolereerde 

snelheid 
9.736 20.988 10.474 

Percentage voertuigen > 

Getolereerde snelheid 
20,62% 26,26% 17,27% 
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Hieronder vindt u het aantal gecontroleerde voertuigen in 2021 terug per gemeente alsook het aantal 

voertuigen die boven de toegelaten snelheid reden:  

 

Bij analyse van de cijfers inzake snelheidscontrole per gemeente kunnen we concluderen dat: 

▪ Asse: iets meer dan 16,5% van de gecontroleerde voertuigen te snel reed. 

▪ Merchtem: iets minder dan 16% van de gecontroleerde voertuigen gehaast was. 

▪ Opwijk: bijna 21,5% zijn gaspedaal te hard indrukte. 

▪ Wemmel: iets meer dan 11% zich heeft laten verrassen door onze flitscamera. 

ALCOHOL & DRUGS IN HET VERKEER 

 

GERICHTE ALCOHOLCONTROLES 

In 2021 hebben de medewerk(st)ers van de verkeersdienst alcoholcontroles uitgevoerd op diverse 

locaties op ons grondgebied.  

U zal opmerken dat het aantal acties en aantal gecontroleerde bestuurders opmerkelijk lager ligt dan 

de voorbijgaande jaren. Dit is te wijten aan verschillende aspecten, zoals geannuleerde acties door de 

coronapandemie, PACE-acties die niet zijn doorgegaan omdat we onze ‘bubbels’ niet wilden/ mochten 

mengen met andere politiezones en door een personeelsdeficit waar deze dienst momenteel mee 

kampt.  

Asse Merchtem Opwijk Wemmel

Totaal # voertuigen 22.452 16.596 16.246 5.352

# voertuigen boven toegelaten
snelheid

3.733 2.650 3.487 604
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Hieronder vindt u de grafiek met het aantal gecontroleerde bestuurders alsook de resultaten van hun 

ademtest:  

 

Uit bovenstaande grafiek kunnen we besluiten dat:  

▪ In de gemeente Asse 1,15% van de gecontroleerde bestuurders teveel gedronken had bij de 

controle; 

▪ In de gemeente Merchtem 14,11% te diep in het glas had gekeken; 

▪ In de gemeente Opwijk 4,35% teveel gedronken bleek te hebben bij de controle; 

▪ In de gemeente Wemmel 1,15% een positieve ademtest heeft afgelegd; 

GERICHTE DRUGSCONTROLES 

 

Tijdens controleacties van de politie op alcohol in het verkeer, is er eveneens aandacht voor drugs in 

het verkeer. Het sturen onder invloed van verdovende middelen is een punt van aandacht in het 

verkeer omdat dit, net zoals alcohol achter het stuur, tot gevaarlijke situaties kan leiden met 

verstrekkende gevolgen.  

Wanneer de politie tijdens een controle uiterlijke kenmerken waarneemt en/of een groot vermoeden 

heeft dat een bestuurder onder invloed achter het stuur zit, kunnen ze aan de hand van een checklist 

nagaan of er tekenen zijn van het gebruik van verdovende middelen. Deze checklist bestaat uit 

verschillende aspecten, zoals fysieke kenmerken (verwijde of vernauwde pupillen, moeilijk 

verstaanbaar bij het spreken, evenwichtsstoornissen, overmatig zweten,…). Het kan ook zijn dat de 

arm der wet een bepaalde geur waarneemt, gebruikersmateriaal ziet liggen in het voertuig, wat dan 

ook weer aanleiding geeft tot extra controle. 

 

 

Asse Merchtem Opwijk Wemmel

Totaal # gecontroleerde bestuurders 87 85 92 87

Negatief 86 73 83 85

Positief 1 12 4 1

Alarm 0 0 5 1
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In onderstaande figuur vindt u de resultaten terug van de extra controles inzake drugs in het verkeer:  

 

Zoals u kan zien, is drugs in het verkeer, een moeilijk terug te dringen fenomeen. Tijdens de controle-

acties werden bestuurders eveneens betrapt op het gebruik van verdovende middelen, dit terwijl zij 

zich nog met een voertuig in het verkeer begeven.  

Wij blijven eraan werken om dit fenomeen terug te dringen! Het gebruiken van narcotica achter het 

stuur is not done en kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals het veroorzaken van een ongeval,…..  

Wij streven naar een veiliger verkeer voor iedere weggebruiker! Dit zou voor iedereen een must 

moeten zijn, maar zowel alcohol als drugs blijven aandachtspunten! Dit is niet enkel zo in onze 

politiezone, ook nationaal is dit een werkpunt. Samen met externe partners worden op regelmatige 

tijdstippen sensibiliseringscampagnes gelanceerd op radio, tv of billboards! Het terugdringen van het 

aantal verkeersslachtoffers blijft een prioriteit! 

 

3.7 SLACHTOFFERBEJEGENING 
 

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

slachtoffers/nabestaanden van bepaalde gerechtelijke feiten waarbij er een bijzondere aandacht dient 

uit te gaan naar onder andere eerste opvang, het leveren van praktische bijstand en juiste 

informatieverstrekking. Wanneer nabestaanden of slachtoffers nood hebben aan verdere opvang, 

worden deze door onze slachtofferbejegenaars gericht doorverwezen naar een externe 

hulpverleningsdienst (CAW, dienst slachtofferonthaal parket,…).   

Het team slachtofferbejegening staat onder leiding van een hoofdinspecteur en bestaat verder uit 5 

opgeleide slachtofferbejegenaars, die werken met een permanentiedienst. De leden van dit team 

worden tijdens hun permanentie (na de diensturen) eveneens ingeschakeld voor de politiezone TARL 

en politiezone DILBEEK.  

Asse Merchtem Opwijk Wemmel

Uitgevoerde speekseltesten 9 3 4 3

Positief resultaat speekseltest 3 2 2 2
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In 2021 is het team slachtofferbejegening opgeroepen in 14 situaties tijdens de dagpermanentie. In 

de gemeente Asse ging het om 4 bejegeningen, in Merchtem werd het team opgeroepen voor 6 

dramatische situaties waaronder het dodelijk verkeersongeval tijdens Merchtem-kermis. In de 

gemeente Wemmel heeft het team 1 bejegening uitgevoerd en in de gemeente Opwijk werd er 

bijstand verleend in 3 situaties, waaronder de zware appartementsbrand en de opvang van buren van 

een poging doodslag bij een Roemeense bende. In totaal hebben wij een 200-tal personen 

(nabestaanden, slachtoffers en  getuigen) opgevangen.  

De verhouding van het aantal personen waar bijstand voor gevraagd werd is heel hoog ten opzichte 

van het aantal tussenkomsten. Dit heeft te maken met de zware appartementsbrand en het dodelijk 

verkeersongeval op Merchtem kermis, waar verschillende personen dringend nood hadden aan 

opvang en ondersteuning van onze diensten. In deze situaties moet steeds snel en adequaat gehandeld 

worden om secundaire victimisatie te voorkomen.  

Na de diensturen (tussen 16u & 9u) werden de slachtofferbegenaars in PACE-verband teruggeroepen 

voor 13 slachtofferbejegeningen. Dit gaat om tragische gebeurtenissen in zowel PZ AMOW, PZ TARL 

als in PZ Dilbeek. 

Onderstaande tabel geeft de indeling weer per gemeente in het jaar 2021:  

 

3.8 Preventie 
 

De dienst preventie van onze politiezone wordt geleid door 1 commissaris en bestaat verder uit 1 

consulent. Onze consulente wordt op regelmatige basis bijgestaan door 4 inspecteurs, waarvan 1 

inspecteur van de dienst interventie, 1 inspecteur van de technische recherche en 2 inspecteurs van 

de dienst wijkwerking. Deze medewerk(st)ers zijn allen bijgeschoold tot preventieadviseur.  
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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 het fenomeen woninginbraken en heeft dan ook als doel het risico op inbraak te 

verkleinen en eventuele schade te beperken. In politiezone AMOW zijn er medewerkers speciaal 

opgeleid om deze dienstverlening op een kwaliteitsvolle wijze te verschaffen. Zo geven zij tips inzake 

de beveiliging van uw woning, preventieve controle op hang- en sluitwerk op ramen, deuren, poorten, 

daken,…).  

Dit is een objectieve, alsook een 

onafhankelijke beoordeling die iedereen 

kan aanvragen, ongeacht of u het 

slachtoffer van een inbraak werd of niet.  

Wat wordt nu juist onder advies 

verstaan? Dit gaat om het verlenen van 

een volledig beveiligingsadvies op 

eenvoudig verzoek van de inwoner. 

Deze kan de contactgegevens van de 

dienst preventie hebben vernomen via 

gemeentelijk infobladen, tijdens 

infoavonden of via andere kanalen ( familie, vrienden, acties, …).  

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

gehercontacteerd wordt, teneinde langs de ene kant de vragen die bij het slachtoffer nog leven te 

beantwoorden en anderzijds het slachtoffer van de nodige informatie en tips te voorzien om een 

herhaling van de gepleegde feiten te voorkomen.  

Ook elke burger die een nieuwbouw in aanbouw heeft wordt aangeschreven. Er wordt de mogelijkheid 

aangeboden om een gratis beveiligingsadvies te bekomen. Dit is dan als het ware een advies op 

bouwplan.  

Onze preventiedienst heeft in 2021 in totaal 88 diefstalpreventieadviezen uitgevoerd.  
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In 2021 betaalde de gemeente Wemmel 10 premies inbraakpreventie uit, voor een totaal bedrag van 

€ 6.286,47 en leverde zij ook 1 certificaat inbraakveilig af.  

PREVENTIEACTIES IN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Onze preventiedienst neemt doorheen het jaar normalerwijze ook deel aan tal van preventieacties. 

Net zoals in 2020 gooide het coronavirus roet in het eten en konden niet alle geplande acties doorgaan. 

Toch heeft onze preventiedienst, waar het kon en mocht, fietsgraveeracties op poten gezet en zijn er 

in het totaal 566 fietsen voorzien van een uniek registratienummer op het fietsframe. Het nummer dat 

hiervoor gebruikt wordt, is het rijksregisternummer van de eigenaar. Het nummer wordt, via het 

labeltoestel, in het fietsframe gegraveerd zodat het praktisch niet mogelijk is om dit te verwijderen 

zonder ernstige schade aan te brengen aan de fiets. Voor bepaalde fietsen die omwille van eventuele 

garantievoorwaarden niet in de mogelijkheid zijn om gegraveerd te worden gebruiken we een label. 

Ook dit label is zeer moeilijk te verwijderen en biedt dan ook als voordeel dat het frame niet kan 

worden beschadigd.  

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 werden er 566 fietsen 

gegraveerd in PZ AMOW 
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4. LOKALE CIJFERS 
 

4.1 CRIMINALITEITSCIJFERS 
 

De criminaliteitsstatistieken worden ons aangereikt door de Federale Politie. Deze statistieken geven 

een overzicht weer van alle misdrijven die werden geregistreerd op het grondgebied van onze 

politiezone. De criminaliteit in onze politiezone is ten opzichte van vorig jaar aan het dalen, we 

registreren als het ware een daling van bijna 26%. Dit kan te wijten zijn aan de versoepelingen van de 

maatregelen inzake de coronapandemie (afschaffen van de avondklok, verbod op samenscholing, niet 

of incorrect dragen van mondmasker,…).  

Sinds 2017 zien we dan weer een stijging van iets meer dan 19 % in de criminaliteitscijfer ( van 4.054 

naar 4.829 feiten). 

 

 

 

4.2 KANTSCHRIFTEN, MELDINGEN & AANVANKELIJKE PV’S 
 

2020 Kantschriften Meldingen Aanvankelijke PV's 

Asse 2.423 17.114 5.471 

Merchtem 795 3.220 1.468 

Opwijk 615 2.948 1.117 

Wemmel 1.280 5.777 2.583 

     

2021 Kantschriften Meldingen Aanvankelijke PV's 

Asse 2.598 17.218 4.802 

Merchtem 911 3.340 1.343 

Opwijk 652 2.474 916 

Wemmel 1.352 4.851 1.865 
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In 2021 werden 

er 5.513 

kantschriften 

verwerkt in de 

PZ AMOW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 ontving PZ AMOW in totaliteit 27.883 meldingen. Dit zijn 1.176 of 4,05% minder dan het jaar 

voordien. 

Onze diensten hebben eveneens 8.926 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld. Wat een daling is 

van 16,11% of 1.713 pv’s minder. 

Tenslotte kunnen wij u meegeven dat het aantal kantschriften ten opzichte van vorig jaar is gestegen. 

Onze politiezone ontving 400 kantschriften meer dan in 2020. Wat overeenkomt met bijna 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In 2021 werden 

er 27.883 

meldingen 

geregistreerd. 
In 2021 werden 

er 8.926 

aanvankelijke 

PV’s opgesteld.  

Proces-verbaal 

Een proces verbaal is een officieel schriftelijk verslag van een 

politieambtenaar met feiten die ze zelf hebben waargenomen 

en met verklaringen die ze hebben opgetekend uit de mond 

van verdachten, getuigen of slachtoffers. 

Melding 

Elke oproep, aangifte of klacht die bij onze 

diensten binnenkomt beschouwen wij als een 

melding. Dit kan via telefoon zijn of wanneer u 

zich persoonlijk aanbiedt op één van onze 

commissariaten. 

Kantschrift 

Dit zijn de opdrachten die onze politiezone krijgt van de 

Procureur des Konings, Jeugdrechter, Onderzoeksrechter 

en andere gerechtelijke diensten of politiediensten. Dit 

kan gaan over zeer diverse feiten: vb.: verhoor van een 

overtreder, getuige, betekening van een rijverbod,…. 
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4.3 VERKEERSONGEVALLEN 
 

De cijfers van de verkeersongevallen zijn deze die zijn opgenomen in de verkeersbarometer van de 

Federale Politie. De verkeersongevallen die werden afgehandeld met een Europees 

Aanrijdingsformulier zijn hierin niet vervat of meegerekend.  

 

In 2021 werden er 768 verkeersongevallen geregistreerd op het grondgebied van PZ AMOW.  

Na analyse van de cijfers kunnen we concluderen dat er een     op te merken valt wat betreft de 

ongevallen stoffelijke schade. We spreken over een        van 6% ten opzichte van 2020. Wat betreft de 

ongevallen met lichamelijk letsel zien we een zeer kleine      van iets meer dan 2%. 

We betreurden vorig jaar ook jammer genoeg 2 verkeersdoden op ons grondgebied.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688

192

754

177

729

177

594

139

630

136

0

100

200

300

400

500

600

700

800

VKO SS VKO LL

Verkeersongevallen PZ AMOW 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021



 

 

37 I Jaarverslag 2021 I PZ AMOW 

 

VERKEERSONGEVALLEN INGEDEELD PER GEMEENTE 

 

▪ Gemeente Asse 

Wanneer we voor het jaar 2021 

de cijfers voor de gemeente 

Asse analyseren, stellen we vast 

dat we ten opzichte van vorig 

jaar een stijging kennen van iets 

meer dan 6,5% inzake de 

ongevallen met stoffelijke 

schade. Wat betreft de 

ongevallen met lichamelijk 

letsel kunnen we spreken van 

een daling van bijna 7,5% ten 

opzichte van 2020. Er viel 

eveneens 1 verkeersdode te 

betreuren in de gemeente Asse 

vorig jaar.  

 

 

▪ Gemeente Merchtem 

Wanneer we voor 

het jaar 2021 de 

cijfers voor de 

gemeente 

Merchtem 

analyseren, stellen 

we vast dat we ten 

opzichte van vorig 

jaar een stijging 

kennen van zowel 

het aantal 

verkeersongevallen 

met stoffelijke 

schade alsook van 

de 

verkeersongevallen 

met lichamelijk letsel. Inzake de ongevallen met stoffelijke schade gaat het om een stijging 

met 6,48%, de ongevallen waar sprake was van lichamelijk letsel kent een stijging van iets 

meer dan 27% ten opzichte van 2020. Er viel 1 dodelijk verkeersslachtoffertje (kleuter) tijdens 

de jaarmarkt van Merchtem.  
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▪ Gemeente Opwijk 

Wanneer we voor het jaar 

2021 de cijfers voor de 

gemeente Opwijk analyseren, 

stellen we vast dat we ten 

opzichte van vorig jaar een 

stijging kennen van iets meer 

dan 1,5% inzake de 

ongevallen met stoffelijke 

schade. Wat betreft de 

ongevallen met lichamelijk 

letsel kunnen we spreken van 

een daling van meer dan 

15,5% ten opzichte van 2020. 

Er vielen geen verkeersdoden 

in de gemeente Opwijk. 

 

▪ Gemeente Wemmel 

Wanneer we voor 

het jaar 2021 de 

cijfers voor de 

gemeente Wemmel 

analyseren, stellen 

we vast dat we ten 

opzichte van vorig 

jaar een stijging 

kennen van 6,71% 

inzake de 

ongevallen met 

stoffelijke schade. 

Wat betreft de 

ongevallen met 

lichamelijk letsel 

kunnen we spreken  

van een daling van iets meer dan 3% ten opzichte van 2020. Er vielen geen verkeersdoden in de 

gemeente Wemmel. 
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4.4 INBRAKEN IN WONINGEN 
 

Uit analyse van de cijfers inzake woninginbraken blijkt dat 

we ten opzichte van 2020 een stijging opmerken van bijna 

19%. 

De inbraken in woningen en aanhorigheden blijven een 

prioriteit in ons zonaal veiligheidsplan en ondanks alle  

inspanningen die PZ AMOW levert blijft dit een moeilijk 

terug te dringen fenomeen. Dit blijkt echter een nationale 

trend te zijn en waar dus veel politiezones mee kampen.  

Wij proberen maximaal inspanningen te leveren op terrein 

en blijven de bevolking graag oproepen om elke verdachte 

situatie te melden, zo kunnen onze ploegen op terrein 

sneller worden aangestuurd.  

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

dat we ten opzichte van 

2020 een stijging 

opmerken in zowel de 

effectieve/ voltooide 

inbraken als in de 

pogingen tot inbraak. 

Bij de voltooide inbraken 

gaat het om een stijging 

van iets meer dan  18,5%. 

Betreffende de pogingen 

tot inbraak gaat het dan 

weer om een stijging van 

iets meer dan 19%. 

 

 

4.5 DIEFSTALLEN AAN & UIT VOERTUIG 
 

Bij een nadere kijk op de cijfers inzake diefstallen aan & uit voertuig binnen 

onze politiezone kunnen we besluiten dat we ten opzichte van vorig jaar een 

stijging van dit fenomeen kunnen vaststellen van iets meer dan 13%. De modus 

operandi is steeds van wijzigende aard. Vorig jaar ging het vooral om het stelen 

van auto-onderdelen (airbags, consoles, ingebouwde GPS, stuur,…), 

werkmateriaal en persoonlijke bezittingen (zonnebril, portefeuille,…).  

 

Hieronder vindt u een overzicht terug van het aantal diefstallen aan & uit voertuig van de afgelopen 

jaren. 
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Wij geven u ook nog graag de cijfers mee van diefstallen aan & uit voertuig per gemeente: 

 

 

 

We kunnen concluderen 

dat we ten opzichte van 

2020 een stijging 

opmerken van iets meer 

dan 15,50% in de voltooide 

diefstallen aan & uit 

voertuig. Wat betreft de 

pogingen van diefstallen 

aan & uit voertuig kunnen 

we spreken over een 

stijging van bijna 3%. 
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4.6 DRUGS 
 

Onze diensten hebben zich de voorbije jaren verder verdiept inzake 

drugsdelicten, wat zijn vruchten afwerpt inzake de resultaten die 

behaald worden. Wanneer we de cijfers eens van naderbij bekijken, 

stellen we ten opzichte van vorig jaar een daling vast van bijna 

26,50%. 

De plausibele verklaring hiervoor is dat onze recherchedienst veelomvattende onderzoeken heeft 

gevoerd. Dit vergde een grote capaciteit qua werk & manuren, maar de resultaten waren een beloning 

naar hun werk!  

Het fenomeen drugs blijft echter moeilijk in te perken en sluit aan bij de nationale tendens.  

 

Hieronder vindt u enkele cijfergegevens terug: 
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4.7 INTRAFAMILIAAL GEWELD 
 

Geweld in de privé-sfeer, moeilijk te begrijpen en te bevatten, 

maar helaas de harde realiteit voor sommigen. Het is de meest 

omvangrijke geweldsvorm binnen onze maatschappij. Maar 

wat is nu de definitie van intrafamiliaal geweld?  

Intrafamiliaal geweld is elke vorm van fysiek, seksueel, 

psychisch of economisch geweld tussen personen van 

eenzelfde familie, echtgenoten, personen die samenwonen, 

samengewoond hebben én tussen wie een duurzame 

affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft. 

Slachtoffers van geweld in het gezin (intrafamiliaal geweld) kunnen bij de politie terecht om dit aan te 

geven, om hulp in te roepen, om inlichtingen, … .  

 

Hieronder vindt u de cijfers van dit fenomeen op jaarbasis terug:  

 

 
 

Uit analyse van de cijfers blijkt dat het fenomeen IFG ten opzichte van het voorbije jaar (2020) in onze 

politiezone een stijging kent van 2%.  

Wij willen wel nog meegeven dat de cijfers die in dit jaarverslag werden opgenomen, de cijfers zijn die 

ons worden aangeleverd door de Federale Politie. Wij hopen dat dit de effectieve cijfers zijn, al stellen 

onze medewerk(st)ers vast dat de reële cijfers vast hoger zullen liggen. De verklaring die we hiervoor 

kunnen geven is dat niet iedereen die slachtoffer wordt van deze feiten, ook effectief de stap zet om 

hiervan aangifte zal doen. Daarom is en blijft IFG een prioritair gegeven in ons zonaal veiligheidsplan. 

Wij blijven ernaar streven om burgers te sensibiliseren, en waar mogelijk te overtuigen om hieraan 

een halt toe te roepen! Dit fenomeen kan en zal nooit worden aanvaard in onze maatschappij! 
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5. WIST JE DAT… 

TEAM DIERENWELZIJN 

 

Onze politiezone heeft een 

dierenwelzijnsteam opgericht. 

Dierenwelzijn (verwaarlozing of 

mishandeling van dieren) is een actueel 

thema dat heel erg leeft bij de bevolking 

en ook in onze politiezone zijn er vele 

personeelsleden die een groot hart 

hebben voor onze dierenvrienden!  

De oprichting van een 

dierenwelzijnsteam binnen onze 

politiezone kende een groot succes. Na 

het verspreiden van een interne oproep 

kwam er zeer veel reactie van 

medewerker(st)ers die zich met tonnen enthousiasme en 

interesse wensten in te zetten voor de dieren in onze samenleving. Naast deze criteria hebben we ook 

rekening gehouden met ervaring in de materie alsook het hebben van een behoorlijke kennis in het 

dierenwelzijn. Er werden uiteindelijk 5 inspecteurs weerhouden dewelke effectief deel zullen uitmaken 

van het team namelijk: 2 teamleden van de interventiedienst, 1 inspecteur van de dienst 

wijkwerking/milieu, 1 lid is afkomstig uit de dienst verkeer/fietsers en 1 inspecteur van de 

administratieve dienst APO. Dit zijn allen politie-inspecteurs die verspreid zitten over verschillende 

diensten en zuilen, waardoor de continuïteit van dit team steeds gegarandeerd wordt. 

De werking van deze dienst is voor alle leden een taakaccent, d.w.z. dat zij dit op zich nemen naast hun 

dagdagelijkse taken/opdrachten. De opdrachten die zij zullen vervullen i.v.m. dierenwelzijn worden 

tussendoor vervuld maar steeds met veel toewijding en enthousiasme. 

Als politiezone krijgen we vele meldingen van loslopende honden, blaffende honden, verwaarloosde 

dieren of dieren die in gevaar zijn. Ook met bijtincidenten, diefstal of vergiftiging van dieren worden 

onze operationele diensten geconfronteerd. Deze opdrachten worden binnen onze politiezone 

uitgevoerd door de dienst interventie/verkeer, aangezien dit diensten zijn die meteen ter plaatse gaan 

bij de vraag om (dringende) politiebijstand. Deze medewerkers nemen, indien nodig, de eerste 

dringende maatregelen en geven hun bevindingen door aan het team dierenwelzijn, die dan op haar 

beurt instaat voor de verdere opvolging. 

De specifieke opdrachten die het team voor hun rekening zal nemen zijn onder andere: opvolging van 

tussenkomsten met dieren, het verder onderzoek voeren bij diefstal of vergiftiging van dieren, 

verhoren van verdachte(n) van dierenmishandeling of -verwaarlozing. Ook het aanpakken van 

terugkomende problemen, uitvoeren van controles bij burgers die opgelegde voorwaarden hebben 

inzake het houden van dieren is een taak dat zij op zich zullen nemen. Het team dierenwelzijn is het 

aanspreekpunt bij asielen en gemeentebesturen. 
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Het team dierenwelzijn van PZ AMOW heeft op 1 jaar tijd reeds 181 tussenkomsten behandeld, 

waarvan er 175 als afgehandeld kunnen worden beschouwd. 

Gezien dierenwelzijn geen exacte wetenschap is, zijn die 181 tussenkomsten veelal situaties waarin 

leden van het team twee tot drie en zelfs soms vier of vijf keer ter plaatse gaan (melding nagaan - 

waarschuwing - controle - hercontrole -...).  

Vanaf 01/01/'21 werden er door deze dienst 12 aanvankelijke en 22 navolgende opgesteld. Dit zijn 

situaties waarbij het niet anders kon. We geven nog graag mee dat zij alle situaties benaderen met het 

nodige begrip en geduld, maar soms moeten zij bekeurend optreden. Dit was bij de meest markante 

tussenkomsten, maar zoals gezegd is het inbeslagnemen van dieren het allerlaatste redmiddel. 

Honden die werd 

achtergelaten door baasjes 

op vakantie -> honden 

werden inbeslaggenomen en 

ter adoptie gesteld. 

 

 

 

Tijdens een controleactie in het 

kader van het Offerfeest: heterdaad 

sluikslachting waar er een 50-tal 

dieren in beslag werden genomen.  

 

 

Uitgebroken dorstige koeien leiden ons naar 30-tal 

dode soortgenoten. De overige 50-tal werden in 

beslag genomen en opgekocht door een andere boer.  

15-tal koeien die niet naar behoren werden verzorgd 

en tevens in beslag werden genomen en opgekocht 

door een andere boer. 

 

9 honden die in een erg vuile woning leefden -> financiële toestand en leefomstandigheden van de 

eigenaars werd beter gemonitord, waardoor ook de omstandigheden van de honden verbeterde. 
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OPSTART INSTAGRAMPAGINA PZ AMOW 

 

Naast de vaste communicatiekanalen om de burgers van 

onze zone te informeren zoals onze website 

(www.politie.be/5408) en onze facebookpagina 

(www.facebook.com/PolitiezoneAMOW) werd er vorig 

jaar een nieuw kanaal toegevoegd. Op 12 mei 2021 werd 

een instagrampagina van PZ AMOW opgericht.  

 

Instagram is als sociale media kanaal populair bij de  

leeftijdsgroepen 16 – 39 jaar. Dit doelpubliek wenst in 

deze hectische maatschappij, graag korte en duidelijke 

boodschappen te ontvangen. Wij zullen het kanaal 

gebruiken voor 

verschillende 

doeleinden zoals het brengen van korte boodschappen, 

informatie over rekrutering, korte persberichten, enzovoort.  

 

Op 31 december 2021 hadden we reeds 575 volgers. We blijven 

dit kanaal actief promoten om zo onze politiezone op een 

professionele en attractieve manier te representeren aan de 

bevolking.  

 

1STE STEENLEGGING NIEUW POLITIECOMMISSARIAAT PZ AMOW 

 

15 oktober 2021, een historische dag 

voor onze politiezone…. Dit was de dag 

dat de geschiedenisboeken inging als 

de dag waarop de symbolische “eerste 

steen” werd gelegd van ons nieuwe 

politiecommissariaat. Dit is weer een 

stapje dichter bij het veiligheidsdorp 

op de Asphaltcosite,  wat een absolute 

primeur is in onze regio. In de toekomst 

zullen naast de brandweer, die er reeds 

gehuisvest is, ook nog de diensten van 

het Parket van de Procureur des 

Konings, het Vredegerecht en de FOD 

Financiën worden ondergebracht.  

 

http://www.politie.be/5408
http://www.facebook.com/PolitiezoneAMOW
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Begin 2020 won  LAVA 

architecten de ontwerpwedstrijd. 

Het zal een moderne, duurzame 

en functionele omgeving worden 

die beantwoordt aan de hoogste 

veiligheidseisen en mooi zal 

aansluiten bij het landschap. De 

werkzaamheden werden gestart 

door aannemer Algemene Bouwonderneming Vandenbussche op 1 oktober 2021. Onze politiezone 

zal worden bijgestaan door Haviland Intercommunale als coördinator van het hele bouwproject.  

Het nieuwe politiecommissariaat werd voorgesteld aan de 

pers, dit in aanwezigheid van Minister van Binnenlandse 

Zaken Annelies Verlinden alsook de verschillende partners in 

het bouwproject waren aanwezig om de 'eerste steen' mee 

te leggen van ons nieuwe hoofdkwartier. 

 

We hopen om in de loop van 2023 het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. 
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6. LIJST MET AFKORTINGEN 
 

 

A 

APO  Autonoom Politioneel Onderzoek 

_______________________________________________________________________________ 

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 

_______________________________________________________________________________

G 

GAS Gemeentelijke Administratieve Sanctie 

 

H 

HCP  Hoofdcommissaris van Politie 

HERCOSI Hercontactname Slachtoffer Inbraak 

HINP Hoofdinspecteur van Politie 

HyCap Gehypothekeerde capaciteit 

 

I 

IFG  Intrafamiliaal geweld 

INP  Inspecteur van Politie 
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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 

 

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 
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