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Voorwoord 
 
 
Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag aan over het werkingsjaar 2006 van onze 
politiezone. 
 
Anders dan in de vorige “jaar- en evaluatieverslagen”, is dit document meer uitgediept op het 
vlak van de registratie van de capaciteitsbesteding en de variëteit aan taken en opdrachten 
die wij als lokale politie van de PZ K-L-M uitvoeren. Enkele vernieuwingen werden 
aangebracht. 
 
Opnieuw werd gekozen om dit activiteitenrapport op te bouwen op het stramien van het 
EFQM-INK-model, wat niet alleen de duidelijkheid en de leesbaarheid ervan verbetert, maar 
ook eventueel een vergelijking tussen de verschillende korpsen mogelijk maakt. Toch blijft 
het voorlopig wachten op een eenvormig model van jaarverslag en een wettelijk kader, 
waaraan duidelijk nood is.1 
 
In dit jaarverslag zijn ook gegevens uit de Morfologische vragenlijst van 31 december 2006 
opgenomen en het zonaal veiligheidsbeeld 2006 opgemaakt door de strategische analisten 
van het CSD (coördinatie- en steundienst) van Asse, dat ons werd overgemaakt op 8 maart 
2007. 
 
Uit dit jaarverslag blijkt dat in de loop van 2006 werd voldaan aan de omzendbrief van 1 
december 2006 m.b.t. de richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige 
administratieve taken van de lokale politie – opheffing van de omzendbrief van 16 februari 
1999. Tevens voldoet de politiezone aan de omzendbrief CP2 van 3 november 2004, waarin 
gesteld werd dat de organisatie minimum 16 procent aan CALOG-personeel moet omvatten. 
 
Dit dossier kwam opnieuw tot stand dank zij de inbreng van verschillende medewerkers. 
 
Hopelijk is zal ook dit jaarverslag veel aandacht genieten en aan de behoeften voldoen, 
zowel van de gerechtelijke als van de bestuurlijke overheden, van onze medewerkers, als 
van onze inwoners en verenigingen van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. 
 
 
 
 
Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel - Meise, 14 maart 2007. 
 
 
 
 
 
 
Carl Van der Auwera      François Van der Jeught 
Commissaris van politie      Hoofdcommissaris van politie 
Officier beleidsontwikkeling en -coördinatie.   Korpschef 
       

                                                 
1
  

Zie www.police.be , het verslag van de Vaste Commissie van de Lokale Politie d.d. 10 augustus 2006, 
waarin verwezen wordt naar het verslag van het Vast Comité P. 
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Het Jaarverslag 2006 gegoten in de negen velden van het 

EFQM/INK/CAF-managementmodel.2 

 
1. LEIDERSCHAP 
 

 VISIE, MISSIE EN WAARDEN 

 

Op 12 juli 2004 stelde een werkgroep, waarin personeelsleden uit het calog-, basis-, en 
het middenkader waren vertegenwoordigd, het definitieve ontwerp op van de “visie, 
missie en waarden” van onze dienst. Dit werd o.a. voorgelegd aan de politieraadsleden 
en het zonaal veiligheidsoverleg.  
 
De inhoud van onze “visie, missie en waarden” is uiteindelijk ongewijzigd opgenomen in 
het zonaal veiligheidsplan 2005-2008.  
 
De missie van de PZ K-L-M is samengevat in de kenspreuk:  
 

SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID 
 

Tijdens de planningsgesprekken in 2006 met alle personeelsleden hebben de evaluatoren 
de “visie – missie – waarden” van de zone, (en van de geïntegreerde politie), toegelicht. 
 
Wat betreft de nieuwe personeelsleden, die in 2006 toekwamen, werden de “visie – missie 
– waarden” uiteengezet en toegelicht tijdens hun onthaal en installatie; de 
welkomstbrochure van de PZ K-L-M bevat onze “visie – missie – waarden”. 
 
 
Visie – Missie – Waarden van de Lokale Politie K- L- M. 
(Zonaal Veiligheidsplan 2004-2008) 
 
 
Visie 
 
Als Lokale Politie van de Politiezone Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel – Meise dragen 
wij bij tot: 
 

- de democratische ontwikkeling van onze gemeenschap; 
- een veilige en leefbare samenleving. 

 
Missie 
 
Wij doen dit: 
 

- vanuit het respect voor het recht op veiligheid van ieder, de bezorgdheden, noden 
en behoeften van onze gemeenschap; 

- ter bevordering van een leefbare en veilige samenleving; 

                                                 
2  

Bron van de schema’s van de negen onderling verbonden aandachtsgebieden: 
www.ink.nl/public/?dir=D=23  
Zie voor de toelichting in de verklarende als Bijlage nr. 10.9 aan dit jaarverslag. 
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- door de gemeenschapsgerichte basispolitiezorg in al zijn aspecten te garanderen, 
dus door een externe oriëntering, het probleemoplossend werken, partnerschap 
aangaan, het afleggen van verantwoording en het tonen van betrokkenheid als 
lokale politie; 

- door beschikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. 
 
 
Waarden 
 
Het succes van onze missie en waarden steunt op de onvoorwaardelijke inzet van ieder 
van onze medewerkers. 
 
De volgende waarden vormen het fundament voor ons denken en handelen: 
 

Professioneel en integer handelen; bevorderen van een positieve werksfeer. 

  

Zorg en aandacht voor ieders democratische rechten en vrijheden. 

 
Kwaliteit leveren die klantgericht is en klantvriendelijk. 

 
Loyaal handelen ten aanzien van de overheden en een grote luisterbereidheid 

tonen. 

 
Menselijk handelen en zich gedragen met een sterke motivatie om positief bij te 

dragen tot de goede organisatie en het welzijn van onze leefgemeenschap. 
 

 

 ORGANISATIE VAN DE FUNCTIONALITEITEN EN DIENSTEN 
(STARTORGANOGRAM) 

 

 De politieposten 

 

Sedert de opstart van de politiezone (2001) is het personeel gehuisvest in vier posten. 
De verdeling van de verschillende diensten bleef in de loop van 2006 ongewijzigd. 

 
De politieposten zijn als volgt georganiseerd: 

 

 De politiepost van Kapelle-op-den-Bos 
 
Vestiging:  
 
Marktplein, 28 te 1880 Kapelle-op-den-Bos, in het gebouw van het administratief centrum 
van de gemeente. 
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Organisatie: 
 
De wijkwerking van Kapelle-op-den-Bos, m.n. de drie wijkinspecteurs en een onthaal 
gedurende 20 uur. 
 
Bereikbaarheid: 
 
Telefoon: 052/31.51.11 en 0800/90.333. 
Fax: 015/71.37.13 
 

 De politiepost van Londerzeel 
 

Vestiging:  
 
Brusselsestraat 16, 1840 Londerzeel. 
 
Organisatie: 
 
De wijkwerking van Londerzeel, het onthaal gedurende 80 uur per week, de 
wijkcoördinator, het algemeen secretariaat, de diensten personeel-logistiek-financiën, de 
dienstplanning, de beleidsontwikkeling en –coördinatie, de korpschef. 
 
Bereikbaarheid: 
 
Telefoon: 052/31.51.11 en 0800/90.333. 
Fax: 052/30.33.18 
E-mail: politie@politiezoneklm.be 
 

 

 De politiepost van Meise B 
 

Vestiging:  
 
Hoogstraat 26, 1860 Meise.  
 
Organisatie: 
 
Op het gelijkvloers: de wijkwerking van Meise, het onthaal gedurende 40 uur per week en 
de lokale recherche. 
 
Bereikbaarheid: 
 
Telefoon: 052/31.51.11 en 0800/90.333. 
 
Fax wijkwerking Meise: 02/270.26.28 
 
Fax recherche: 02/266.10.78 
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 De politiepost van Meise C 
 

Vestiging:  
 
Stationsstraat 25, 1861 Meise. 
 
Organisatie: 
 
Hier zijn de teams interventie en verkeer gehuisvest, samen met hun drie 
verkeerscoördinatoren en de beide commissarissen-diensthoofden. 
 
Bereikbaarheid: 
 
Telefoon: 052/31.51.11 en 0800/90.333. 
 
Fax verkeer: 02/270.02.62 
 
Fax interventie : 02/272.48.99 
 

 Cellen 
 

Alleen de politiepost van Londerzeel beschikt over twee goed uitgeruste cellen; de 
politiepost van Meise C beschikt over cellen die helemaal niet voldoen aan de 
minimumeisen (geen toilet binnen in de cel, niet verwarmd, afzonderlijk gelegen van het 
gebouw. Dank zij de goede relatie met de PZ VIMA kunnen onze interventieteams bij de 
aanhouding van verschillende personen tijdens de nacht en in de weekends daar terecht. 

 

 REALISATIE VAN HET NIEUWE ORGANOGRAM: Naar een echte lokale politie. 
 

 
De aanzet die was gegeven in 2004 (zie het Jaarverslag- en evaluatieverslag 2004) voor 
de uitbouw van het nieuwe organogram, werd gefinaliseerd in 2005 met de samenstelling 
van het dossier personeelsformatie, waarin de functieprofielen, de functiebeschrijvingen 
en de kostenraming (calog) werden opgenomen. De politieraad keurde de nieuwe 
organisatie goed. 
 
De implementatie van het organogram hangt samen met de realisatie van het nieuwe 
politiehuis, waarvan bouw zal starten begin 2007. Niettemin werd in de loop van 2005 
een eerste oefening gehouden voor de werkelijke invulling van de personeelsleden in de 
verschillende teams. In de loop van 2006 werd duidelijk dat een nieuwe 
personeelsinvulling noodzakelijk is: een bijgestuurde personeelsorganisatie zal in 2007 
opgemaakt worden. 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 11

 DE BESTUURS – EN OVERLEGORGANEN 

 DE ZONALE VEILIGHEIDSRAAD 

 Algemeen 
 
In de Zonale Veiligheidsraad wordt het politiebeleid binnen de zone bepaald: er is overleg 
tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef en de afgevaardigde 
van de federale politie. De Zonale Veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel 
te nemen aan de werkzaamheden. 
 

 Leden van de Zonale Veiligheidsraad 
 
In toepassing van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd op de vergadering van 15 
mei 2002, en door de 6 leden ondertekend, bestaat de Zonale Veiligheidsraad uit: 
 

• de procureur des Konings te Brussel, met mevr. Leen Baetens en mevr. Amarylis Van 
der Heyden als afgevaardigden (opvolging van mevr. Wenke Roggen). 

• de burgemeesters  Jozef De Borger (voorzitter), Roger Heyvaert en Leo Peeters. 

• de korpschef van de lokale politie, Hoofdcommissaris van politie François Van der 
Jeught. 

• de bestuurlijk directeur-coördinator-adjunct van Asse, hoofdcommissaris van politie 
Jean-Pierre Bergmans. 
 
De  toegevoegde leden zijn: 
 

• de arrondissementscommissaris Michel Cornelis. 

• de gerechtelijk-directeur-coördinator-adjunct te Asse, Hoofdcommissaris van politie 
Dirk Allaerts. 

• de verbindingsambtenaar van de federale gerechtelijke politie  

• Anneleen Van den Bergh, adviseur-juriste van de PZ K-L-M 

• Carl Van der Auwera, commissaris van politie – officier beleidsontwikkeling en –
coördinatie. 
 
De notulist is mevrouw Vanessa Van Dessel (Calog-personeelslid van de PZ K-L-M). 
 

 Opdrachten 
 
De Zonale Veiligheidsraad heeft de volgende drie opdrachten: 
 

• Het bespreken en voorbereiden van het Zonaal Veiligheidsplan 

• Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie. 

• Het evalueren van de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. 
 

 Voorzittersschap 
 
Hiervoor werd een pragmatische en praktische regeling afgesproken. Het voorzitterschap 
werd vastgelegd voor een periode van 6 jaar en toegewezen aan de heer Jozef De 
Borger, burgemeester van Londerzeel, voorzitter van het politiecollege en de politieraad. 
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Artikel 4 voorziet dat de heer Roger Heyvaert, burgemeester van Meise, de voorzitter 
vervangt bij diens afwezigheid. 
 

 Vergaderingen 
 
Aan het opgelegde minimum van twee vergadering per jaar (zie het Huishoudelijk 
reglement Art. 5) werd voldaan. 
 
In de vergadering van 24 februari 2006 stonden volgende (voornaamste) punten op de 
dagorde: 
 

• Dossier verkeersveiligheidsfonds. 

• Presentiegelden 

• Verkeersongevallenstatistieken 

• Stand van zaken politiehuis 

• Gemeentelijke administratieve sancties 
 
De vergadering van 6 juli 2006 omvatte: 
 
• Dossier verkeersveiligheidsfonds 

• Toevoeging van de aandachtspunten rond terrorisme en het actieplan intrafamiliaal 
geweld in het zonaal veiligheidsplan 

• Bespreking jaar- en evaluatieverslag 2005 
 
De vergadering van 10 november 2006 omvatte: 
 
• Goedkeuring ondertekend dossier verkeersveiligheidsfonds 

• Bespreking van het voorstel van protocol m.b.t. de specifieke aanpak van 
jeugdcriminaliteit. 

• Bespreking verkeersongevallenstatistieken met lichamelijk letsel – eerste semester 
2006. 

 

 HET POLITIECOLLEGE 

 

Het politiecollege werd geïnstalleerd op 19 februari 2001 met als voorzitter Jozef De 
Borger, burgemeester van Londerzeel en Roger Heyvaert, burgemeester van Meise, met 
Leo Peeters, burgemeester van Kapelle-op-den-Bos als politiecollegeleden; 
Hoofdcommissaris van politie – Korpschef François Van der Jeught en Vanessa Van 
Dessel als secretaris-notulist. 
 
Het politiecollege vergadert in principe elke eerste en derde vrijdag van iedere maand en 
wordt bijeen geroepen door de voorzitter ten minste vijf vrije dagen voor de dag van de 
vergadering. 

 

 DE POLITIERAAD 

 

De politieraad werd geïnstalleerd in de vergadering van 2 april 2001 te Kapelle-op-den-
Bos en bestaat op uit:  
 

• Jozef De Borger, burgemeester van Londerzeel, voorzitter. 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 13

• Roger Heyvaert, burgemeester van Meise en Leo Peeters, burgemeester van 
Kapelle-op-den-Bos, als politiecollegeleden. 

• Roel Anciaux, Sonja Becq, Staf Beuckelaers, Marie-Louise Borms, Bert Carleer, 
Virginie De Klippel, Freddy De Ruysscher, Veerle Langbeen, Dirk Snauwaert, Jos 
Thomas, Carine Vandenberg, Katrien Van den Bergh, Jan Van den Brande, Willy Van 
Ossel, Louis Van Schel,  Maurice Verbelen, Marc Verbruggen, politieraadsleden. 

• François Van der Jeught, Hoofdcommissaris van politie – korpschef. 

• Vanessa Van Dessel, secretaris-notulist. 

 

De politieraad vergaderde op volgende data: 30 januari 2006, 9 februari 2006, 13 april 
2006, 3 mei 2006, 8 juni 2006, 5 juli 2006, 20 september 2006, 14 november 2006 en 20 
december 2006. 

 

 HET BEGROTINGSCONCLAAF 

 

Ter voorbereiding van de begroting van de zone en de verschillende 
begrotingswijzigingen, werd het Begrotingsconclaaf ingesteld, dat is samengesteld uit: 

 

• het politiecollege, de korpschef, het diensthoofd personeel-logistiek-financiën en de 
bijzonder rekenplichtige. 

• de schepenen van financiën van de drie gemeenten, de voorzitters van de 
gemeentelijke commissies financiën, de gemeente-ontvangers en de gemeente-
secretarissen. 
 
Er was een vergadering op 17 oktober 2006 met de bespreking van de begroting 2007. 
 

 LOKAAL SYNDICAAL OVERLEG 

 

 
Het BOC-Pol vergadert in principe iedere eerste maandag van de pare maanden om 
10.00 uur in de vergaderzaal van de politiepost van Londerzeel, Brusselsestraat 25 te 
1840 Londerzeel.  
 
De voorzitter is, in een beurtrol, een burgemeester van het politiecollege. In de loop van 
2006 werd ervoor gepleit dat steeds dezelfde burgemeester zou voorzitter zijn. 
 
Secretaris van het overleg is mevrouw Vanessa Van Dessel. Er zijn vertegenwoordigers 
van ACOD, CCOD, NSPV en VSOA. 
 
Het totaal aantal dagen opgenomen syndicaal verlof bedraagt 228 uren (31,5 dagen) 
waarin ook begrepen zijn de dagen dat de afgevaardigden eveneens hun opdracht 
hadden in andere syndicale overlegvergaderingen. 

 
Het lokaal syndicaal overlegcomité vergaderde op volgende data: 13 februari (gebruik 
ideeënbussen), 27 februari (aanduiding van de evaluatoren), 10 april (vastlegging 
brugdagen en dress-code), 26 april (dress-code, overleg zelfmoordpreventie) en 22 juni 
(dress-code). 
 
Vergaderingen  m.b.t. de preventie en bescherming op het werk vonden plaats op: 13 
februari, 10 april, 22 juni en 7 september, met kennisgeving van de maandverslagen van 
de “interne dienst voor preventie en bescherming op het werk”. 
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De jaarlijkse rondgang van de gebouwen vond plaats op 18 april 2006. 
 

 HET OVERLEGPLATFORM KORPSCHEFS HALLE-VilVOORDE 
 

De vergaderingen vinden tien maal per jaar plaats en om beurt onder het 
voorzittersschap één van de korpschefs van Halle-Vilvoorde. Op dit overleg zijn ook een 
afgevaardigde van het parket van Brussel, de bestuurlijk directeur-adjunct-Asse, de 
gerechtelijk directeur-adjunct-Asse en de arrondissementscommissaris van Halle-
Vilvoorde aanwezig. 
 
Vaste agendapunten zijn de verslagen van de Vaste Commissie en van het Provinciaal 
Veiligheidsoverleg. Talrijke en zeer gevarieerde onderwerpen m.b.t. de algemene 
werking van de Lokale Politie worden op dit overleg besproken. 

 

 DE PROVINCIALE VEILIGHEIDSRAAD 
 

 
De korpschef van de PZ K-L-M en de korpschef van de PZ Halle vertegenwoordigen de 
Lokale Politie van het arrondissement Halle-Vilvoorde in deze Provinciale Veiligheidsraad 
die tweemaal per jaar vergadert in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant te Leuven 
onder voorzittersschap van de gouverneur. 
 
Volgende onderwerpen werden besproken op de vergadering van 24 maart 2006: 
 

- Stand van zaken geïntegreerde politiewerking: 

o verslag arrondissementeel overleg korpschefs Leuven (OKAL) 

o verslag arrondissementeel overleg korpschefs Halle-Vilvoorde (OKAHV) 

o interventiekorps 

- Verkeer: 

o arrondissementeel overleg: stand van zaken 

o cijfermatig overzicht verkeersongevallen 

o verkeersklassen en jongeren proces-verbaal 

o werking onbemande camera's 

o project gordeldracht 

o WPR: werking en bijdrage aan het lokaal verkeershandhavingsbeleid door 
de heer Piron 

- Provinciale aandachtspunten:  

o inbraakfenomeen: overzicht - hoe gecoördineerd aanpakken 

o Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie 

o Gemeentelijke Administratieve Sancties 

- administratieve taken lokale politie: ontwerp omzendbrief - bemerkingen 

- Varia: 

o verkeersveiligheidfonds 

o parlementaire vragen 

o problematiek levering personeel aan justitiepaleis 

 

De vergadering van 20 oktober 2006 besprak: 
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- PLP 41: problematiek jeugdcriminaliteit 

- Overlastproblematiek  

- Geïntegreerde politiewerking 

- Project gordeldracht en verkeer 

- Efficiënte inzet van politiecapaciteit 

- Varia: 

o organisatieontwikkeling: info visitatiecommissie en scheurkalender 

o evaluatie werking provinciale veiligheidsraad 

o brief minister van ambtenarenzaken m.b.t. overlast en bemiddeling 

o overzicht verkeersongevallen: stand van zaken 

 

 HET ARRONDISSEMENTEEL RECHERCHE-OVERLEG VAN HALLE-VILVOORDE 
 

Om de twee maanden wordt een arrondissementeel recherche-overleg van de 
korpschefs van Halle-Vilvoorde gehouden, dat de vergadering van het overlegplatform 
van de korpschefs voorafgaat, onder voorzittersschap van de heer Procureur des 
Konings te Brussel Paul De Gryse. Leden van hetzelfde overleg van Brussel zijn hierop 
aanwezig. Het overleg heeft als doelstelling een gelijkvormig beleid tot stand te brengen 
op het gerechtelijk vlak in het arrondissement. 

 

 HET ARRONDISSEMENTEEL OVERLEG VERKEERSHANDHAVING (AOV) 
 

Zoals voorzien op het einde van 2004 en op algemene aanvraag van de verschillende 
verantwoordelijken op het vlak van verkeer binnen de politiezones van Vlaams-Brabant, 
meer bepaald van het arrondissement Halle-Vilvoorde, is het arrondissementeel overleg 
terug op gang geschoten op 25 januari 2005. 
 
De bedoeling was nog steeds om binnen het grondgebied van de provincie Vlaams-
Brabant eenvormig te werken op het vlak van de verkeershandhaving. 
 
Ook in 2006 werd zoals overeengekomen twee keer vergaderd namelijk op 20 april in 
Dilbeek en op 26 oktober in Wemmel. 
 
In april was het hoofdthema de problematiek rond de mini-brommertjes die hier en daar 
in het straatbeeld opduiken en hoe we hierop moeten reageren; in oktober stond de 
problematiek rond de ijking van de ademanalysetoestellen op de agenda. 
 

 Het overleg BECOR (Bestuurlijke Coördinatoren) 
 
De vergaderingen van de Bestuurlijke Coördinatoren, voor onze zone CP Luc 
Verstraeten, gingen niet meer door zoals gebruikelijk in de gebouwen van het CSD te 
Asse, maar er werd op de eerste vergadering van 9 februari 2006 overeengekomen om 
ook op verplaatsing te vergaderen met inbegrip dat de organiserende zone de 
vergadering voorzit en zorgt voor minstens 1 punt op de agenda en de mogelijkheid om 
ergens te middagmalen. 
 
Er wordt op deze vergadering ook overeengekomen om vijf keer per jaar samen te 
komen namelijk op 20 april in Sint-Pieters-Leeuw, op 22 juni in de Druivenstreek, op 28 
september in Kastze en op 7 december in AMOW. 
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De vergaderingen zijn bedoeld om informatie uit te wisselen, nieuwe regelgeving te 
bespreken, afspraken te maken met de bedoeling om zo veel mogelijk eenvormig op te 
treden en om “goede praktijken” uit te wisselen. 
 
Een kleine greep uit de onderwerpen van 2006: 
 
1.Diavoorstelling van de dierenrechtenorganisaties. 
2.Dienstenaanbod hondencentrum 
3.Powerpoint presentatie over de nieuwigheden in het verkeer 
4.Diavoorstelling over de criminele motorbendes 
5.Het nieuwe KB op de nood-en interventieplannen 
6.Wat met de inzameling van de wapens enz...... 
 

 Overlegplatform HRM 
 
CP Marcel Van der Aa maakt deel uit het HRM-overlegplatform van Halle-Vilvoorde, de 
vergadering van de HRM-verantwoordelijken binnen de 15 lokale politiediensten.  
 

 BELEIDSONDERSTEUNING 
 
Binnen de provincie Vlaams-Brabant is in de loop van 2003 het netwerk van de 
coördinatoren beleidsontwikkeling verder uitgebouwd, gestuurd vanuit de provincie o.l.v. 
HCP Dirk Van Aerschot.  
 
De doelstelling is eenvormige werkmethoden te hanteren binnen de zones van de 
provincie in de opbouw van bijvoorbeeld opvolging van het zonaal veiligheidsplan, de 
ondersteuning van de korpsleiding e.d.m. 
 
Er is maandelijks een vergadering waar Commissaris van politie Carl Van der Auwera als 
officier beleidsondersteuning en –coördinatie aan deelneemt. 
 
Op 28 juli 2006 heeft HCP Dirk Van Aerschot een visitatie uitgevoerd van onze 
beleidswerking, met de Korpschef en CP Carl Van der Auwera. Hierbij werd de werking 
op beleidsmatig niveau onder de loep genomen en de gevolgde lijnen en tijdslijnen. 
 
Als eerste punt mag gesteld worden dat de politiezones die een personeelslid hebben 
aangeduid die quasi enkel en alleen aan beleidsondersteuning werken en hierbij de zone 
op de voorgeschreven wijze verder helpen, in dit domein met hoofd en schouders boven 
de zones uitsteken waar dit gebeurd door personeelsleden die deze taken met andere 
taken moeten delen en invullen. Het is duidelijk dat deze laatste zones, waaronder de 
onze PZ KLM op dit gebied een grote inhaalbeweging zullen moeten uitvoeren op het 
vlak van de beleidsontwikkeling.  
 
Andere behandelde punten waren onder andere de vorm van het jaarverslag, de 
kenbaarheid van onze slagzin van de visie, missie en de waarden en de wijze van 
kenbaar maken. Op 18 december 2006 werd elk korps binnen de provincie Vlaams-
Brabant in het bezit gesteld van de inspiratiekalender voor beleidsmedewerkers, 
commissarissen en hoofdinspecteurs. Deze bevat per dag een aantal tips en hints om 
aan degelijke beleidsuitstippeling te doen. 
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2. STRATEGIE EN BELEID 

 

 HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN – DE ACTIEPLANNEN 
 

 De basis en de genese van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 
 

De Wet op de Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 
1998 bepaalde aanvankelijk in artikel 36, dat de politiezones verplicht zijn om jaarlijks 
een Zonaal Veiligheidsplan op te stellen. Artikel 37 stelt dat het veiligheidsplan wordt 
voorbereid door de korpschef.   

 
In toepassing van de Programmawet van 22 mei 20033 kreeg het Zonaal Veiligheidsplan 
van de Lokale Politie een vierjaarlijks karakter, in plaats van een tweejaarlijks.  
 
De Interministeriële omzendbrief PLP 354 regelt de nieuwe procedure tot indiening van de 
zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie. 
 
Voor de opbouw van dit nieuwe Zonaal Veiligheidsplan werd de eerste editie grondig 
herwerkt na een kritische evaluatie aan de hand van de jaar – en evaluatieverslagen van 
de PZ van 2002 en 2003, het Zonaal Veiligheidsplan – actieplannen 2003-2004, de 
criminaliteitsoverzichten van het CSD, de bevraging van de sleutelfiguren binnen de PZ 
in april 2004, het Nationaal Veiligheidsplan en de Kadernota Integrale Veiligheid van 30-
31 maart 2004, goedgekeurd door de Ministerraad op 30 maart 2004. 
 
Bij de genese van dit Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008, werd zoals bij het vorige, de 
werkgroep binnen de politieraad nauw betrokken. Tenslotte zal dit belangrijke document 
in zijn definitief stadium aan de voltallige politieraad worden voorgelegd en toegelicht. 
 
We hielden sterk in het oog dat het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008, uiteraard 
opgemaakt aan de hand van de Handleiding beleidscyclus van de lokale politie – versie 
januari 2004 -  een document zou worden dat de toets van de realiteit moet kunnen 
doorstaan.  
 
Hierdoor is er de garantie dat het ook werkbaar, haalbaar en uitvoerbaar zal zijn, kortom 
hét instrument dat de mogelijkheid biedt het veiligheidsbeleid in de zone uit te tekenen, te 
realiseren en op te volgen, wat past in het ganse concept van een moderne, 
gemeenschapsgerichte basispolitiezorg.  

 
De korpschef is verantwoordelijk voor de goede realisatie en de evaluatie van het zonaal 
veiligheidsplan.  
 
Volgende krachtlijnen werden weerhouden: 

 

• De verkeersproblematiek. 

• De diefstallen met braak waaronder de car- en 
homejackings. 

                                                 
3
  

B.S. van 31 december 2003. 
4
  

B.S. van 23 mei 2003. 
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• De diefstallen van en in voertuigen. 

• De drugsfenomenen. 

• Het milieu. 
 
In uitvoering van richtlijnen vanuit het parket-generaal, werden in de loop van 2006 drie 
nieuwe aandachtspunten opgenomen in het zonaal veiligheidsplan, namelijk: 
 

• Terrorisme 

• Intrafamiliaal geweld 

• Jeugddelinkwentie 
 
Het zonaal veiligheidsplan werd toegelicht in de loop van 2004 aan de politieraadsleden 
en aan de personeelsleden tijdens een grote personeelsvergadering. 
 
Het zonaal veiligheidsplan werd in de loop van december 2006 toegelicht aan de nieuwe 
burgemeester van Meise en zal in een politieraad van 2007 tijdens de voorstelling van de 
politiezone worden toegelicht aan de nieuwe politieraadsleden. 

 

 Het actieplan “Verkeer” 
 

De coach voor deze krachtlijn is Commissaris van politie Luc Verstraeten; piloot is 
Hoofdinspecteur van politie – HINP Jean Craen. 

 
In het zonaal veiligheidsplan 2005-2008, werden in de krachtlijn “verkeer” volgende items 
weerhouden: 

 

• snelheid (dus preventie van overdreven snelheid en het 
verbaliseringbeleid) 

• parkeren (het zogenaamde wildparkeren: op plaatsen 
voorbehouden voor gehandicapten, parkeren op 
oversteekplaatsen voor voetgangers, voor fietsers, 
parkeren op trottoir…) 

• dronken sturen (rijden onder invloed van alcohol en andere 
drugs). 

• een veilige schoolomgeving (hierin hebben in eerste 
instantie de wijkwerkers een permanente opdracht). 

 

 Snelheid 
 

Om de snelheidshandhaving en dan meer bepaald het verbaliseringbeleid op een 
continue manier te kunnen realiseren was het nodig om een aantal inspecteurs hiermee 
bijna uitsluitend te belasten. Twee inspecteurs van de zuil interventie-verkeer besteden al 
hun capaciteit, uitgezonderd de uren dat ze met mobiele permanentie zijn, aan deze 
taak. 

 
Om een goed beeld van het fenomeen van overdreven snelheid binnen de zone te 
krijgen, werden volgende tabellen opgesteld. Gezien we in de loop van het jaar 
overgeschakeld zijn naar het automatisch opstellen van onmiddellijke inningen, is het zo 
dat er twee tabellen zijn. De eerste geeft het aantal onmiddellijke inningen weer, de 
tweede tabel de gewone processen-verbaal.  
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De “snelheidsgevoelige” straten in de politiezone K-L-M per gemeente. 
 

Tabel 1: De onmiddellijke inningen: 

 
KAPELLE-OP-DEN-BOS Hombeekseweg 94 
 Ipsvoordestraat 15 
 Kuiermansstraat 45 
 Londerzeelseweg 93 
 Meiselaan 133 
 Paddegatstraat 17 
 Westdijk 29 
LONDERZEEL Brusselsestraat 16 
 Heerbaan 9 
 Kerkhofstraat 65 
 Koeisteert 93 
 Lakeman 183 
 Linde 61 
 Lippelostraat 30 
 Maldersesteenweg 4 
 Meerstraat 15 
 Polderstraat 119 
 Sint Jozefstraat 34 
 Stuikberg 37 
 Topmolen 74 
 Zwaluwstraat 38 
MEISE A12 Richting Antwerpen 1 
 Broekstraat 16 
 Kapellelaan 12 
 Kardinaal Sterckxlaan 1 
 Nieuwelaan 47 
 Ossegemstraat 119 
 Potaardestraat 10 
 Vilvoordsesteenweg 47 
 Hoogstraat 49 
 Karel Baudewijnslaan 9 
 Merchtemsesteenweg 219 
 Neromstraat 14 
 Stationsstraat 176 
 Temsesteenweg 22 
 Veilinglaan 152 

 subtotaal 2098 

 

Tabel 2: De processen verbaal. 

 

KAPELLE-OP-DEN-BOS Londerzeelseweg 32 
 Meiselaan 66 
LONDERZEEL Brouwerijstraat 5 
 Brusselsestraat 1 
 Kerkhofstraat 98 
 Koeisteert 62 
 Lakeman 93 
 Mechelsestraat 33 
 Polderstraat 241 
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 Robbroekstraat 20 
 Stuikberg 17 
 Topmolen 87 
 Zwaluwstraat 2 
MEISE Nieuwelaan 25 
 Ossegemstraat 36 
 Merchtemsesteenweg 10 
 Ossegemstraat 32 
 Stationsstraat 8 
 Veilinglaan 170 

 subtotaal 1038 
 totaal 3136 

 

In totaal werden er in 2006 dus 3.136 processen-verbaal voor overdreven snelheid 
opgesteld. 
 
Ten opzichte van 2005 is er een markante daling van het aantal vaststellingen (1681) die 
we kunnen toeschrijven aan het feit dat onze snelheidsmeter diende herijkt te worden en 
zodoende een zestal weken buiten strijd was. 

 

De snelheidsinformatieborden. 

 
De snelheidsinformatieborden worden gebruikt om preventief de bestuurders op hun 
snelheid te wijzen en om tellingen te doen op basis waarvan onze verkeersdienst adviezen 
kan geven. 
Met de gelden van het boetefonds 2004 hebben we twee kleinere 
snelheidsinformatieborden gekocht om op te hangen en twee trolley’s voor 
snelheidsindicatie. Deze gebruiken we om op vragen van overheden of burgers de 
weggebruiker te wijzen op zijn snelheid in de hoop dat de bestuurder zijn snelheid zou 
aanpassen aan de maximaal toegelaten snelheid. 
 

 Parkeren 
 

De parkeerinbreuken hebben voornamelijk te maken met “wildparkeren”: het parkeren op 
plaatsen voorbehouden voor gehandicapten, parkeren op oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fietsers, parkeren op het trottoir. 

 
Aantal opgestelde P.V.’s en Onmiddellijke inningen wegens verboden stilstaan en 
parkeren in 2006: 

 

 PV OI totaal 
Kapelle-op-den-Bos 30 17 47 
Londerzeel 87 57 144 
Meise 209 190 399 
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 Dronken sturen (rijden onder invloed van alcohol en andere drugs) 
 
 

Inbreuk Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Meise 

Alcohol (dronken 
sturen) 

15 23 18 

Alcohol Onmidd. 
inning 

2 2 2 

 
Wat betreft het aantal pv’s inzake alcohol (dronken sturen) stellen we vast dat het aantal 
processen verbaal inzake alcoholintoxicatie hetzelfde is gebleven ten opzichte van 2005. 
Het is dus noodzakelijk om in het kader van de actieplannen hieraan aandacht te blijven 
schenken en de maandelijkse alcoacties te blijven handhaven. 

 

 Een veilige schoolomgeving 
 

In dit actieplan werden volgende doelstellingen weerhouden: 

 

• Het creëren van een veilige omgeving in de directe nabijheid van de scholen door 
gepast te reageren op het onveilige gedrag van de ouders en leerlingen door toezicht en 
controle. 
 

• Het meewerken aan de verkeersdagen die de verschillende scholen inrichten. 
 

• Bijzondere aandacht schenken bij de start van het nieuwe schooljaar. 

 

De uitvoering van de eerste en de derde doelstelling meten we aan de hand van de 
gepresteerde uren die effectief besteed werden aan het schooltoezicht tijdens de 
maanden september en oktober 2006. 
 
Bij de uitvoering van dit actieplan worden sterk de wijkwerkers betrokken: zij verstrekken  
o.a. adviezen om de verkeersafwikkeling en de verkeerssituatie zo mogelijk te 
verbeteren. 
 
Specifiek voor dit actieplan werden 233 uur gepresteerd. 
 
Alle scholen van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise werden in het kader van dit 
actieplan betrokken. 

 

 Dossier Verkeersveiligheidsfonds 
 

Indien de politiezone in haar zonaal veiligheidsplan het thema van de verkeersveiligheid, 
dat eveneens een prioriteit is van de regering, waar de Staten-generaal in februari 2003 
aanleiding toe heeft gegeven, heeft opgenomen, dan kan de politiezone aanspraak 
maken op een financiële tegemoetkoming waarvan het maximale bedrag op basis van 
een aantal parameters vooraf wordt bepaald . 
 
De politiezone K-L-M kon voor 2006 aanspraak maken op een tegemoetkoming van 
371.355 Euro gezien het een actieplan verkeer had en ook de overeenkomst betreffende 
de verkeersveiligheid ondertekende. 
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Met dit bedrag kocht de politiezone een informatiebord voor de invalswegen, 
snelheidsinformatieborden op zonneenergie voor de invalswegen, Software voor de 
verwerking van de vaststellingen snelheid, radiocommunicatie voor de motoren van de 
verkeersdienst plus extra draagbare radio’s, de nieuwe ademanalysetoestellen, een 
scooter en een anoniem voertuig voor het vaststellen van verkeersagressie. Een deel 
van de kleine uitrusting (kegels, lampen e.d.) werd ook vervangen. 
 
Ook werd een  deel van het bedrag gespendeerd aan extra personeelskosten om 
bepaalde acties te kunnen uitvoeren en om specifieke opleiding te laten volgen 
(motorrijder, nieuwigheden verkeer). 

 
De kosten verbonden aan het project MEGA (drugs) werden ook geput uit het 
verkeersveiligheidsfonds. 
 
 
 

 Het actieplan “Diefstallen met braak” 
 

 Definitie 
 

Het fenomeen “diefstal met braak”  omvat alle feiten van diefstal (effectieve en pogingen) 
met braak, inklimming, valse sleutels, gepleegd in private woningen, appartementen , 
openbare gebouwen, sportinfrastructuur, winkels en bedrijven.  

 

 Doelstellingen 
 

Als algemene doelstelling hadden we gesteld dat we het fenomeen diefstal met braak 
grondig zouden aanpakken, met een bijzondere zorg voor het ontraden, het 
buurtonderzoek en het herbezoek. 
 
Het ontraden van kandidaat inbrekers werd als volgt aangepakt: 

 

• Onze aanwezigheid op het terrein werd opgedreven door de inzet van 
een extra ploeg tussen 10.00 uur en 20.00 uur en tussen 22.00 uur en 06.00 
uur. 

• Door maandelijkse ONDI-acties te voeren, waarbij dispositieven 
werden opgezet over de drie gemeenten en waarbij zowel voertuigen als 
personen grondig werden gecontroleerd. 

• De deelname aan grootschalige acties gespreid over meerdere 
arrondissementen, a rato van 4 maal per jaar. 

• Patrouilles van de cavalerie tijdens de diensturen in de maanden april 
tot oktober. 

 
Het buurtonderzoek werd als volgt aangepakt: 

 

• Onmiddellijk na de vaststellingen werd van deur tot deur gegaan met 
de vraag of de buren iets gehoord of gezien hadden. 

• Buren die mogelijk iets konden gezien hebben, doch afwezig waren op 
het moment van onze aanwezigheid kregen een bericht in de brievenbus met 
de vraag om ons te contacteren indien ze iets hadden gezien. 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 23

• Ingeval positieve informatie werd verkregen werd dit onmiddellijk 
doorgegeven aan de lokale recherche. 

 
Zoals in 2005 beschikte onze zone nog steeds over 5 TPA’s (technische preventie-
adviseurs), die elk een gedeelte van het terrein voor hun rekening nemen. De leiding 
hiervan wordt waargenomen door CP Luc Schellemans: 

 
Kapelle-op-den-Bos : INP Alexandra Vermeulen en INP Danny Spiessens. 
Londerzeel  : HINP Renaat Adriaenssens. 
Meise   : INP Mark van Hove en INP Tim De Witte. 

 
Stefaan Cammaert begon in 2005 aan zijn opleiding tot hoofdinspecteur en na zijn 
opleiding maakte hij in 2006 mutatie naar de Federale Politie. 
 
Aan elk slachtoffer van inbraak wordt een document overhandigd waarmee hij 
rechtstreeks de TPA’s  kan contacteren Indien gewenst kan elke benadeelde van een 
inbraak een herbezoek krijgen van een TPA.  De bedoeling is elke aanvraag  tot 
herbezoek te beantwoorden. 
 
In 2006 werd een extra inspanning geleverd om de technopreventie op het vlak van 
diefstal met braak meer bekendheid te geven. Op grote volkstoelopen binnen de drie 
gemeenten werden standen opgericht: 
 
25.05.2006 : Kapelle-op-den-Bos : feestmarkt. 
27.05.2006 : Londerzeel  : Jaarmarkt op Sint Jozef. 
23.06.2006 : Meise  : avondmarkt te Wolvertem 
01.09.2006 : Kapelle-op-den-Bos : braderie 
25.09.2006 : Londerzeel  : jaarmarkt centrum 
07.10.2006 : Londerzeel  : jaarmarkt Malderen 
 
Ondanks de inspanningen die gedaan worden en het verstrekken van de inbraakpremie 
in Kapelle-op-den-Bos daalt de belangstelling voor technopreventie . Het feit dat in 2004 
slechts 18 inbraken of pogingen hiertoe waren en in 2005 ook slechts 19 feiten zullen 
hierin wel een belangrijke rol spelen. Men voelt zich in Kapelle-op-den-Bos blijkbaar zeer 
veilig. Wanneer een inbrekersbende Kapelle-op-den-Bos echter als doelwit zou kiezen 
voor een aantal nachten zou het weleens kunnen gebeuren dat dit aantal feiten op één 
nacht wordt gehaald.  
 
De Federale regering werkt momenteel aan een wetsvoorstel, waarbij technopreventieve 
maatregelen om inbraak te voorkomen ook fiscaal voordeel zouden kunnen opleveren. 
Burgers zouden alzo tot maximum 130 euro fiscaal voordeel kunnen doen. 
Gekoppeld aan de gemeentelijke premie in Kapelle-op-den-Bos zou dit toch 
aanmoedigend moeten zijn om zijn woning te beveiligen. 
 
Als eerste bijzondere doelstelling stelden wij dat we het aantal diefstallen in de 
politiezone niet zouden laten stijgen en het aantal feiten in de risicozones zouden doen 
dalen. 
 
In het eerste semester van 2003 stelden wij een ernstige daling vast van zowel het 
aantal inbraken in woningen als van het aantal diefstallen van en in voertuigen. Deze 
daling heeft zich in het tweede semester voortgezet. De daling is echt spectaculair te 
noemen. Van 400 feiten in 2002 naar 247 in 2003, of een daling met 38 %. In 2004 zette 
deze dalende trend zich door. In 2005 steeg het aantal feiten terug, evenals in 2006. 
 
Het aantal feiten daalde van 400 naar 247 en verder naar 157(inclusief pogingen).  In 
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2005 steeg het aantal feiten weer tot 214, waarbij we echter nog steeds onder het niveau 
van 2003 bleven. In 2006 steeg het aantal feiten van inbraak tot 282. Niet 
onrustwekkend, maar toch een sterk signaal. 
 
In 2003 verscheen de Ministeriële omzendbrief Prev 19. Deze omzendbrief bestaat erin 
dat zelfstandigen een bijkomende fiscale aftrekmogelijkheid krijgen, indien ze investeren 
in veiligheid. De omzendbrief voorziet erin dat “preventie-adviseurs van de zone een 
goedkeuringsattest afleveren aan de zelfstandigen. Echter de preventieadviseurs dienen 
gemachtigd te zijn door de Minister van Binnenlandse zaken. In 2003 beschikten wij niet 
over gediplomeerde adviseurs. In 2004 volgden twee medewerkers de cursus bij het 
CSP (Vlaams Secretariaat voor Preventiebeleid) en slaagden in de examens. 
 
In het jaar 2005 werden 2 zaken  behandeld. Blijkbaar werden in heel België slechts een 
duizendtal dossiers ingediend. In 2006 werd slechts één dossier ingediend. Het VSP zal 
hieruit zijn conclusies trekken.  
 
Als bijzondere doelstelling stelden wij ook dat we toezicht zouden uitvoeren aan de 
woningen waarvan de bewoners op verlof waren. Tijdens de dag frequenteerden de 
wijkwerkers de woningen en tijdens de weekends en de nachten bezochten de 
interventieploegen de woningen. 
 
In totaal werden in de politiezone 329 aanvragen binnengebracht. 
 
In totaal werden er  645  geregistreerde controles van deze woningen gedaan. 
 
In het eerste werkjaar als geïntegreerde politie werd veel aandacht besteed aan de 
verhoging van de kwaliteit van de vaststellingen en van de opsporingen. Hiertoe volgden 
al onze leden van de lokale recherche een opleiding sporenopname bij het labo van de 
federale politie. 
 
In het eerste semester van 2003 werd het VIEW-project (VIEW = Vaststellingsleidraad - 
Informatie-uitwisseling – Exploitatie onderzoeksgegevens – Werkfiche) opgestart om tot 
betere en eenvormiger vaststellingen te komen en de informatiestroom vlotter en 
vollediger te laten verlopen. Gezien de verschillende informatiesystemen tussen de 
Federale politie en de lokale politie komt dit wel neer op het invullen van een extra 
formulier en bijkomende werklast voor het personeel.  
 
Niettegenstaande de goede wil van de lokaal betrokken actoren, blijkt het niet eenvoudig 
om het VIEW-document te implementeren. Het grote struikelblok hierin is het feit dat het 
ISLP-systeem dient om het proces-verbaal te genereren en tegelijk een voeding moet 
zijn voor de ANG (Algemene Nationale Databank), waarin alle gegevens federaal 
worden ingezameld. Dit wil zeggen dat elk voorwerp, ieder spoor en elk opsporings-
gegeven leesbaar moet voorkomen in elk proces-verbaal en tegelijkertijd ook in een 
code moet omgezet worden voor correcte opname in de gegevensbank.  
 
In 2004 werd dit VIEW-project verder gezet en werd in samenspraak met het parket het 
model proces-verbaal ingevoerd. In 2006 werd dit voortgezet. 
 
In de regie van de bestrijding van het fenomeen diefstal speelt ook het ISLP-team een 
belangrijke rol . 
 
De leden van de interventie maken hun proces-verbaal zo snel mogelijk af. De 
middenkaderleden binnen de interventie lezen hierop het proces-verbaal en kijken na of 
er voorwerpen, voertuigen of eventueel personen geseind dienen te worden. Indien dit 
zo is verzenden zij dit prioritair aan het ISLP-team, die de feiten onmiddellijk gaan 
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inbrengen in de ANG. 
 
 Vanaf dat moment staat het voorwerp nationaal in de databank geseind. Dit wil zeggen 
dat waar ook in ons land dat voorwerp wordt gecontroleerd, de politiemensen dadelijk 
zullen weten dat het bij ons werd gestolen. 
 
Gestolen voertuigen worden nog sneller geseind. Wanneer onze mensen de 
vaststellingen hebben gedaan seinen zij via de dringende procedure het voertuig en 
staat het voertuig hooguit een uur later in de nationale databank, maar ook in de 
databank van alle Shengenlanden.  
 
Onze interventieploegen “jagen” ook op verdachte personen en voertuigen. Zij worden 
dagelijks in het bezit gesteld van een dagelijks bijgewerkte lijst met daarop de laatst 
gepleegde feiten, van verdachte handelingen en van verdachte personen en voertuigen. 

 

 Stand van zaken 
 

Om de evolutie inzake de diefstallen met braak binnen de PZ KLM te duiden, werden de 
cijfergegevens van 2003, 2004 en 2005 naast deze van 2006 gelegd, (Zie hierbij de 
overzichtstabellen als Bijlage 10.2).  
 
De gegevens zijn afkomstig van onze eigen ISLP-databank. De cijfers werden in 2003, 
2004,2005 en 2006 op dezelfde manier met dezelfde beoordelingsfactoren gegenereerd, 
waardoor mag gesteld worden dat zij zéér betrouwbaar zijn als vergelijkingsinstrument. 
 
Dankzij dit ISLP-systeem en de dagelijkse opvolging is het mogelijk de cijfers van maand 
tot maand te genereren, zonder dat dit een grote bijkomende werklast betekent en 
kunnen wij het fenomeen op de voet volgen. 
 
De volgende tabel geeft het aantal diefstallen met braak weer, inclusief de pogingen  
voor 2002, 2003,  2004, 2005 en 2006.  Het eerste cijfer is het algemene totaal. Het cijfer 
tussen haken, geeft het aantal pogingen weer.  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Kapelle-op-den-
Bos 

55 (21) 46 (17) 18 19 (9) 21(11) 

Londerzeel 125 (60) 68 (30) 51 69 (29) 82(37) 
Meise 220 (87) 133 (49) 88 126 (49) 179(71) 
      
Totaal 400 (168) 247 (96) 157 (45) 214 (87) 282(119) 

 
 
Na de 372 feiten van 2001, de 400 van 2002, zijn we erin geslaagd het aantal feiten 
terug te dringen tot 247 in 2003, of een daling met 38 %.   
 
In 2004 zette de daling zich nogmaals met 37 % door. Ondanks in 2005 het aantal feiten 
steeg tot 214, bleven we onder het (goede) niveau van 2003.  
 
In 2006 steeg het aantal echter terug naar 282. Dit wil zeggen, boven het niveau van 
2003.  

 
De op heterdaad gevatte daders konden worden gevat dankzij de alertheid van burgers 
die de politie verwittigden en het snelle optreden van onze interventieploegen, waarbij 
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het nut van permanent over twee interventieploegen te beschikken nogmaals werd 
aangetoond. 

 

 Belangrijkste resultaten 
 
Op 12.01.2006 wordt een inbreker op heterdaad betrapt  in de Mechelbaan te MEISE. 
Onmiddellijk worden de interventieploegen en alle beschikbare mannen op pad gestuurd 
om de gevluchtte dader te zoeken. Even later merkt een patrouille op anoniem voertuig 
een FORD Fiesta op met Franse nummerplaten. Zij rijden dit voertuig na en 
onderscheppen het op het grondgebied Grimbergen. De bestuurder en de inzittenden 
zijn 13 jaar oud, bezitten geen enkel document en verklaren in een woonwagen te 
Charleroi te wonen. Zij geven toe iemand afgezet te hebben. In de wagen liggen 
handschoenen. Het parket laat de meisjes vrij. 

 
Op 17.02.2006  kort voor het middaguur alarmeert een bewoner de politie dat ze bij een 
buur aan het inbreken zijn. De bewoner omschrijft de daders als twee zigeunermeisjes. 
Deze nemen de vlucht wanneer de bewoner hen doet schrikken. Wat later kunnen wij de 
twee dertienjarige zigeunermeisjes van Italiaanse origine vatten. Zij bleken niet aan hun 
proefstuk. Zij bleken al inbraken gepleegd te hebben in de hele regio, waaronder 
Grimbergen, Opwijk, Asse, Ternat en Dilbeek. Zij werden door de jeugdrechter geplaatst 
in een open instelling, waaruit ze wegvluchtten.   

 
Op 20.02.2006 in de voormiddag ziet een inspecteur van onze zone , die met rust is 
dezelfde meisjes op het inbrekerspad te Peizegem. Wanneer ze hem opmerken stappen 
ze in een voertuig en toeren rond in de streek. Onze inspecteur blijft volgen en alarmeert 
de collega’s. De meisjes worden terug gevat en weer geplaatst door de jeugdrechter en 
……. weer nemen ze de vlucht. 

 
Via doorgedreven onderzoek slaagt de lokale recherche erin de daders te vatten van 
een inbraak bij een traiteur-restaurateur – herberg te Steenhuffel. Dit feit werd gepleegd 
in 2004. 

 
Op 21.04.2006 krijgen de interventieploegen een oproep voor een stil alarm in een café 
te Londerzeel. De ploegen kunnen nog net merken hoe de inbreker de herberg verlaat 
via een dakkoepel en de kassa probeert mee te nemen. De inbreker neemt de vlucht 
over de daken, maar kan even later door een interventieploeg gevat worden. Het bleek 
een illegaal in het land verblijvende Irakees, die nog meer feiten op zijn kerfstok had. Hij 
werd voorgeleid bij het parket, doch niet aangehouden. Hij kreeg het bevel het land te 
verlaten binnen de 5 dagen. 

 
Op 06.05.2006 wordt een diefstal vastgesteld van een motorfiets, een quad en een lichte 
vrachtauto uit een open garage te Londerzeel. Tevens werden er ook nummerplaten 
gestolen. Een gestolen voertuig werd er achtergelaten. 
Op 17.05.2006  wordt een diefstal van sigaretten gepleegd in het industrieterrein van 
Londerzeel, de daders worden gezien en nemen de vlucht. Wat later merkt een 
interventieploeg het vluchtende voertuig op en zetten de achtervolging in. Bij de 
interceptie van het voertuig nemen de daders te voet de vlucht. Eén dader kan kort 
hierop gevat worden nadat hij tijdens zijn vlucht te Brussel in het kanaal was 
gesprongen. Deze dader werd voorgeleid bij het parket, maar weer vrijgelaten door de 
onderzoeksrechter. 
 
Het voertuig waarmee de daders zich verplaatsten was de lichte vrachtauto, afkomstig 
van de diefstal op 06.05.2006. 
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Op 19.05.2006 krijgt de interventieploeg een oproep voor verdachte handelingen te 
Londerzeel, ter hoogte van het nieuw kerkhof.. Opzoekingen in de buurt leiden tot de 
aanhouding van één verdachte die meerdere feiten pleegde te Londerzeel. 

 
Op 06.06.2006 ,omstreeks 02.00 uur krijgen de  interventieploegen melding dat daders 
aan het werk zijn aan de Wilgenlaan te Wolvertem. De ploegen zijn vrijwel dadelijk ter 
plaatse en kunnen de twee daders van de inbraak vatten. 

 
Op 13.06.2006 omstreeks 02.00 uur wordt in de Ossegemstraat een inbraak gepleegd. 
Door de snelle verwittiging en het snel optreden van de interventieploegen konden de 
twee daders aangehouden worden. 

 
De lokale recherche slaagde er ook in na een doorgedreven en hoogstaand onderzoek 
de daders te klissen van een geweldadige overval te Londerzeel op 07.02.2006. Beide 
daders, waarvan er één werd opgepakt in Frankrijk en uitgeleverd aan onze recherche 
werden opgesloten in de gevangenis. 

 
In de nacht van 10 op 11.10.2006 reageerden de interventieploegen op een 
inbraakmelding te Meise. De daders hun gestolen voertuig kon dadelijk gelokaliseerd 
worden en werd geobserveerd. Wanneer twee verdachten opdaagden merkten zij de 
politiemannen op en zetten zij het op een lopen. Een der daders kon worden gevat. Het 
bleek om een gekende crimineel te gaan van Albanese origine. Hij bleek reeds een 
aantal jaar doorgebracht te hebben in de gevangenis en was nu weer op vrije voeten. Hij 
werd door de onderzoeksrechter onder mandaat geplaatst. De buit van de inbraken die 
nacht en het gestolen voertuig, dat gestolen bleek te Anderlecht konden worden 
teruggegeven aan de benadeelden. 

 

 Noodalarmen 
 
Een deugdelijk werkend alarmsysteem in combinatie met een goede fysieke beveiliging 
van de woning houdt de meeste inbrekers buiten. De gegevens m.b.t. het aantal alarmen 
zijn opgenomen in een overzichtelijk schema als bijlage, (Bijlage 10.7). 

 
 

 Het actieplan “Diefstallen van en uit voertuigen” 
 

 Diefstallen van voertuigen 
 

In 2006 werd de krachtlijn diefstallen van en in voertuigen voor het vijfde jaar 
weerhouden als krachtlijn in de politiezone K-L-M. 
Voordien werd het fenomeen enkel als bijzondere krachtlijn weerhouden te Londerzeel. 
 
Commentaar geven bij deze cijfers is echter niet gemakkelijk gezien er veel uitwendige 
factoren zijn, waar wij als lokale politie weinig vat op hebben. 
 
Een factor waar we echter wel vat op hebben is een correcte en volledige vatting van de 
gegevens. Binnen de politiezone werden zware inspanningen gedaan door het 
personeel. De verantwoordelijken van de vatting bekeken elk dossier met arendsogen en 
stuurden onvolledige dossiers onherroepelijk terug voor vervollediging of aanpassing. 
Anderzijds is het wel zo dat nog steeds teveel mensen het merk, type en het 
serienummer van de in hun auto gemonteerde audio-apparatuur niet kennen. Deze 
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gegevens zijn echter noodzakelijk om bij daders bij wie we gestolen apparatuur 
aantreffen te kunnen bewijzen dat het om gestolen apparatuur gaat en om de apparatuur 
te kunnen recupereren en terug te kunnen geven aan de benadeelde. 

 

Het aantal voertuigdiefstallen en car- en homejackings en garagediefstallen steeg in 
2006 in vergelijking met 2005.  In onze zone is het verwaarloosbaar geworden. 2 feiten 
van homejacking, waar het duidelijk ging om een geweldadige diefstal, waarbij het 
voertuig werd meegenomen, doch vlakblij de plaats van de feiten terug werd 
achtergelaten. Geen enkele carjacking deed zich voor. Het aantal garagediefstallen 
steeg terug, doch bijna alle voertuigen werden teruggevonden, waaruit we kunnen 
afleiden dat het voertuig enkel diende om de daders en de buit te vervoeren en dat het 
niet tot de buit van de diefstal behoorde. We hebben andere tijden gekend.  
 
Eén van de zaken die op federaal niveau uitgewerkt werd en in onze zone strikt 
toegepast wordt, is de grondige controle vooraleer een duplicaat van een 
inschrijvingsbewijs wordt uitgereikt. De betrokkene die zijn inschrijvingsbewijs kwijt is 
dient zich met zijn voertuig voor controle aan te bieden alvorens een attest van verlies 
wordt uitgereikt.  

 

Hierna volgen de tabellen en de grafieken betreffende de cijfergegevens; deze gegevens 
zijn verwerkt in de grafieken opgenomen in de Bijlage 10.3. 

 

 

DIEFSTAL VAN VOERTUIGEN 

 
Tabel 1 

 

 Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Meise 
 gelukt poging totaal Gelukt poging totaal gelukt Poging totaal 

Januari 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Februari 0 0 0 0 0 0 4 1 5 

Maart 0 0 0 0 1 1 2 2 4 

April 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Mei 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

Juni 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

1° semester 0 0 0 3 1 4 9 5 14 
Juli 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Augustus 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

September 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Oktober 0 0 0 1 0 1 2 4 6 

November 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

December 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

2° semester 2 0 2 3 0 3 8 6 14 
TOTAAL 2 0 2 6 1 7 17 11 28 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: vergelijking 2005- 2006 
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 2005 2006 
Januari 2 1 

Februari 1 5 

Maart 1 5 

April 2 2 

Mei 1 3 

Juni 3 2 
1° semester 10 18 

Juli 7 2 

Augustus 1 2 

September 3 1 
Oktober 0 7 

November 3 3 

December 0 4 
2° semester 14 19 

ALGEMEEN TOTAAL 24 37 

 

 
Tabel 3: Onderverdeling van de feiten volgens de methode van diefstal 
 
Om een duidelijk overzicht te geven op welke wijze de voertuigen binnen onze zone worden 
gestolen, heb ik de opsplitsing gemaakt volgens de gebruikte modus operandi. 
De gewone autodiefstal betreft de diefstal, waarbij de dader braak pleegt op het voertuig en 
op het contactslot om het voertuig te stelen.  
De garagediefstal is de diefstal na een inbraak in de woning waarbij men de autosleutels 
steelt om vervolgens weg te rijden met de auto.  
De homejacking is gelijkaardig, maar bij de inbraak gebruikt men geweld , bedreigingen of 
wapens tegen de bewoners.  
De carjacking is een diefstal met geweld van het voertuig op de openbare weg. 

 
 01 02 03 04 05 06 sem 07 08 09 10 11 12 tot 

Gewone diefstal 0 3 2 0 1 1 7 1 2 1 1 0 3 15 
Poging gewone 
diefstal 

0 1 3 2 0 0 6 0 1 0 4 1 0 12 

Garagediefstal 1 1 0 0 2 1 5 1 0 0 1 1 1 9 
Poging 
garagediefstal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homejacking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Poging 
homejacking 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carjacking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poging 
carjacking 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Het aantal feiten op zich van diefstal van voertuigen in de PZ K-L-M valt mee. Ten overstaan 
van vorig jaar steeg het aantal feiten wel van 24 naar 38, doch alarmerend is dit nog niet te 
noemen. 
 
In onze zone slaagden wij er in, in de maand januari drie daders te vatten van inbraken in 
Londerzeel en Meise. Zij verplaatsten zich met een auto die ze voorheen in de Antwerpse 
Kempen hadden gestolen,. 
 
Meer en meer stellen we vast aan de hand van de terugvindplaatsen van de voertuigen dat 
rondtrekkende bendes die zich bezighouden met inbraken in voertuigen ook een voertuig 
stelen, dat ze daarna ergens achterlaten.  Een bende die in het waasland werd gevat en ook 
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feiten bij ons pleegde verplaatste zich steeds korte tijd met gestolen voertuigen. Zo kon men 
het spoor volgen van de Antwerpse kempen over onze zone naar AMOW en zo naar het 
Waasland. Daar werd de bende gevat. 
 
Op 10.10 .2006werd een Albanese dader gevat toen hij inbraken pleegde te Meise. Verderop 
werd een voertuig teruggevonden dat bleek te zijn gestolen in Anderlecht 
 
Op 05.11.2006 werden 3 daders op heterdaad betrapt te WOLVERTEM, toen ze bezig 
waren een voertuig te stelen. 2 ervan werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 
aangehouden. De derde had medische problemen en mocht beschikken. 

 

 Diefstallen uit voertuigen 
 

Tabel 1: Diefstallen uit voertuigen - onderverdeling per gemeente 
 

 
 

Tabel 2: Vergelijking van de diefstallen uit voertuigen in 2002-2003–2004–2005-
2006 

 
  

2002 
 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

Januari 18 38 71 12 6 

Februari 5 4 24 1 24 

Maart 20 3 15 5 22 

April 9 7 14 3 7 

Mei 46 9 15 20 8 

Juni 3 7 23 45 15 
1° semester 101 68 162 86 82 

Juli 27 9 14 18 16 

Augustus 7 9 9 30 4 

September 15 12 16 11 13 

Oktober 16 7 9 15 24 

November 10 3 44 4 7 

December 48 19 15 6 20 
2° semester 123 57 107 84 84 

 
ALGEMEEN 

 
224 

 
125 

 
265 

 
170 

 
166 

 Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Meise 
 gelukt Poging Totaal gelukt Poging Totaal Gelukt Poging totaal 

Januari 0 0 0 2 1 3 3 0 3 

Februari 5 0 5 0 1 1 16 2 19 

Maart 3 1 4 3 0 3 11 4 15 

April 1 0 1 2 1 3 2 1 3 

Mei 1 0 1 1 0 1 5 1 6 

Juni 5 0 5 5 1 6 3 1 4 

1° sem. 15 1 16 13 4 17 40 9 49 
Juli 2 1 3 4 0 4 9 0 9 

Augustus 2 0 2 1 0 1 1 0 1 

September 2 0 2 4 0 4 6 1 7 

Oktober 2 0 2 12 0 12 10 0 10 

November 1 1 2 2 2 4 1 0 1 

December 2 1 3 6 1 7 9 1 10 

2°sem. 11 3 14 29 3 32 36 2 38 

TOTAAL 26 4 30 42 7 49 76 11 87 
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TOTAAL 
 

 Besluit 
 

Het is duidelijk dat wij moeten blijven doorgaan met onze maandelijkse ONDI-acties, 
maar dat we ook onmiddellijk moeten reageren, wanneer we merken dat het aantal feiten 
plots stijgt. De tweede interventieploeg heeft onmiskenbaar een ontradend effect zonder 
dit echt te kunnen bewijzen. Dit bewijs kan wel geleverd worden indien blijkt dat onze 
cijfers stabiel blijven. 
 
Georganiseerde bendes slagen gedurende korte tijd toe in één streek en verdwijnen dan 
plots omdat ze hun actieterrein verleggen. De arrestatie van daders bewijst dit. Na 
dergelijke arrestatie of arrestaties houdt de plaag plots op.  

 

 Het actieplan “Drugsfenomeen” 
 

 Definitie 
 
Als definitie hebben we in ons beleidsplan gesteld dat de drugsdelicten de feiten 
omvatten van het gebruik, de invoer, de verkoop en de aanmaak van illegale drugs en 
van illegaal verkregen legale verdovende opwekkende of hallucinerende middelen, 
evenals de niet legale handel in geneesmiddelen op het grondgebied van de gemeenten 
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise en dit zowel op de openbare weg, de 
openbare plaatsen als in de privé-woningen. 

 

 Stand van zaken 
 

In de PZ was de laatste jaren een stijging vast te stellen van het aantal drugsdelicten. 
Zowel in Londerzeel als Meise zijn enkele verspreide kernen van vaststellingen van 
drugsdelicten. Van een zwaartepunt is er het afgelopen jaar geen sprake.  
 
Niettegenstaande deze bemerking moeten we toch dit fenomeen ernstig nemen en zowel 
de dealers, die doorgaans van buiten de zone komen, als de inwonende gebruikers 
zoveel mogelijk bestrijden. 

 
Een opmerking is wel dat bij de systematische aanpak van de drugsproblematiek dit in 
regel leidt tot een opmerkelijke stijging van het aantal geregistreerde feiten, zodat dus 
voor een stuk de inspanningen op dit vlak worden weergegeven. 
 
Hieronder geven we weer hoe we het bovenstaande aangepakt hebben in de 
verschillende domeinen van het RORON-beleidssysteem.5 

 
 

Aantal dossiers 
 

 

                                                 
5
  

RORON: beleidsontwikkelingssysteem gebaseerd op: raadgeven, ontraden, reguleren, onderzoek en 
nazorg. 
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  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
Kap o/d B  39 20 24 29 51 23 39 20 5 15 01 
 
Londerzeel23 15 26 26 29 71 25 19 15 37 21 
  
Meise 25 20 25 21 20 51 29 04 8 28 05 
 
Totalen 87 55 75 76 100 145 93 43 28 80 27 

 
 

Hierbij, als bijlage, een overzicht in  grafiekvorm (Zie Bijlage 10.5.). 
 

 Doelstelling 

 
Als doelstelling was vooropgesteld dat we drugfenomeen wensten aan te pakken door 
het controleren, registreren en verbaliseren van concrete en gerelateerde feiten en het in 
kaart te brengen van het gegeven binnen de politiezone. Bijzondere inspanningen 
leveren om drugsdealers aan te houden en netwerken op te doeken. Speelpleinen en 
jeugdhuizen vrijwaren van druggebruik en dealen. Maximale opvang en nazorg aan 
minderjarige druggebruikers en hun familieleden. Het weerbaar maken van jongeren 
tegenover het gebruik van genotsmiddelen in het algemeen. 
 

 Evaluatie 
 
 

a. Raadgeven 
 

Uiteenzettingen 
 
In 2006 werden er geen uiteenzettingen gegeven. 
 
MEGA - project 
 
In het kader van het MEGA-project hebben niet alle scholen hun medewerking hieraan 
verleend. In het totaal werden vorig jaar (schooljaar 2005-2006) een 300 leerlingen 
bereikt. Zij werden gewezen op de gevaren die komen te loeren in de loop van de 
volgende jaren, waar zij trouwens niet langer de oudsten zijn op school, maar terug de 
allerkleinsten en de meest beïnvloedbare kinderen kunnen worden, mits zich uiteraard 
daartegen te wapenen. 
 
Op 04 mei 2006 werd voor de MEGA-agenten een provinciale terugkomdag 
georganiseerd die gevolgd werd door CP Carl Van der Auwera. 
 
In april 2006 werden er twee nieuwe MEGA-agenten gevormd voor onze zone, INP 
Christof Gyssens en INP Jan Van der Borght slaagden na hun opleiding met vrucht in de 
examens.  
 
Artikels. 
 
In 2006 werden vijf artikels verspreid naar de schrijvende pers in verband met deze 
problematiek. 
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b. Ontraden 
 

Elke risico-TD (dit werd bepaald tesamen met de uitbater van de desbetreffende zaal en 
met de ervaringen uit het verleden met de inrichtende groepen) werd een oriëntering 
gedaan van een ploeg van 2 personeelsleden. Dit werd bekomen met de 2° ploeg hier 
meer toezicht te laten uitvoeren, een supplementaire ploeg hiervoor in te zetten, of zelfs 
de lokale recherche hiervoor in burger in te zetten, zowel binnen de zaal als erbuiten. 
 
Binnen de zone is enkel de fuifzaal “ ’t Centrum” die op dit gebied in het bijzonder in het 
oog wordt gehouden. Zonder dat hier echter sprake is van overlast op drugsgebied. 
Hiernaast zijn de gelegenheidsfuiven en de jeugdhuizen die op het vlak van het 
drugsfenomeen nauw worden opgevolgd. Tijdens de fuiven en tijdens de weekend 
nachten wordt er vooral uitgekeken in Londerzeel naar het Binnengebied, de omgeving 
van het OCMW en het domein De Burcht, uit welke richting er klachten kwamen van 
vermoedelijk aanwezigheid van verdachte jongeren die zouden kunnen in aanraking 
staan met drugs. 
 
Specifieke toezichtdienst in de omgeving van risicoplaatsen zoals hiervoor aangehaald. 
 
Dit gebeurde dagdagelijks ter gelegenheid van andere opdrachten. Hiermee 
samengaand werden de speelpleinen gecontroleerd, welke vooral aangedaan werd op 
de tijdstippen dat er geen school was, zoals ’s avonds, tijdens de weekends en tijdens de 
verlofperiodes. 
 
 
c. Reguleren 
 
Het verbeteren van de onderzoeksverrichtingen op het gebied van het drugsonderzoek 
door het vlugger inspelen op de informatie, ons toegespeeld via om het even welk 
kanaal. Betere samenwerking met de slachtofferbejegenaars d.m.v. geregelde 
samenkomsten. 
In het recherche team werd er één iemand aangeduid om naast de normaal lopende 
zaken er specifiek de drugsgerelateerde onderzoeken bij te nemen, zodat deze altijd op 
dezelfde wijze werden gevoerd en hierdoor op dit vlak een vorm van specialisatie kon 
doorgevoerd worden. 

 
 

d. Onderzoek 
 

Hier werd vooropgesteld om pro-actieve onderzoeken op te starten en het verbeteren 
van de info-inwinning bij de gebruikers en hun ouders qua gebruik en dealen van drugs. 
Idem bij de omwonenden van de risicoplaatsen en bij de uitbaters van de zalen waar een 
vermoeden op rust van dealen en gebruik. 
 
Dit kon voor een groot deel gerealiseerd worden met dezelfde werkwijze als in vorig punt. 
Pro-actieve onderzoeken zijn heel zelden. De informatie-inwinning geschiedt door alle 
politiemensen tijdens de uitvoering van hun diensten. In het bijzonder werden vooreerst 
de contacten onderhouden met de uitbaters van de zalen waar regelmatig fuiven 
doorgaan.  
 
Secundo is er de zeer regelmatige controle en toezicht dat gehouden wordt op de 
Passage in de Mechelsestraat te Londerzeel waar de namen, de wijze van controle, het 
resultaat en de nodige info wordt doorgespeeld aan de recherche, met name de persoon 
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die voor drugs instaat. 
 
In de loop van 2006 zijn er tussen de onderzoeken dienaangaande twee onderzoeken 
die er opvallend uitsteken. Ten eerste is dit het gevoerde onderzoek naar de Pittabar in 
Londerzeel waar door twee broers aan dealing werd gedaan. 
 
Een tweede onderzoek was gericht naar een jongeling uit Kapelle-op-den-Bos die een 
korte tijd op tamelijke schaal aan dealing heeft gedaan. 
Dankzij de gevoerde onderzoeken kon aan deze zaken een einde gesteld worden. 
 

 
e. Nazorg 

 
Maximaal aanbieden van nazorg aan minderjarige druggebruikers en hun familieleden. 
Bij het ontdekken van problemen in dit item wordt steeds de nodige info gegeven. Het 
probleem is natuurlijk dat, één, de persoon deze hulp moet willen aanvaarden en twee 
dat de betrokkenen moeten willen contact op nemen met de gespecialiseerde centra. In 
2006 werden er 7 dossiers drugs opgemaakt ten laste van minderjarigen. 

 
 

 Het actieplan “Milieu” 
 

Het zonaal veiligheidsplan 2005 - 2008 definieert de krachtlijn Milieu aan de hand van de” 
fenomenen”: 
 

• Sluikstorten 

• Afval verbranden in open lucht 

• (Oppervlakte)waterverontreiniging 

• Bouwinbreuken 
 

 De geregistreerde feiten 
 

In 2006 werden volgende processen-verbaal opgesteld: 
 

Fenomeen Kapelle-
op-den-

Bos 

Londer-
zeel 

Meise 

Sluikstorten 
 
Aanvankelijk p.v.’s:           23 
Navolgende onderzoeken:  32 

 
 
2 
7 

 
 

12 
9 

 
 
9 

16 

Afval verbranden in open lucht: 
 
Aanvankelijk p.v.’s              2 
Navolgende onderzoeken:   1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
0 

 
 
0 
0 

Afval andere: 
 
Aanvankelijk p.v.’s:              0 
Navolgende onderzoeken:    1 

 
 
0 
1 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

Bouwinbreuken: 
 
Aanvankelijk p.v.’s:            18 

 
 
3 

 
 
8 

 
 
7 
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Navolgende onderzoeken:  27 6 9 12 
Geluidshinder: 
 
Aanvankelijk p.v.’s:             9 
Navolgende onderzoeken:   2 

 
 
3 
2 

 
 
2 
0 

 
 
4 
0 

Milieu andere: 
 
Aanvankelijk p.v.’s:             7 
Navolgende onderzoeken:    6 

 
1 
2 

 
4 
4 

 
2 
0 

Waterverontreiniging: 
 
Aanvankelijk p.v.’s:              3 
Navolgende onderzoeken:    1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
0 

 
 
1 
0 

 
Totaal APV’s:                   62 
 
Totaal NPV’s:                  70 

 
11 
 

20 

 
28 
 

22 

 
23 
 

28 

 
Totaal PV’s:                    132 

 
31 

 
50 

 
51 

 
Onder het item milieu-andere worden volgende items begrepen: dierenmishandeling  
- dierenbescherming - jacht - wildplassen - volksgezondheid: roken in openbare 
plaatsen - mazoutlek - snoeien bomen - vellen bomen zonder vergunning  - 
stormschade. 

 
Onder afval-andere worden o.a. reukhinder en bodemverontreiniging gecatalogeerd. 

 

 Gemeentelijke Administratieve Sancties 
 

In 2006 werden 101 bestuurlijke verslagen m.b.t. de gemeentelijke administratieve 
sancties opgesteld voor volgende inbreuken op het gemeentelijk reglement. 

 
Alarm/schrikkanon 2 

Wildplassen 90 
Loslopende honden 2 

Sluitingsuur 3 
Sluiting automatenshop 1 
Sluikstorten 1 
Reinheid van de trottoirs 1 
Afvalverbranding 1 

 
 

In Kapelle-op-den-Bos werd 1 bestuurlijk verslag m.b.t. de gemeentelijke 
administratieve sancties opgesteld, in Londerzeel 93 en in Meise 7. 

 
 
 
 
 
 

Aantal meldingen in 2006 m.b.t. milieuzaken: 
 

 Kapelle-op-den- Londerzeel Meise 
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Bos 

Lucht 17 22 35 

Water 7 15 4 

Geluid 37 132 131 

Bodem 5 24 20 

Ruimtelijke Ordening 9 10 4 

Dierenbescherming 4 21 14 

Jacht 1 2 1 

Andere 5 5 4 

 
Totaal: 

 
85 

 
231 

 
213 

 
 

Het aantal sluikstortmeldingen ligt hoger dan het aantal opgestelde processen-verbaal 
door het feit dat bij melding van een sluikstort met onbekende dader, de interventieploeg 
ter plaatse gaat voor vaststellingen. Indien er geen concrete aanwijzingen zijn 
(onderzoek inhoud afval, getuigen, e.d.) om de dader(s) te kunnen identificeren, dan 
wordt meteen het sluikstort opgeruimd door de technische diensten van de gemeenten 
Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel of door INCOVO voor de gemeente Meise. 

 
Ook voor het verbranden van afval in open lucht waren er meer meldingen dan er 
processen-verbaal werden opgesteld. De verklaring hiervoor is, dat net als de vorige 
jaren, de interventieploegen  het “vuurtje-stook” ter  plaatse  oplossen: betrokkene dooft 
het vuur onmidddellijk op eenvoudige aanmaning; het vuur was reeds gedoofd bij 
aankomst van de interventieploeg; geen klacht,…. 

 
Ook m.b.t. geluidshinder/nachtlawaai is dit het geval: als uiterste middel wordt p.V. 
opgesteld. Vaak komen onze interventieteams bemiddelend tussen bij nachtlawaai of 
wordt onmiddellijk gevolg gegeven aan een aanmaning.  

 
Uit het hoge aantal meldingen van sluikstorten, “vuurtje-stook” en geluidshinder, blijkt dat 
- terecht - de inwoners héél gevoelig hiervoor blijven. 

 
Om dezelfde reden is het ook noodzakelijk dat deze fenomenen blijven deel uitmaken  
van de krachtlijn milieu binnen onze zone.  

 

 Informatie-uitwisseling 
 

Er zijn ook in 2006 werkvergaderingen gehouden met de milieu-ambtenaren van de drie 
gemeenten en de HINP – OGP Freddy Van Heymbeeck (houder van het VLAREM-
attest), om op het vlak van de milieuproblematiek en de vaststellingen ervan zo veel als 
mogelijk uniform te werken binnen de zone. 

 
Dagelijks worden de meldingen door HINP – OGP Freddy Van Heymbeeck doornomen 
en de dagmeldingen milieu inzake de betrokken gemeente worden doorgemaild naar de 
milieu-ambtenaren van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. 

 
In verband met de gemeentelijke adminstratieve sancties werden info-sessies gehouden 
voor het politiepersoneel van de PZ K-L-M, en aan de drie milieu-ambtenaren van de 
gemeenten van onze politiezone. 

 Aandachtspunten opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan 
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 Terrorisme 
 
Algemeen 

 
Er zijn een aantal basisdocumenten die de bestrijding van het terrorisme 
aanpakken. Deze zijn: 
 

a. Ministeriële Omzendbrief PLP 37 DD 20-12-2005 betreffende de 
samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het 
fenomeen terrorisme en extremisme 

b. Omzendbrief Col 9/2005 van het College van procureurs-generaal bij de 
Hoven van beroep dd 15-07-2005 betreffende de gerechtelijke aanpak 
inzake terrorisme. 

c. Kadernota Integrale veiligheid dd 30-31 maart 2004 Punt 2 
d. Beknopt vademecum voor terrorismebestrijding voor interventie- en 

wijkwerking 
 

Op 06 juli 2006 werd het aandachtspunt goedgekeurd door de Zonale 
Veiligheiddraad en werd dit toegevoegd aan het Zonaal Veiligheidsplan 2004-2008. 
Als piloot en verantwoordelijke voor de opvolging werd HINP Fr Van Heymbeeck 
aangeduid. Het item werd opgenomen in het opvolgingsdocument “Stuurbord 2006” 
 
Definitie 
 
Er bestaan verschillende definities voor het begrip terrorisme. Uitgaande van art. 
136bis van het SWB kunnen we stellen dat als terroristisch misdrijf wordt 
aangemerkt “dat door zijn aard of context een land of een internationale organisatie 
ernstig schade kan berokkenen en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om een 
bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale 
organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich 
onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele basisstructuren 
van een land of een internationale organisatie te ontwrichten of te vernietigen.” 
 
Stand van zaken 
 
Helemaal onbekend is dit fenomeen in België niet. Er zijn in het verleden enkele 
aanslagen geweest en meer en meer is er de vrees dat in een land waar terrorisme 
niet veel voorkomt, deze wel eens de voedingsbodem en voorbereidingshaven zou 
kunnen zijn voor één of andere acties van die aard. Het lijkt ons best om dit item 
voorlopig als aandachtspunt te behandelen. 
 
Uitvoering 
 
a. Algemeen: 

 
Uitgangspunt moet zijn: “Ken uw inwoners”. We kunnen hiervoor op twee 
vlakken werken t.t.z. de wijkwerking en de interventieteams. Het zijn niet alleen 
de mensen die er officieel wonen, maar ook de mensen die er tijdelijk verblijven 
die men moet kennen. Anonimiteit is hierin een sleutelbegrip. Geen enkele 
terrorist is graag gekend door de politie. Laten de mensen een vlot contact toe, 
dan mag men bijna zeker zijn dat ze zich niet teveel te verwijten hebben. In het 
tegenovergestelde geval is tegenover zij die een absoluut contact met een 
politiedienst en zijn buren vermijden, een gezonde nieuwsgierigheid 
aangewezen. 
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b. In het bijzonder: 
 
Een bijzondere aandacht moet gaan, naar mogelijke doelwitten in de context 
van de actualiteit, naar instellingen en gebeurtenissen, gemeenschappen, 
personen, vergaderingen, logistieke opslagplaatsen gehuurd al dan niet door in 
het oog te houden personen, garageboxen, nachtwinkels, klein handelszaken 
die mogelijk een verband houden met extremistische ideeën en gedachtegoed. 
Hiervoor kunnen we ons best op het verleden beroepen. Zijn er binnen onze 
zone in het verleden dergelijke instellingen die onze aandacht getrokken 
hebben? Let wel op, het is niet omdat men een buitenlands idee of godsdienst 
nastreeft dat men per definitie gevolgd moet worden. Het is in de eerste plaats 
een noodzaak om met deze categorieën goede contacten te onderhouden en 
een vertrouwensrelatie op te bouwen. Hier ligt de basis om te weten te komen 
als er iets verdachts op til zou kunnen zijn. 
 

c. Informatiedoorstroming: 
 
Art. 44 van de wet op het politieambt verplicht ons wettelijk om informatie 
hieromtrent door te geven aan de bevoegde instanties. De omzendbrief PLP 37 
stelt bij art. IV de te volgen werkwijze van de informatiedoorstroming.  

 

 Intrafamiliaal geweld 

 

Definitie 
 

Er bestaat geen exacte juridische definitie van intrafamiliaal geweld. De “Dienst 
voor Strafrechtelijk Beleid” heeft op vraag van het college van Procureurs-Generaal 
een werkgroep samengesteld en een voorstel tot definiëring gedaan. Het luidt als 
volgt:  
 
Intrafamiliaal geweld is iedere vorm van fysiek, psychisch of economisch geweld 
tussen 2 of meerdere familieleden.  
 
Familie wordt hierbij gedefinieerd als: leden die tot éénzelfde relatieverband 
behoren vanuit de afstammingsrelatie; zowel de natuurlijke afstamming in op-en 
afgaande lijn als uit de zijlijn, als de personen die buiten een klassieke biologische 
afstamming tot hetzelfde gezinsverband behoren. Alsook alle leden die tot 
éénzelfde relatieverband behoren vanuit (voormalige of actuele) partnerrelatie. 
Hierbij worden alle inwonende leden die afstammen (van één of beide (ex) partners, 
ook gerekend tot het gezin. 

 
Stand van zaken 

 
Het grote probleem blijft dat er een gebrek aan aangifte probleem blijft bestaan 
inzake deze materie, of het laattijdig aangeven. Hierdoor zijn er op de dag van 
vandaag geen betrouwbare cijfers. 
 
INP Kristien De Bock werd aangeduid als referentieambtenaar en trad op als de 
verbindingspersoon met het Welzijnsteam, en het parket. Zij werd tevens 
afgevaardigd op het Overlegplatform IFG. Zij zorgde ervoor dat het personeel op de 
hoogte werd gebracht van de aan te nemen werkwijze. 
 
Piloot 
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INP Kristien De Bock (CP Carl Van der Auwera) 
 
Uitvoering in 2006 

  

a. Raadgeven 
 
Bij elke interventie van intrafamiliaal geweld werd het slachtoffer de brochure 
overhandigd van “Geweld, wat nu” en de mogelijkheid benadrukt tot een 
doorverwijzing naar het CAW. 
 

b. Reguleren 
 

Volgende initiatieven werden in het leven geroepen: 
 
� Verbeteren van de registratie en zijn uitbouw van deze problematiek. 

Aanduiden van een referentieambtenaar, dewelke in eerste instantie de 
dossiers bijhoudt. Dossiersbeheerders van elk dossier apart moet in de 
loop van 2007 nagegaan worden hoe we dit kunnen uitwerken. 

� Samenwerking met de CAW’s optimaliseren. 
� Opmaken van een proces-verbaal. 

 
c. Onderzoek 

 
Bij elke tussenkomst door om het even welke politieambtenaar werd met de 
nodige aandacht uitgekeken te worden naar te detecteren sporen en 
aanwijzingen van intrafamiliaal geweld. 
 

d. Nazorg 
 
Maximale opvang en nazorg zowel voor het slachtoffer als de dader van 
intrafamiliaal geweld wordt geoptimaliseerd. 
 

 Jeugddelinkwentie 
 
In uitvoering van de Ministeriële Omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van 
het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het 
bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen, werd een ontwerp opgesteld van 
samenwerkingsakkoord tussen de directies van de scholengemeenschap, de 
burgemeesters, het parket en onze dienst.  
 
Dit ontwerp van protocolovereenkomst was reeds gefinaliseerd in juli 2006 en diende als 
inspiratiebron voor de lokale politiediensten in Halle-Vilvoorde. Het ontwerp was zonder 
opmerking goedgekeurd door de directies en de burgemeesters.   
 
Het document werd besproken in het zonaal veiligheidsoverleg. Omdat het parket een 
eenvormig beleid wenst in het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt gewerkt aan 
een overeenkomst dat dienstig is voor het ressort van het parket.  
 
Niettemin zijn er goede contacten tussen de scholengemeenschappen in de politiezone 
en de lokale politie, zodat in voorkomend geval, i.c. met betrekking tot jeugddelinkwentie, 
adequaat wordt gereageerd en samengewerkt. 
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3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 

 POLITIEPERSONEEL 
 

 Het politiepersoneel volgens de graad (2006). 
 
 

Officierskader 

Organiek 
kader 
officierskader 
(HCP + CP)     5 

  waarvan aantal bedieningen voor Hoofdcommissaris 1 

    aantal bedieningen voor Commissaris 4 

  Hoofd- feitelijk kader mannen (aantal "personen") 1 

  commissaris   vrouwen (aantal "personen") 0 

    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 1,00 

  Commissaris feitelijk kader mannen (aantal "personen") 5 

      vrouwen (aantal "personen") 0 

    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 5,00 

  Aspirant feitelijk kader mannen (aantal "personen") 0 

  commissaris   vrouwen (aantal "personen") 0 

    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 0,00 

    delete 

Middenkader 
Organiek kader 
middenkader   14 

  Hoofd- feitelijk kader mannen (aantal "personen") 14 

  inspecteur   vrouwen (aantal "personen") 0 

    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 13,6 

  Aspirant  feitelijk kader mannen (aantal "personen") 0 

  hoofd-   vrouwen (aantal "personen") 0 

  inspecteur capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 0,00 

    delete 

Basiskader Organiek kader basiskader   54 

  Inspecteur feitelijk kader mannen (aantal "personen") 44 

      vrouwen (aantal "personen") 8 

    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 51,4 

  Aspirant feitelijk kader mannen (aantal "personen") 0 

  inspecteur   vrouwen (aantal "personen") 0 

    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 0,00 
 
 
 
 
 
 

 Synthese van het operationeel personeel 
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OPERATIONEEL PERSONEEL 

  Feitelijk K. FTE Organiek kader 

Officierskader 6 6,00 5,00 

Middenkader 14 13,6 14,00 

Basiskader 52 51,4 54,00 

Hulpagenten 9 0,00 0,00 

TOTAAL 83 74,00 73,00 

 

 Synthese van de competentieprofielen van het politiepersoneel 

 

 

SYNTHESE VAN DE COMPETENTIEPROFIELEN van het POLITIEPERSONEEL 

Niveau  "encadrering" 
Feitelijk 

kader 
Organiek kader 

Niveau MEDEWERKERS 52 54,00 
Niveau COORDINATIE 14 14,00 
Niveau BEHEER van ENTITEIT 5 4,00 
Niveau DIRECTIE 0 0,00 
Niv. HOGER MANAGEMENT 1 1,00 

TOTAAL 72 73,00 

 

  “Onbeschikbaar” personeel 

 

De dagen zijn zijn gerekend in werkdagen. 

 

 

Afwezigheid om medische redenen (uitgezonderd arbeidsongevallen) 1.078 dagen 

Afwezigheid door arbeidsongeval 203 dagen 

Afwezigheid door een disciplinaire maatregel of ordemaatregel 317 dagen 

Afwezigheid wegens redenen van buitengewoon verlof (bevalingsverlof, 
loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof..) 

21 dagen 

Afwezigheid wegens opleiding/vorming (gevolgd of gegeven) 864dagen 

Afwezigheid wegens bloedgeven 48 dagen 

Afwezigheid wegens andere redenen (baaldagen, omstandigheidsverlof….) 260 dagen 

Detacheringen nihil 

Aantal personen (politiepersoneel) dat in de loop van 2006 op pensioen ging 1 

Aantal personen (politiepersoneel) die de politie in de loop van 2006 hebben 
verlaten omwille van alle andere redenen die geen pensionering zijn 

nihil 

 

 Deeltijds tewerkgestelden 

 

De zone telde in 2006 vier calogpersoneelsleden met een 4/5de dienstregeling en vier 
die een halftijdse dienstregeling hebben. Vijf politiepersoneelsleden hadden een 4/5de 
dienstregeling (2 HINP’s en 3 INP’s). 
 

 Arbeidsongevallen 
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Aantal arbeidsongevallen met onmiddellijk dodelijk gevolg 0 

Aantal arbeidsongevallen met dodelijk gevolg binnen de 30 dagen 0 

Aantal arbeidsongevallen met dodelijk gevolg na 30 dagen 0 

 

 Schietincidenten 

 

Geen schietincident in 2006. 
 

 Zelfmoord - zelfmoordpoging 
 
Er was in 2006 geen enkel feit onder het politiepersoneel van zelfmoord of 
zelfmoordpoging. 
 
 

 ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL 
 

 Synthese van het operationele calogpersoneel 
 
 

CALOG-personeel 

  Feitelijk K. FTE Organiek kader 

NIVEAU A 1 1,00 1,00 

NIVEAU B 3 3,00 3,00 

NIVEAU C 10 7,90 11,00 

NIVEAU D 7 4,30 5,50 

TOTAAL 20 16,20 21 
 
 

De politiezone telt dus 16,20 FTE (full-time equivalenten) aan calog-personeel op een 
totaal van 92 personeelsleden (72 politiepersoneelsleden en 20 calog-personeelsleden). 
De politiezone heeft dus méér dan 16% aan calog-personeel in dienst en voldoet 
derhalve aan de omzendbrief CP 2 van 3 november 2004. 

 

 Synthese van de competentieprofielen van het calogpersoneel 
 

COMPETENTIEPROFIELEN van het CALOG-PERSONEEL 

Niveau  "encadrering" 
Feitelijk 

kader 
Organiek kader 

Niveau MEDEWERKERS 16 17,00 

Niveau COORDINATIE 3 3,00 

Niveau BEHEER van ENTITEIT 1 1,00 

Niveau DIRECTIE 0 0,00 

Niv. HOGER MANAGEMENT 0 0,00 

TOTAAL 20 21,00 
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 DEONTOLOGISCHE CODE 

 

Bij het verschijnen van de brochure over de deontologische code, werd dit document 
persoonlijk aan iedere medewerkers overhandigd. De brochure werd geïndividualiseerd 
door het aanbrengen van de naam; de medewerkers tekenden voor ontvangst. 
 
Tevens werd een mind-map opgemaakt om vlug de weg te vinden in de deontologische 
code. Deze mind-map werd in ieder bureel van de verschillende posten zichtbaar 
opgehangen. 
 

 INTERN TOEZICHT 
 

Er kwamen 14 klachten toe (via mail, telefonisch, email of brief), voornamelijk m.b.t. de 
verkeerswetgeving (parkeren, verkeersbelemmering). 
 
Eén klacht, gemeld bij het Vast Comité P, werd voor verdere afhandeling aan onze dienst 
toegewezen. 
 
Eén dossier “intern toezicht” leidde tot het opstellen van een proces-verbaal door de 
eigen dienst. 
 
Er werden vier inleidende verslagen opgesteld in het kader van de tuchtwet (waarvan 
één zonder verder gevolg), en in het kader van het intern toezicht vijf 
functioneringsnota’s. 

 

 MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK (MTO) 
 

Een nieuwe MTO zal na de reorganisatie en implementatie van de diensten in het nieuwe 
politiehuis aan de Reigerstraat in Londerzeel georganiseerd worden. 
 
 
 
4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 

 UITRUSTING 
 
De gegevens, verwerkt in onderstaande tabellen, werden overgenomen uit de lijst van de 
Morfologische vragenlijst - 2006, overgemaakt aan de dienst CGL – Directie van de 
Relaties met de Lokale Politie, Koningsstraat, 47 te 1000 Brussel. 
 

 Voertuigenpark 
 

Vierwielers 

Totaal aantal 
voertuigen 
(vierwielers) in het 
wagenpark     19 

   Aantal voertuigen met OUDE striping 0 

   Aantal voertuigen met NIEUWE striping 11 

    Aantal anonieme voertuigen  8 

  Leasing Aantal geleasde wagens 0 
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Tweewielers 

Totaal aantal 
voertuigen 
(tweewielers) in het 
wagenpark     15 

Kenmerken 
Aantal polyvalente 
motorfietsen     2 

van de 
tweewielers 

Aantal snelle 
interventiemotoren     0 

 

Aantal 
terreinmotorfietsen 
(trial)     0 

 Aantal bromfietsen     0 

  Aantal scooters   2 

  Aantal fietsen     10 

Striping  Aantal motorfietsen met NIEUWE striping 2 

motorfietsen Aantal motorfietsen met OUDE striping 0 
 

 Communicatie 
 

Radio klassiek type  Aantal basisstations 0 
  Aantal mobiele posten 0 
  Aantal draagbare posten 0 
 ASTRID type Aantal basisstations 2 
  Aantal mobiele posten (ingebouwd in de 

voertuigen) 
4 

  Aantal draagbare posten 41 
 Aantal abonnementen ASTRID 45 

 
 
 

 Informatica 

 

PC's 

Totaal aantal PC's (vaste 
posten en draagbare PC's) in 
gebruik   60 

  Eigendom 
aantal PC's eigendom van 
de zone 56 

  type van PC vaste posten   50 

    draagbare PC's (laptops) 6 

 Aantal flatscreens  21 

 Aantal printers  19 

SERVERS Totaal aantal servers in gebruik     3 

  
 Aantal servers eigendom 

van de zone 1 

    Aantal servers in leasing 2 

    delete 
PC-
aansluitingen ISLP 

Aantal PC's met 
ISLPaansluiting 43 

  
Internet Internet-lijnen in de zone) 1 

    
Totaal aantal PC's 
aangesloten op het internet 1 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 45

 Aansluitingen op PORTAL  ja 
 

 Controletoestellen 

 

Verkeersuitrusting die tot 
de 

Aantal snelheidsmeters type 
MULTANOVA/GATSO 

 1 

politiezone behoort Aantal preventieve snelheidsmeters met 
snelheidsaffichage 

4 

  Aantal andere types snelheidsmeters  0 
  Aantal wieldrukmeters  0 
  Aantal curvometers  2 
  Aantal alcoholtests (ATT)  8 
  Aantal ademanalysetoestellen (AAT)  3 
  Aantal sonometers  0 

 

 Bewapening 

 

 

Bewaring/opslag van 
wapens 

Aantal beveiligde wapenkamers  2 

  Aantal beveiligde wapenkasten  5 
Eigen 
schietstand 

 Aantal eigen schietstands in de zone  0 

Slagwapens  Aantal korte wapenstokken  
(50-60 cm) 

 35 

  Aantal lange wapenstokken 
(65-85 cm) 

 0 

  Aantal inschuifbare wapenstokken  0 
Vuurwapens  Aantal revolvers kaliber .38 sp/357 

magnum 
 0 

  Aantal pistolen 9X19mm  77 
  Aantal mitrailleurpistolen kaliber 9X19  4 
  Aantal politiekarabijnen kaliber 12 

(riotgun of shotgun) 
2 

Uitschakelende producten Aantal kleine spuitbussen  73 
  Aantal grote spuitbussen  0 
  Aantal patronen  20.000 

 

 

 Andere 
 
 

Honden die tot de zone 
behoren 

Totaal aantal honden 1 

  Aantal waak- en verdedigingshonden 1 
  Aantal speurhonden 0 
  Aantal drugshonden 0 
  Aantal explosievenhonden 0 
  Aantal lijkenhonden 0 
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Speciale uitrusting die tot 
de 

Aantal kogelwerende vesten 23 

politiezone behoort Aantal branddekens 4 
  Aantal megafoons 1 
  Aantal verrekijkers 0 
  Aantal nachtkijkers 1 
  Aantal koffers voor vingerafdrukken 4 
  Aantal spijkereggen 1 
  Aantal gewone cameras 0 
  Aantal digitale fototoestellen 6 

 
 

 REALISATIE VAN HET NIEUWE CENTRAAL POLITIEHUIS 

 

In de loop van 2006 werd verder gewerkt aan het dossier van het nieuwe centraal 
politiehuis en werd een openbare aanbesteding uitgeschreven. Twee bouwbedrijven 
gingen in op de offerte. Omdat de biedingen boven het geraamde bedrag uitstegen 
besliste de politieraad om de onderhandelingsprocedure op te starten. 
 
De politieraad van 20 december 2007 duidde de bouwfirma Franki Construct N.V aan om 
de werken uit te voeren, die begin 2007 effectief een aanvang zullen nemen. 
  
 
 

 FINANCIEEL VERSLAG – VERKLARENDE NOTA OVER DE REKENING 2006 
 

 Inleiding 
 
 
Het financieel beheer van de politiezone gebeurt onder leiding van CP Marcel Van der 
Aa, in de loop van 2006 overgenomen door adviseur-juriste Anneleen Van den Bergh, 
met mevrouw Carla Snackaert als boekhouder (deeltijds). Eindverantwoordelijke voor het 
financieel beheer is de heer Georges Goossens, bijzonder rekenplichtige. Omdat de heer 
Goossens op het einde van 2006 met pensioen ging werd in de loop van 2006 een 
nieuwe bijzonder rekenplichtige gezocht en gevonden. Mevrouw Ann Steenackers, 
ontvanger bij het OCMW van Londerzeel zal hem opvolgen als bijzonder rekenplichtige 
van de PZ vanaf 1 januari 2007. 
 

 Overzichtstabel 2001 – 2006 

 

Om een goed inzicht te krijgen in de financiële toestand van onze politiezone is een 
overzichtstabel bijgevoegd, (zie bijlage 10.8). In deze tabel zijn de begrotingen, 
begrotingswijzigingen en rekeningen van 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006  weergegeven 
per uitgaven- en inkomstenpost.  
 
In de tabel staat ook opgenomen welke de dotaties de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Meise goedkeuren voor de politiezone. 
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Aan de hand van de overzichtstabel ontstaat een duidelijk beeld van de financiële 
evolutie over de verschillende jaren sedert het ontstaan van de politiezone K-L-M. 
 
 
 
5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
 
 
Voor het management van processen wordt verwezen naar de “Minimale organisatie- en 
werkingsnorm”, zoals beschreven in het K.B. van 17 december 2001, en in de 
Ministeriële omzendbrief PLP 10 van 09 oktober 2001.  
 
Zij beogen een evenwaardige (minimale) dienstverlening te waarborgen aan de 
bevolking. 
 
Het gaat hier over (minimum)normen, die vanzelfsprekend ten allen tijde kunnen 
overschreden worden, maar die minimaal moeten gerespecteerd worden.  
 
Voor de “Wijkwerking” wordt gesteld dat er één wijkagent per 4.000 inwoners dient 
voorzien. 
 
Het “Onthaal” dient een fysieke toegankelijkheid van 12 uur per dag te hebben in de 
hoofdpunt en een significant aantal openingsuren in de “antennes” 
 
Voor de “Interventie” is minimum vereist van één interventieploeg 24 uur op 24, 
aangevuld met een bijkomende ploeg gedurende 84 uur per week. 
 
Er dient een “Politionele slachtofferbejegening” te zijn van één gespecialiseerde 
medewerker per zone; deze basisvaardigheid geldt evenwel voor alle politieambtenaren. 
 
Er is een “Lokale recherche”  die voor de grootte van onze zone minimum 7% dient te 
omvatten van de capaciteit van het politiepersoneel. 
 
Voor wat betreft de “Handhaving openbare orde” , die eigenlijk als de dienst “Verkeer en 
openbare orde” dient gezien, is geen norm bepaald, wel een begripsomschrijving. 
 
 

 HET ONTHAAL 
 

 Organisatie – openingsuren 
 

De leden van het onthaal staan onder de leiding van Commissaris van politie Carl Van 
der Auwera, overgenomen op 12 juni 2006 door Commissaris van politie Marcel Van der 
Aa. Burgemeester Roger Heyvaert heeft binnen het politiecollege de bevoegdheid over 
het onthaal. 

 
Het onthaal in de zone werd als volgt gereorganiseerd: 

 
Post Londerzeel, Brusselsestraat 16, 1840 Londerzeel:  

 
De uren in de post Londerzeel waren de voorgaande jaren bijgesteld en gunstig 
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geëvalueerd zodat deze behouden bleven. 
 
 

 2005 
Maandag 07.00 – 21.00 
Dinsdag 07.00 – 21.00 
Woensdag 07.00 – 21.00 
Donderdag 07.00 – 21.00 
Vrijdag 07.00 – 21.00 
Zaterdag 08.00 – 17.00 

 
 

Post Kapelle-op-den-Bos, Marktplein, 28 te 1880 Kapelle-op-den-Bos:  
 

De openingsuren werden ook hier herbekeken in 2003 en aangepast aan een efficiëntere 
verdeling om de inwoners een openingsvriendelijker onthaal te bieden. Bij de 
reorganisatie in 2004 werd ook hier niets aan de uren gewijzigd. 

 
 2005 

Maandag 17.00 – 21.00 
Dinsdag 13.00 – 17.00 
Woensdag 13.00 – 17.00 
Donderdag 08.00 – 12.00 
Vrijdag 08.30 – 12.00 

 
 

Post Meise, Hoogstraat, 36 te 1860 Meise: 
 
De openingsuren van het onthaal werden aangepast aan de hand van de belegde 
vergaderingen en een bijsturing na evaluatie als volgt: 
 

 2005 
Maandag 08.00 - 16.00 
Dinsdag 13.00 - 21.00 
Woensdag 08.00 - 16.00 
Donderdag 13.00 - 21.00 
Vrijdag 08.00 -16.00 

 

 Bereikbaarheid 
 
De politiezone is bereikbaar via een in 2003 in het leven geroepen gratis 0800-lijn 
gecombineerd met een privé-lijn. Tussen de vier posten zijn “binnenlijnen”, wat 
kostenbesparend is. 
 
Deze telefoonnummers zijn: Openbaar nummer: 052/31.51.11 

Gratis nummer: 0800/90.333 
 
Buiten de onthaaluren van de posten van Kapelle-op-den-Bos en Meise worden de 
telefoons automatisch doorgeschakeld naar de post Londerzeel; buiten de openingsuren 
van het onthaal is er een automatische doorschakeling naar het CIC (coördinatie en 
informatiecentrum) in Leuven, zodat de inwoners 24/24 uur de lokale politie kunnen 
bereiken. 
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Hiermee samengaand werden de muurtelefoons in gebruik genomen die buiten de 
openingsuren de verbinding geven tussen de posten van Meise en Kapelle-op-den-Bos 
met de hoofdpost. Buiten de openingsuren van het onthaal te Londerzeel is er een 
automatische doorschakeling met de dispatching van het CIC in Leuven. 
 

 Opleiding 
 
De leden van het onthaal volgen samen met de wijkwerkers “de theorie” die om de 
veertien worden gegeven o.l.v. Commissaris van politie Carl Van der Auwera in de 
vergaderzaal van de politiepost Londerzeel. 
 
 

 DE WIJKWERKING 
 

 Algemeen 
 
De wijkwerking, het dagdagelijks mét en tussen de inwoners werken van de Lokale 
Politie, is de hoeksteen van wat men de community-policing  noemt.  
 
De ministeriële omzendbrief PLP 10, die handelt over de organisatie- en werkingsnormen 
van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een goede dienstverlening aan 
de bevolking, somt in punt 2.1° de taken op waarvoor de wijkagent in die nieuwe visie 
van de gemeenschapsgerichte basispolitiezorg moet instaan.  
 
Vergelijken we dit takenpakket met de lijst van opdrachten die onze wijkwerkers 
uitvoeren, dan past het toch enkele bedenkingen maken. Al te vaak stellen wij vast dat de 
wijkagent voor alles en nog wat wordt ingezet, buiten zijn of haar kerntaak van 
wijkwerking, zoals gedefinieerd werd. 
 
De ordediensten nemen we er bij: het is onze overtuiging dat het evidente gelegenheden 
zijn om daadwerkelijk, zichtbaar én aanspreekbaar tussen de inwoners aanwezig te zijn, 
ook buiten de gewone dagdiensturen. 
 
Om de voeling te houden met interventiewerk, wederzijds respect te behouden tussen de 
wijkwerkers en de leden van de interventiediensten/recherche en de (persoonlijke) 
contacten te onderhouden tussen de verschillende diensten, werd ervoor geopteerd dat 
de wijkwerkers dienstbeurten in de permanentiediensten zouden invullen, zouden 
deelnemen aan ALCO- en ONDI-acties. 
 
We moeten realistisch zijn en beseffen dat deze diensten er de oorzaak van zijn dat de 
wijkwerkers dan niet effectief in hun wijk zullen opereren, dat zij ook deze uren moet 
recupereren, en dus in dit opzicht “dubbel afwezig” zijn. 
 
De PLP 10 vermeldt duidelijk dat o.a. beperkte politionele taken kunnen uitgevoerd 
worden van onder andere de kantschriften, de moraliteitsonderzoeken en de nazichten 
van adreswijzigingen. Onze wijkwerkers voeren alle kantschriften uit: zij zijn er mee van 
overtuigd dat deze opdrachten een middel zijn om de contacten met inwoners te krijgen 
en te behouden. 
 
De zone K-L-M heeft inderdaad voldaan aan de maximumnorm qua wijkwerkers, maar de 
hoeveelheid van taken die volledig moeten ingevuld worden heeft soms als resultaat dat 
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zij niet volledig kunnen voldoen aan de uitvoering ervan en dat de werkdruk vaak te hoog 
is. 
 
De Politiezone K-L-M is ingedeeld in vijftien wijken; onder één coördinator voor de drie 
gemeenten en de officier wijkwerking-onthaal Commissaris  van politie Carl Van der 
Auwera. Iedere wijk heeft ca. 3.000 inwoners. De wijkwerkers beschikken naast een 
personenwagen ook over dienstfietsen en –bromfietsen om zich in hun wijk te 
verplaatsen.  
 
Om de veertien dagen hebben de wijkwerkers o.l.v. hun diensthoofd, “theorie” in de 
vergaderzaal van de politiepost van Londerzeel. Zij krijgen informatie, voorvallen worden 
besproken, er is overleg, enz. 
 

 Coördinatoren 
 
Omwille van de redenen, in de vorige jaarverslagen weergegeven, lag het voor de hand 
om de wijkwerkers te laten sturen en coördineren vanuit één enkele coördinator sedert 
01 januari 2004 vanuit de post Londerzeel. 
 

 Contacten met de gemeentebesturen 
 
Van bij de opstart van de politiezone was het de bedoeling drie hoofdinspecteurs – 
officieren van gerechtelijke politie te laten fungeren als “contact” vanuit de zone met de 
gemeentebesturen.  
 
In de praktijk is gebleken dat er een noodzaak is aan het bijwonen van deze 
vergaderingen door een commissaris, omdat zeer vaak vragen en opdrachten worden 
gegeven die alles te maken hebben met beleid.  
 
Voor Londerzeel werd dit reeds ingevoerd waar commissaris van politie Marcel Van der 
Aa sedert het midden van 2002 de vergaderingen van de staf van Londerzeel bijwoont. 
 
Evident was dat de service die gegeven werd vanuit de zone aan het gemeentebestuur 
van Londerzeel, evenwaardig en evenwichtig moest zijn ten aanzien van Kapelle-op-den-
Bos en Meise.  
 
Hierdoor werden Commissaris van politie Luc Schellemans voor Kapelle-op-den-Bos en 
Commissaris van politie Luc Verstraeten voor Meise weerhouden als contactpunten met 
de respectievelijke gemeenten en burgemeesters, met wie zij wekelijks een 
werkvergadering hebben voor die dagelijkse zaken en werking binnen hun gemeente, 
buiten het bestek van bijvoorbeeld het politiecollege. 
 

 De indeling van de wijken en hun wijkwerkers 
 
Algemeen 

 
Hierna volgt de basisindeling van ons grondgebied over de 15 wijkwerkers. In perioden 
van ziekte, rust en verlof, worden de wijken van de ontbrekende collega’s opgevangen 
door de andere wijkwerkers. Hieruit spruit de noodzaak voort om dit aantal aan 
wijkwerkers te behouden om op een convenabele wijze de continuïteit ervan te 
behouden. Hierbij moet men ook in het achterhoofd houden dat uitsluitend de 
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wijkwerkers het gebrek aan onthalers opvangt en inspringt als er onvoldoende capaciteit 
in dit onderdeel is. 

 
 

Kapelle-op-den-Bos: 
 
- Kapelle-centrum en - oost: INP Alexandra Vermeulen (preventie-adviseur). 
- Ramsdonk: INP Danny Spiessens (preventie-adviseur). 
- Nieuwenrode: INP Frans Van Riet. 

 
Londerzeel: 

 
- Londerzeel-centrum: INP Franci Emmerechts. 
- Londerzeel – wijk zwembad: INP Greg Moens. 
- Londerzeel – industrieterrein: INP Stef Wyns. 
- Londerzeel – Sint-Jozef: INP Jean Peeters. 
- Steenhuffel: INP Jos Van San. 
- Malderen: HINP Renaat Adriaenssens (onderrichter schietoefeningen – 

preventie-adviseur). 
 
 
Meise: 

 
- Meise – centrum: INP John Scheerlinck, in de loop van 2006 opgevolgd door 

INP Nathalie Larivière. 
- Meise – oost: INP Yves De Coninck. 
- Wolvertem - Oppem: INP Marc Van de Voorde. 
- Westrode: INP Bart Buys vanaf 01-09-2005 
- Impde – Slozen - Rossem - Meuzegem - Vlietenwijk : INP Christoph Gysens. 
- Sint-Brixius-Rode - Eversem : INP Tim De Witte. 

 

 Een overzicht van de variëteit aan taken van de wijkwerkers 
 
Onze wijkwerkers hebben een zeer gevarieerde taakinhoud; volgend overzicht van 
opdrachten (niet-exhaustief of in volgorde van belangrijkheid) illustreert dit: 

 
- Voet- en fietspatrouille in de respectievelijke wijken. 
- Toezicht op het gemeentelijke (speelpleintjes..) en provinciale patrimonium. 
- Uitvoering van openbare ordediensten zoals bij jaarmarkten, wielerwedstrijden, 

joggings, wandeltochten. 
- Schooltoezichten bij aanvang en einde van de lessen. 
- Preventieve fiets- en bromfietscontroles in de scholen. 
- Kleine verkeerscontroles (fietsverlichting, autogordel,…..) 
- Toezichten op woningen van vakantiegangers . 
- Bijstand aan de dienst GGZ (grondgebiedszaken) bij uitvoering werken aan het 

wegennet en aan het gemeentelijk patrimonium . 
- Permanente opvolging van de verkeerssignalisatie ingevolge wegeniswerken, 

rioleringswerken, werken aan het net van elektriciteit en gas. 
- Controle op het bezetten van de openbare weg voor werken . 
- Controle op het bezetten van het voetpad door winkeliers en herbergiers 
- Controle op plaatsing van reclameborden en lichtreclames. 
- Woonstveranderingen. 
- Opvolging in samenwerking met de brandweer van de dossiers van de 

Opvolgingscommissie Horeca. 
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- Opmaken van verslagen van samenwoonst/gezamelijke vestiging voor de DVZ 
(dienst vreemdelingenzaken van de gemeenten). 

- Toezicht en opvolging illegaal geplaatste publiciteitsborden. 
- Geschillenbemiddeling – bemiddelingen burentwisten en in gezinnen. 
- Aflevering allerhande attesten aan de wijkbewoners. 
- Bijstand deurwaarders (beslagen-uitdrijvingen). 
- De uitvoering van kantschriften. 
- Opstellen van processen-verbaal en verslagen van hun interventies. 
- Bijstand onthaal (in de drie posten). 
- Kermissen. 
- Aanwezigheid op Opendeurdagen 
- Bijstand aan het markttoezicht en vergaderingen “markten”. 
- Opvolging problematiek Diepvennen (specifiek voor Londerzeel). 
- Nazicht verblijf vreemdelingen. 
- Vaststelling-opvolging inbreuken op de stedenbouwwetgeving. 
- Bijstand interventieteams bij acties (ONDI, specifieke acties van de lokale 

recherche). 
- Controle op het legaal wapenbezit. 
- Overbrengingen van uitgeprocedeerde vreemdelingen. 
- Distelbestrijding (opgelegd vanuit de provincie). 
- Opvolging meldingsfiches van de ploegen permanentie. 
- Bewaking aangehouden en opgesloten personen in de post Londerzeel. 
- Opvolging specifieke problemen in de wijk. 
- Opvolging leegstand en bouwvallige huizen. 
- Opstellen verslagen aan de colleges van burgemeester en schepenen in 

verband met gemeentelijke problemen. 
- Uitvoeren en opvolging van onderzoeken voor het OCMW in samenwerking met 

de sociale dienst. 
In de drie gemeenten werd een samenwerking op het getouw tussen de 
wijkwerkers van de drie gemeente en de respectievelijke diensten van het 
OCMW. Bedoeling is het spoedig detecteren van hulpbehoevenden en 
efficiënter gevolg kunnen geven aan hulpvragenden. Er zijn trimestriële 
werkvergaderingen in de drie gemeenten in het leven geroepen om de 
doelstellingen te realiseren. Zowel de wijkwerkers als de maatschappelijk 
assistenten van de respectievelijke OCMW’s en hun voorzitters ervaren dit 
initiatief als zeer verrijkend en nuttig. 

- Nazicht naleving kapvergunningen. 
- Adviezen in verband met de vogelschrikkanonnen. 
- Adviezen voor het afleveren van wapenvergunningen. 
- Afleveren adviezen in verband met milieu- en bouwvergunningen; 
- Moraliteitsonderzoeken; 
- Navolgende onderzoeken, niet uitvoerbaar door de zuil interventie of recherche; 
- Leerplicht controle op vraag van het ministerie van Vlaamse Gemeenschap 
- Aanmanen tot afhalen identiteitsdocumenten op het gementehuis 
- Informatieverstrekking op vraag van de “Cel voor financiële 

Informatieverwerking” (Art 15/1 wet 11/01/1993). 
- Toezicht speelpleinen 
- Informatieverstrekking aan gerechtdeurwaarders (art 35 Gerechtelijk wetboek) 
- Controles op vraag van de verzekeringsmaatschappijen (art 19bis wet 

21/11/1989) 
- Inzameling gegevens CIC Leuven aangaande de “Bijzondere plaatsen) 
- Lijst der gezworenen (art 217-236 Gerechtelijk wetboek 
- Tussenkomst bij vorderingen door de Provincie Gouverneur bij stakingen  
- Toezicht op de opslagplaatsen voor springstoffen en jaarlijkse controle 
- Tussenkomsten bij sluikstorten, vuur maken binnen de toegelaten afstanden, 
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loslopende honden. 
- Advies geven bij het afleveren hygiënische attesten voor Douane en Accijnzen 

voor de Horecasector. 
 

 Opleidingen 
 
Hiervoor wordt verwezen naar het Hoofstuk onthaal onder 5.1.4. 
 
 

 DE INTERVENTIE- VERKEERSTEAMS 
 

 De geregistreerde feiten 
 

Geregistreerde feiten - Politiezone KLM - per jaar.
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Geregistreerde feiten in de politiezone KLM per maand, per gemeente, per jaar: 

 

    
Kapelle-op-
den-bos Londerzeel Meise Totaal 

2004 Januari 39 115 144 298 

Februari 35 146 112 293 

Maart 58 109 132 299 

April 32 92 86 210 

Mei 36 115 126 277 

Juni 48 116 119 283 
Juli 36 126 92 254 

Augustus 27 118 124 269 

September 33 105 69 207 

Oktober 43 95 101 239 

November 45 152 88 285 

December 40 95 89 224 
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Totaal 472 1384 1282 3138 
2005 Januari 56 127 101 284 

Februari 42 103 92 237 

Maart 61 128 118 307 

April 56 129 91 276 

Mei 47 141 101 289 

Juni 43 153 130 326 

Juli 41 177 107 325 
Augustus 51 176 138 365 

September 37 152 131 320 

Oktober 31 104 150 285 

November 52 136 129 317 

December 35 122 123 280 
Totaal 552 1648 1411 3611 

2006 Januari 47 151 100 298 

Februari 35 119 111 265 

Maart 52 150 122 324 

April 35 124 93 252 

Mei 46 122 114 282 

Juni 60 155 107 322 

Juli 30 105 93 228 

Augustus 29 104 90 223 

September 54 134 119 307 

Oktober 49 123 122 294 

November 44 119 93 256 

December 28 123 96 247 

Totaal 509 1529 1260 3298 
 

 Type van de feiten 
 

Geregistreerde feiten in de politiezone KLM per type, per jaar. 
 

FENOMEEN 2004 2005 2006 

A. Diefstal 

   

1. Diefstallen uit voertuigen 276 187 196 

2. Garagediefstallen 10 11 9 

3. Homejackings 0 1 0 

4. Carjackings 0 1 0 

5. Voertuigdiefstallen algemeen 22 25 45 

6. Fietsdiefstallen 170 159 137 

7. Diefstallen gewapenderhand Cat. 1 & 2 2 6 8 

8. Diefstallen in handelszaken 118 142 115 

9. Container – ladingdiefstallen 1 1 0 

10. Diefstallen in woningen 157 210 254 

11. Diefstallen met geweld 3 10 9 

12. Afpersingen 1 1 1 

13. Diefstallen in recreatiemogelijkheden 47 27 55 

14. Vandalisme 281 347 345 

14a Vandalisme aan een voertuig 122 92 99 
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14b. Vandalisme ander 159 255 246 

B. Illegale wapens 

   

1. Illegale wapenhandel & wapenproductie 1 0 0 

2. Illegaal wapenbezit 9 8 10 

C. Mensenhandel & illegale immigratie 

   

1. Illegale immigranten 16 30 23 

2. Seksuele exploitatie 1 2 3 

3. Arbeidsexploitatie 4 1 5 

D. Kunst- & antiekzwendel 

   

1. Kunst- & antiekzwendel 8 7 12 

E. Leefmilieu 

   

1. Leefmilieu Afval algemeen 24 39 20 

1a. Leefmilieu Afval door beroepspersoon 2 3 1 

2. Leefmilieu andere 42 27 37 

F. Economische & financiële criminaliteit 

   

1. Namaak merkproducten en inbreuk op 
auteursrechten 1 0 1 

2. Illegale productie en verhandeling van valse en 
vervalste documenten, inclusief bezit en gebruik 18 12 15 

3. Valsmunterij en vervalste betaalmiddelen 0 1 1 

4. Corruptie 1 0 0 

5. Witwassen 2 1 0 

6. BTW- & subsidiefraude 2 3 0 

7. Andere economische, financiële en fiscale delicten 40 36 25 

G. Aantasting van de lichamelijke integriteit 

   

1. Verdwijningen 6 10 16 

2. Criminele ontvoeringen & gijzelingen 1 0 0 

3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 142 146 153 

4. Intrafamiliaal geweld 180 232 160 

4a. Fysisch intrafamiliaal geweld 43 65 67 

4b. Psychisch intrafamiliaal geweld 128 151 85 

4c. Seksueel intrafamiliaal geweld 0 2 0 

4d. Economisch/Ander intrafamiliaal geweld 9 14 8 

H. Hormonen & Drugs 

   

1. Hormonen 0 1 0 

2. Drugs – productie & handel 29 15 8 

3. Drugs – gebruik 20 62 8 

4. Drugs – bezit 20 28 11 

 
Op basis van tabel 2 kan men een top 10 samenstellen van de meest voorkomende 

types van feiten. Voor drugs telt men 3 types bij elkaar, met name drugs – productie & 

handel, drugs – gebruik en drugs – bezit.  Voor de politiezone KLM wordt de top 10 

gevormd door: 

1. Vandalisme 

2. Diefstallen in woningen  
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3. Diefstallen uit voertuigen 

4. Intrafamiliaal geweld  

5. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit  

6. Fietsdiefstallen 

7. Diefstallen in handelszaken 

8. Diefstallen in recreatiemogelijkheden 

9. Voertuigdiefstallen algemeen 

10. Drugs 

 
In de politiezone KLM kwam vandalisme het meest voor in 2006, net zoals in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. 

 

 DE SLACHTOFFERBEJEGENING 
 
Het artikel 46 van de Wet op het Politieambt ligt aan de basis van elke politie-actie ten 
opzicht van het slachtoffer. Zo zullen zij de personen die om hulp en bijstand verzoeken 
in contact brengen met gespecialiseerde diensten. Zij verlenen o.a. bijstand aan de 
slachtoffers van misdrijven, inzonderheid door hen de nodige informatie te verschaffen. 
De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact treedt met het slachtoffer. 
Hij of zij heeft bijgevolg de verplichting in te staan voor een adequate opvang en onthaal, 
en voor emotionele steun. 

 Oprichting 

 

De organisatie van de dienst slachtofferbejegening ging definitief in februari 2002 goed 
van start toen beslist werd een eigen, volwaardige cel “slachtofferbejegening” uit te 
bouwen en toen niet in het netwerk te stappen binnen het CSD, enkel bestaande uit drie-
vier zones, die een soort permantienetwerk installeerden. 
 
Er werd ingestapt in de werkgroep waaraan leden van alle lokale politiekorpsen zetelen 
van het CSD Asse-Halle-Vilvoorde en tot doel heeft een uniforme werkwijze te hanteren 
binnen het ganse grondgebied van het CSD. 
 
Eveneens zetelt een afgevaardigde van onze zone in het wettelijk voorziene 
Welzijnsteam op niveau van de provincie Vlaams Brabant. (Voorzien bij de wet van 11-
04-1999, art 12, houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de 
Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferhulp.) Dit Welzijnsteam heeft als 
wettelijke opdracht om binnen de lijnen van het akkoord: 
 

• De samenwerking en de taakverdeling te regelen in het welzijnsteam en met 
andere diensten en personen die een bijdrage leveren aan de individuele 
slachtofferzorg binnen het werkingsgebied van het welzijnsteam. 
 

• De arrondissementele raad voor het slachtofferbeleid te informeren en te 
adviseren. 

 
In 2005 zijn we gestart met een team van zes personeelsleden die allen een volwaardige 
opleiding hebben genoten. Eén personeelslid viel weg in de 3° maand van 2005. Hierop 
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werd onmiddellijk kandidaturen opgevraagd. In maart kon deze persoon al aan de 
opleiding starten en werden vanaf mei ingeschakeld in het beurtrolsysteem. Een tweede 
kandidaat bood zich aan in de loop van het jaar, waarop zij in oktober aan de cursus kon 
starten en inzetbaar was vanaf december 2005. Eén personeellid had een 
arbeidsongeval en viel weg voor de rest van het jaar vanaf september. 
 
De leden van onze dienst slachtofferbejegening maken deel uit van de dienst 
wijkwerking, onthaal, interventie en de lokale recherche, wat zeker tegemoet komt aan de 
filosofie van de gemeenschapsgerichte basispolitiezorg.  
 
De zes leden worden gestuurd en opgevolgd door Commissaris van Politie Carl Van der 
Auwera. 

 

 Beurtrolsysteem 

 

De zes slachtofferbejegenaars (twee dames en vier mannen) fungeren permanent in een 
beurtrolsysteem waarbij zij oproepbaar en terugroepbaar zijn. Hun beurtrol is voor alle 
personeelsleden ter inzage in het ISLP-systeem op de K-schijf. Om dit te kunnen 
realiseren werden GSM’s ter beschikking gesteld. Deze werkmethode wordt goed 
onthaald en blijkt goed te functioneren. Vanuit andere zones en zelfs vanuit de vzw Groot 
Eiland wordt onze werkwijze geprezen en als voorbeeld gesteld om andere diensten 
slachtofferbejegening in de aangrenzende zones op dezelfde wijze te structureren en te 
organiseren. 

 

 Permanente richtlijn 

 

De organisatie van onze dienst slachtofferbejegening is gebaseerd op een permanente 
richtlijn, samengesteld na ruim overleg binnen alle functionaliteiten en met de OGP’s en 
de OBP’s (officieren van bestuurlijke politie).  Deze permanente richtlijn is in 
overeenstemming met de voorschriften vervat in: 
 

• De Ministeriële omzendbrief OOP 15ter betreffende de politionele 
slachtofferbejegening; 
 

• de  PLP10,II.4° betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale 
politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 
dienstverlening aan de bevolking; 

 

• Het KB van 17 september 2001, art 5; 
 

• GPI 19 van 06 mei 2002 in verband met de richtlijnen qua bevoegdheden en 
opdrachten van de politieassistenten; 

 

• de wet van 11 april 1999 betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de 
Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferhulp 

 

 Theorie 

 

Er wordt getracht en vooropgesteld om een maandelijkse bijeenkomsten te organiseren 
van de leden van de dienst slachtofferbejegening waarbij om de twee maand een 
medewerker van de vzw Groot Eiland wordt uitgenodigd. Op deze bijeenkomsten worden 
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de mogelijkheden tot opleidingen besproken, de wijze van werken en de mogelijkheden 
tot verbeteringen in werkmethoden, aanpak, e.d.m. In 2006 is dit niet gelukt wegens de 
dienstregeling die dit om diverse redenen niet mogelijk maakte. Dit heeft geen invloed 
gehad op de beurtrol en de wijze van uitvoering. 
 
Als laatste punt worden steeds de casussen van de afgelopen maand besproken en daar 
waar nodig, met de hulp van Groot Eiland, worden op de zaken dieper ingegaan waar 
onze eigen medewerkers verwerkingsproblemen zouden kunnen hebben. 
 
De cel slachtofferbejegenaars vergaderde in 2006 op volgende data: 
 
 

02 februari 2005 September 2005 
09 maart 2005 05 oktober 2005 
06 april 2005 16 november 2003 

 

 Opleiding 
 
Onze slachtofferbejegenaars namen deel aan volgende opleidingen: 
 
� 15 mei: Studienamiddag: “Kindermishandeling” gegeven door Cathia 

Knackaert van ACW Leuven 
 
Een stagiaire maatschappelijk assistent werd gedurende drie maanden begeleid door 
INP Kristien De Bock in het kader van de opleiding rond intrafamiliaal geweld, het 
onderwerp van het eindwerk van de stagiaire. 
 

 Casussen. 
 

In 2006 werden 34 casussen behandeld, wat zich vertaalt in een inzet van 94 uur of ca. 
0.07% van onze totale capaciteit. Hierbij werden 28 uur in het weekend gepresteerd en 
37 gedurende de nacht. 
 

 
 Aantal Uren % totale 

Cap 
WE 
uren 

Nacht 
uren 

      
2002 33 236 0.19 % 25 31 
2003 46 196 0.16 % 14 29 
2004 32 141 0.11% 24 28 
2005 37 115 0.09% 28 37 
2006 34 94 0.07% 20 28 

 

 Samenwerking met andere instanties 
 
In 2005 werd een begin gemaakt om een samenwerking te verwezenlijken met het CAW 
Vilvoorde in verband met de aanpak van Intrafamiliaal geweld (IFG). Overwogen wordt 
om een protocolakkoord op te stellen tussen de twee diensten indien het door hun bij de 
provincie ingediende project aanvaard werd. De uitwerking volgde in de loop van 2006; 
het draaiboek voor de aanpak van partnergeweld in het arrondissement Halle-Vilvoorde 
zal getekend worden begin 2007. 
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 Normen. 
 

Onder punt 5  van de Permanente richtlijn van de slachtofferbejegening in de PZ K-L-M 
werden een aantal normen vooropgesteld: 
 

• Doelstellingsnormen: 
 
Het vooropgestelde doel om 100% van de aanvragen te bejegenen werd ruimschoots 
bereikt: 34 op 34 aanvragen werden behandeld. 
 

• Werkingsnormen 
 
Nagenoeg alle aanvragen werden onmiddellijk of binnen de 24 uur behandeld waardoor 
we kunnen besluiten dat deze norm ruimschoots gehaald is.  
De evaluatie van de volledig afgehandelde casussen gebeurt tijdens de maandelijkse 
vergadering en tijdens de jaarlijkse evaluatie samen met Groot Eiland. 
 

• Bevoegdheidsnorm 
 
Ieder van onze slachtofferbejegenaars voldoet aan onze eisen op het vlak van opleiding, 
bijscholing en evaluatie.  
 
 

 DE LOKALE RECHERCHE 
 

 Algemeen 
 
De lokale recherche omvat zowel de lokale opsporingen als de lokale onderzoeken.6  
 
De korpschef maakte conform de onderrichtingen aan de procureur des Konings de lijst 
over van de personeelsleden van het operationeel kader, die hij aanwees voor de 
uitoefening van deze functie. 
 

 Personeelsbezetting 
 
Het rechercheteam bestaat uit negen leden (waaronder één dame, tevens lid van het 
team slachtofferbejegening), onder de operationele leiding CP Carl Van der Auwera, 
twee Hoofdinspecteurs-OGP (waaronder de milieu-deskundige – houder van het 
VLAREM-attest) en zes Inspecteurs van politie. 
 

 Permanente richtlijn. 
 
Er is een permante richtlijn voor de interne werking van onze dienst Lokale Recherche. 
 

                                                 
6
  

Het gaat om de uitvoering van de opdrachten, die bij voorrang door de lokale politie worden vervuld 
overeenkomstig het art.5, derde lid, van de wet van 05 augustus 1992 op het politieambt. 
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 Permanentie. 
 
Er is een wekelijkse “beurtrol permanentie” voorzien omdat een efficiënte inzet van de 
dienst ‘recherche’ niet mogelijk is zonder een vlot systeem van terugroeping. 
 
Deze beurtrol voorziet een terugroepbare ploeg, die met permanentie is van maandag  
06.00 uur tot de daaropvolgende maandag 06.00 uur. Voormelde ploeg is contacteerbaar 
en terugroepbaar (elk lid van de lokale recherche beschikt namelijk over een GSM, door 
de zone ter beschikking gesteld).  
 
De ploeg dient, indien noodzakelijk, binnen een redelijke termijn op het terrein te worden 
ingezet. Een OGP versterkt deze permanentieploeg.  
 
Het al dan niet inzetten van de permanentieploeg gebeurt in nauw overleg tussen de 
verantwoordelijke hoofdinspecteur recherche en de OGP van dienst.  
 

 Briefings 
 
Elke ochtend (tijdens de weekdagen) is er een interne briefing gehouden met alle 
aanwezige leden van de recherche. Tijdens deze briefing komen de volgende items aan 
bod : 

 
- overlopen, bespreken en evalueren van de meldingsverslagen van de voorbije 

24 uur. 
- idem wat betreft het AFO (Arrondissementeel Fenomenen Overzicht), afkomstig 

van het AIK waarbij alle criminaliteitsfenomenen van onze zone en van de ganse 
regio errond onder de loep worden genomen. 

- verdeling en opvolging kantschriften. 
- bespreken en evalueren van gerechtelijke onderzoeken. 

 

 Gerechtelijke onderzoeken. 
 
In 2006 waren er 58 doorgedreven gerechtelijk geregistreerde onderzoeken opgestart. 
Dit zijn de aangemelde onderzoeken aan het AIK van Asse. 
De opmerkelijkste dewelke met een positief resultaat konden afgesloten worden waren: 
 
� Diefstal door een ex-werknemer. Dader werd geïdentificeerd en verhoord. 
� Kinderpornografie vanuit een vertrouwenspositie 
� Overval met geweld op een hotel waarbij de daders voor de rechtbank konde”n 

gebracht worden. 
� Geweldadige overval op een garage waar de daders werden geïdentificeerd, en  

na internationale seining en uitlevering, in 2006 al veroordeeld werden. 
� GSM (70) diefstal bij verdeelfirma met identificatie  van de dader, die voor de 

firma werkte. 
� Oplossing via enkele vingerafdrukken van een 2 jaar oude inbraak bij een 

brouwerij. 
� Aanhouding van een manspersoon die incest pleegde op zijn stiefdochter. 
� Aanhouding van 2 dealers vanuit een zelfstandige zaak door de ouders gerund. 
� Aanhouding en reeds veroordeeld van daders van enkele zware diefstallen 

langsheen de A 12. 
� Opheldering van opzettelijke brandstichting in een garagebox. 
� Heterdaad interceptie van diefstallen bij nacht. 
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� Heterdaad interceptie van een zware recidivist. 
� 3 Aanhoudingen van daders van serie diefstallen 
� Opheldering van diefstallen in voetbalkleedkamers. 
� Opheldering van diefstallen in zwembadcomplex. 
� Aanhouding van drugsdealer op groot niveau. 
� Onderzoek naar huis van ontucht. 
� Diefstal voertuig door minderjarigen. 
� Inbraak in herberg en onderschepping van de dader, verderzetting onderzoek 
� Diverse financiële dossiers (erfeniskwesties, faillissementen….) 
 
In 2006 werd consequent een team van 2 leden  van de Lokale Recherche ingezet bij 
risicohoudende fuiven in de zone, waarbij vooral aandacht werd geschonken aan de 
fuiven in de zaal Centrum in Londerzeel m.b.t. tot de zogenaamde Vibe-fuiven. 

 Aanhoudingen; 
 
Door de lokale recherche, samen met de collega’s van interventie en wijkwerking, 
werden er in 2006 volgende aanhoudingen verricht: 

 
 Gerechtelijke Bestuurlijke 
   

2002 96 17 
2003 81 94 
2004 41 41 
2005 35 23 
2006 32 16 

 
De bestuurlijke aanhoudingen betreffen vrijwel uitsluitend personen die een inbreuk 
pleegden op de wetgeving op het verblijf in ons land en wegens openbare dronkenschap. 
 

 Verhoornetwerk minderjarigen 
 
Het verhoor van minderjarigen behoort tot de meer gespecialiseerde 
interventietechnieken. Het wordt in regel opgelegd door het parket en gecoördineerd door 
de diensten van het CSD. Onze leden van de lokale recherche gaan voor dergelijke 
onderzoeken naar de PZ VIMA en Brussel, waar zich een speciaal ingericht lokaal 
bevindt voor het zogenaamde video-verhoor. Hier is o.a. een psycholoog aanwezig 
tijdens het verhoor van de minderjarige. 
 

 Opleidingen 
 
In 2006 werden specifieke opleidingen gevolgd: 
 

� OGP   Mei/juni INP Maes Franky en Van Hove Marc 
    Nov/dec INP Fraipont Griet en Van Assche Peter 

� Ecofin  Sep  HINP Frank Dewandeleer 
� Recherche Nov/dec INP Kurt Hofmans 

 

 Vertegenwoordigingen 
 
Op de volgende recherche-overlegplatforms zijn volgende personeelsleden 
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vertegenwoordigd: 
 

� Recherche platform: HINP Fr Dewandeleer 
� Car- en Homejacking: HINP Fr Van Heymbeeck 

 
 

 DE ADMINISTRATIEVE AFDELING: PERSONEEL – LOGISTIEK – FINANCIEN 
 
De algemene leiding van de afdeling personeel – logistiek – financiën (het PLF-team) is 
in handen van CP Marcel Van der Aa, in de loop van 2006 overgenomen door adviseur-
juriste Anneleen Van den Bergh.  
 

 Directie personeel 
 
A. Personeelsbeheer 

 

• Opdrachten –realisaties: 
 

- Bijhouden van de personeelsdossiers 
- Contacten met Sociaal Secretariaat GPI ivm personeelszaken (wijzigingen 

– pensioenaanvragen –  enz.). 
- Dossiers RSZPPO via geïnformatiseerd systeem DIMONA. 
- Beheer van kledijpunten. 
- Begeleiding bij dossiers ziekte en medische bescherming. 

 
 

B. Secretariaat 
 

• Opdrachten –realisaties: 
 

- Dagelijks beheer van het politiesecretariaat. 
- In- en uitschrijven van alle interne en externe briefwisseling. 
- Beheer van het archief. 
- Beheer van het emailverkeer. 
- Beheer van het faxverkeer. 
- Leveren van steun aan het administratief onthaal in de politiepost 

Londerzeel. 
- Secretariaat van sommige raadscommissies. 

 
C. I.S.L.P/ICT 

 
 

• Opdrachten –realisaties: 
 

- Beheer van het ganse informaticasysteem (ISLP en stand alones – 
internetaansluitingen). 

- Planning inzake uitbreiding en modernisering van het informaticagebeuren 
binnen het lokale politiekorps. 

- Dagelijkse verwerking van de processen-verbaal inzake controle en 
vatting. 

- Beheer van APO-dossiers. 
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D. Planning 
 

• Opdrachten –realisaties: 
 

- Beheer van de dienstplanning voor al het personeel (operationeel en 
calog). 

- Beheer en verwerking van de geleverde prestaties en de daaraan 
verbonden vergoedingen (SSGPI). 

- Beheer van het ziektecontingent. 
- Secretariaat van Boc-pol en raadscommissies. 
- Administratieve ondersteuning inzake politiecollege, politieraad en 

directiesecretariaatswerk. 
 

E. Lokale rekrutering 
 

• Opdrachten-realisaties: 
 

- Lokale beroepenvoorlichting aan kandidaat politiemensen: de PZ K-L-M 
beschikt over vier beroepenvoorlichters (2 HINP en 2 INP). 

- Informatieverstrekking tijdens jaarmarkten en andere grote evenementen 
binnen de zone. 

 
F. Vertrouwenspersonen 

 

• Opdrachten-realisaties: 
 

- Controle en opvolging van de wetgeving inzake pesterijen en ongewenste 
seksuele handelingen op het werk. 

- Geen officiële dossiers in 2006. 
 

G. Veiligheid en preventie op het werk 
 

In toepassing van de wet van 4 augustus 1996 inzake de veiligheid op het werk, werd 
ook in 2006 een (jaarlijkse) rondgang gehouden in de gebouwen, nl. de politieposten van 
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise B en Meise C, alsook in de schietstand te Boom, 
die de zone in huur heeft. 

 

 Directie logistiek 
 

 

• Opdrachten-realisaties: 
 

- Preventieadviseur: de politiezone heeft een interne preventieadvisuer die 
nauw samenwerkt met de externe preventieadviseur, de heer Eddy 
Coddens van IKMO. 

- Logistieke aankoopdossiers – administratieve afhandeling en 
implementatie op het terrein. 

- Koerierdienst voor de dagelijkse koerier tussen de vier politieposten, de 
federale politie en allerlei openbare instanties (gemeenten, provincie, 
parketten). 
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 Directie financiën 
 

• Opdrachten-realisaties: 
 

- Boekhouding: aan de hand van het geïnformatiseerde boekhoudsysteem 
van Cipal. 

- Verwerking van facturatie. 
- Politiebegroting en politierekening. 

• De bijzonder rekenplichtige van de PZ is de heer Georges Goossens, ontvanger 
van de gemeente Londerzeel, die eind 2006 met pensioen ging. Hij wordt 
opgevolgd door mevrouw Ann Steenackers, ontvanger van het O.C.M.W. van 
Londerzeel. 

 

 

6. KLANTEN EN LEVERANCIERS 
 

 DE MOBILITEITSRADEN 
 
Er werden geen mobiliteitsraden gehouden in Kapelle-op-den-Bos in de loop van 2006.  
 
In Meise vonden de vergaderingen van de mobiliteitsraad op volgende data plaats: 
15.03.2006 en 06.04.2006. 
 
Voor Londerzeel was er een mobiliteitsraad op 17.01.2006. 
 

 DE OPVOLGINGSCOMMISSIE HORECA (LONDERZEEL) 
 
 
In het Algemeen leefmilieu,- brandpreventie- en politiereglement van Kapelle-op-den-Bos 
/ Londerzeel / Meise werd de opvolgingscommissie geïnstitutionaliseerd voor de drie 
gemeenten.  
 
De installatievergadering van de Opvolgscommissie horeca voor Londerzeel vond plaats 
op 28 januari 2002.  
 
De doelstelling van deze horecacommissie bestaat erin om, aan de hand van een 
stappenplan in overleg met de horeca, tot een volledige sanering en een aanpassing te 
komen van de horecazaken aan de regelgeving opgenomen in  het 
brandvoorkomingsreglement.  
 
Hiervoor is er een nauwe samenwerking vereist tussen de brandweer, de milieudienst, de 
dienst grondgebiedszaken, de dienst welzijn en vrije tijd, de lokale politie, het 
gemeentebestuur en afgevaardigden van de horeca-sector zelf. De wijkwerking heeft 
hierin een grote opdracht, opvolging, bezoeken ter plaatse in samenwerking met de 
brandweer. 
 
Vanuit onze dienst is HINP Freddy Horicx de afgevaardigde in deze commissie voor 
Londerzeel. Er is geen oprichting geweest van gelijkaardige commissies voor Kapelle-op-
den-Bos en Meise. 

 
De Horecacommissie – Londerzeel vergaderde bij Brandweer Londerzeel. 
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Bij de laatste vergadering kon vastgesteld worden dat héél wat vooruitgang werd 
geboekt. In totaal werden 35 horecazaken gecontroleerd. Zowel nieuwe als bestaande 
als om reden van de vergunningen op de kansspelen op vraag van de 
kansspelencommissie. Tijdens deze controles worden de gebruikelijke en wettelijke 
vaststellingen gedaan en wordt er gewezen op een aantal andere verplichtingen 
verbonden aan het houden van een horecazaak, zoals daar zijn: 
 

� gemeentelijk politiereglement (nodige uitleg + overhandiging exemplaar) 
� besluitwet dronkenschap 1939 (overhandiging exemplaar) 
� aanleg/houden veiligheidsdossier (politiereglement) 
� verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing  
� dubbele prijszetting 
� rookwetgeving (vooral 2006!), (oude regime/rookkamer/totaal rookverbod en 

afzonderlijke problematiek jeugdhuizen....) 
� arbeidsreglement 
� milieuwetgeving 
� personeelsregister 
� hygiënevoorschriften 
� kansspelen 
� sabam/billijke vergoeding 
� voorwaarden zelfstandig statuut 
� terrassen 
� drankvergunning (gegiste en/of geestrijke) 
� BTW-inschrijving 
� eetwarenvergunning 

 
 

 DE COMMISSIE OPENBARE WERKEN EN VERKEER (LONDERZEEL) 
 
Vanuit de Lokale Politie is er een inbreng in de Gemeenteraadscommissie openbare 
werken en verkeer van Londerzeel. 
 
 

 DE DRUGPREVENTIERAAD (LONDERZEEL) 
 
De raad onder voorzittersschap van de heer Mark Van Assche, schepen van Londerzeel, 
bestaat uit afgevaardigden van o.a. de scholen en de jeugdraad. Ze vergadert over de 
drugspreventie. Vanuit de PZ K-L-M is Commissaris van politie Carl Van der Auwera als 
deskundige aanwezig in dit forum.  
 
De drugpreventieraad van Londerzeel vergaderde niet in 2006. 

 

 DE SLACHTOFFERBEJEGENING 
 
De slachtofferbejegening kan ook in het EFQM-model ondergebracht worden in het veld 
van het “management van processen”. Dit item werd reeds in extenso behandeld in 
hoofdstuk 5.4. 
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 DE AUTONOME POLITIONELE ONDERZOEKEN (APO) 
 

De dienst APO wordt gecombineerd met de werking van het ISLP-team en staat onder 
leiding van CP Paul De Ridder. 
 
Er is regelmatig overleg met een parketmagistraat over de gevolgde werkmethoden voor 
de afhandeling van bepaalde klachten en vaststellingen. Zij kunnen het voorwerp 
uitmaken van zogenaamde verkorte processen-verbaal (VPV’s – hierbij gaat het in regel 
voor minder ernstig gekwalificeerde feiten met onbekende dader). 
 
Bij de APO-dossiers worden in de eigen dienst bijkomende opdrachten gegeven 
vooraleer het afgewerkte dossier naar het parket wordt verzonden. Voorheen diende 
telkens voor iedere bijkomende opdracht het dossier verzonden naar het parket. Het 
gevolg is dat hiermee ook voor de benadeelden de termijnen i.v.m. hun dossier sterk 
worden ingekort. 
Het APO-ISLP-team doet regelmatig nazicht van de stand van zaken m.b.t. de afwerking 
van de processen-verbaal om de termijnen te respecteren waarbinnen de dossiers 
dienen afgewerkt en verzonden te worden. 
 
In 2006 werden 1.594 APO-dossiers opgesteld. 
 

 DE REPRESENTATIE VAN DE POLITIEZONE BIJ OFFICIELE PLECHTIGHEDEN 

 
De korpschef houdt er sterk aan dat de politiezone bij de officiële plechtigheden die de 
gemeenten houden, vertegenwoordigd is en hier zeker telkens een commissaris van 
politie en de wijkwerking aanwezig zijn.  
 
In regel is de korpschef aanwezig samen met de officier van bestuurlijke politie van 
weekdienst. Soms vallen plechtigheden samen (zoals de 11 novemberherdenkingen), 
waarbij dan verschillende korpsleden worden ingezet. 

 
In 2006 werd de zone vertegenwoordigd met een delegatie op de 8 Mei – herdenkingen 
van Londerzeel en Meise, de 21 Juliviering in Kapelle-op-den-Bos (met een toespraak 
van de korpschef), en de 11-Novemberherdenkingen in de drie gemeenten.  
 
Bij de 11-Novemberherdenking in Kapelle-op-den-Bos gaf de korpschef een 
gelegenheidstoespraak in het administratief centrum van Kapelle-op-den-Bos ter 
gelegenheid van de Fakkelloop van het Memoriaal van Breendonk naar Brussel. 
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 FEDERALE OPDRACHTEN 

 De gehypothekeerde capaciteit (HYCAP) 

 

De gehypothekeerde capaciteit is de bijdrage die wij als lokale politie leveren aan steun 
aan de federale politie. Onderstaande tabel geeft het aantal basiskaderleden weer (BK) 
en middenkaderleden (MK), die wij leverden voor een aantal evenementen. Tevens 
vermeldt de tabel het aantal uren dat de basiskaderleden, respectievelijk 
middenkaderleden hiervoor hebben gepresteerd. 

 

 

Nr Datum Gemeente Activiteit Aantal Aantal 
uren 

    BK MK BK MK 

1. 26-02 Aalst Carnaval 3 1 28 10 

2. 08-03 Zaventem ACV manifestatie 2  16  

3. 12-03 Lokeren Voetbal Standard 4 1 37 10 

4. 23-03 Brussel OD Austrieur 3 1 32 11 

5. 28-03 Leuven OD Inbev 1 1 9 9 

6. 08-04 Lokeren Voetbal Gent 3 1 27 9 

7. 05-05 Lokeren Voetbal GBA 3 1 29 10 

8. 06-05 Brussel OD TAK aktiedag 3 1 22 8 

9. 15-06 Brussel Europese top 1 1 12 12 

10. 25-06 Aalst Manif Turkse Gem 1 1 11 11 

11. 28-06 Werchter Rockfestival 3 1 32 11 

12. 30-06 Werchter Rockfestival 3 1 37 12 

13. 15-06 Druivenstreek Verdwijn minderj 1 1 12 12 

14. 03-07 Werchter Rockfestival 2  21  

15. 08-07 Werchter Werchter Classic 2  18  

16. 01-07 Grimbergen Katoenfuif 2  20  

17. 13-08 Leuven Marktrock 1  13  

18. 20-08 Mechelen Maanrock 2  25  

19. 10-09 Lokeren Voetbal Beveren 2  18  

20. 16-09 Vilvoorde TAK actie 1 1 9 9 

21. 14-10 Lokeren Voetbal GBA 3 1 25 9 

22. 23-10 Vorst Cipersstaking 1  11  

23. 25-10 Mechelen Voetbal GBA 2 1 21 11 

24. 28-10 Beveren Voetbal Standard 1  10  

25. 05-11 Lokeren Voetbal Brugge 2 1 19 9 

26. 15-11 Brussel Voetbal B – Polen 2  21  

27. 18-11 Geel Voetbal Londerzeel  1  8 

28. 01-12 Beveren Voetbal Anderlecht 1  8  

29. 02-12 Brussel VW Vorst 2  16  

 

 Arrosol (Arrondissementele solidariteit) 

 

In het kader van de arrondissementele solidariteit werd door onze zone de volgende 
diensten geleverd: 

 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 68

Nr Datum Gemeente Activiteit Aantal Aantal 
uren 

    BK MK BK MK 

1. 19-03 Diegem Voetbal Aalst 2  13  

2. 15/27 03 Halle Carnaval 3  24  

3. 01-07 Grimbergen Katoenfuif 2  20  

4. 08-07 Gooik Bomspotting 2  19  

5. 02-09 Grimbergen Septemberkermis 1  8  

6. 16-09 Vilvoorde TAK actie 1 1 9 9 

7. 30-09 Wemmel TAK autocaravaan 4 1 35 9 

8. 29-09 Ternat Rock Ternat 2  19  

9. 05-11 Opwijk Voetbal Aalst 1 1 7 7 

 

 Diensten Justitiepaleis 

 

In 2006 werden door onze zone 19 beurten Justitiepaleis geleverd wat goed was voor 
364 gepresteerde uren. 

 

 Federale steun 

 

Onze zone kan in voorkomend geval beroep doen op steun van de federale politie bijv. 
op het vlak van inzet van drugs- en speurhonden en helicopterbewaking/opsporing. 
 

 Inzet honden 
 
In 2006 was de inzet van een speurhond vereist bij een drugsonderzoek; er was geen 
inzet voor vaststellingen van inbraken op heterdaad. 
 

 Inzet Heli 
 
In 2006 was er geen inzet heli vereist.  

 

 PVE (provinciale verkeerseenheid van de federale politie) 

 

Er is in 2006 geen bijstand door deze dienst verleend. 

 

 Stress-team van de federale politie 

 

In 2006 was er geen bijstand vereist vanwege het stress-team. 
 

 Cavalerie (Cav) 
 
De doelstellingen, te bereiken doelgroepen, de aangepakte fenomen, afspraken voor de 
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inzet e.d.m. zijn terug te vinden in het protocolakkoord dat afgesloten werd met de 
diensten van de Algemene Reserve in Brussel van de Federale politie. 
 
In 2006 werd om de inzet acht keer gevraagd in mei en juni, doch men heeft hier geen 
enkele maal op gereageerd met daadwerkelijke inzet  van personeel.  

 
De inzet wordt steeds gevraagd voor een ploeg van 2 man Cav, met ondersteuning door 
eigen personeel van de PZ. De oriëntatie geschiedt naar die plaatsen die voor de 
geopteerde doelstellingen het meest risico inhouden. Vanwege de inwoners ontvangen 
we telkens veel positieve reacties: men ziet de politie daadwerkelijk op een vriendelijke 
en behulpzame manier in het straatbeeld op plaatsen die voor onze eigen politiemensen 
moeilijker bereikbaar zijn. In het verleden is de inzet van de Cav altijd positief ervaren. 

 

 PROTOCOLAKKOORDEN 
 

 
Dwingende richtlijn 

 

 
Rapportering 

 
 
Richtlijn van de minister van Justitie 
van 13.12.2001 i.v.m. het verzekeren 
van de openbare orde hoven en 
rechtbanken. 
 

 
Volgens de verdeelsleutel van het CSD-
Asse voert de PZ de “diensten 
justitiepaleis” uit. 

 
Ministeriële richtlijn van 3 april 2002 
betreffende het personeel, 
capaciteitsbeheer en het verlenen van 
de versterking door de lokale politie bij 
opdrachten van de bestuurlijke politie 
(MFO2 geactualiseerd door de 
MFO2bis van 28 januari 2003) 
 

 
Aantal opgeleide personeelsleden: 15 
waarvan 2 MK en 13 BK. 
Hycap-kledij en andere uitrusting 
aangekocht in 2004. 
De inzet wordt bijgehouden door de 
diensten van het CSD. 

 
Gemeenschappelijk richtlijn van de 
minister van Justitie en van 
Binnenlandse zaken van 14 juni 2002 
betreffende het informatiebeheer 
inzake gerechtelijke en bestuurlijke 
politie, (MFO3). 
 

 
Regelmatige update van de 
toegezonden gegevens vanuit het CSD, 
met medewerking van de wijkwerkers 
en de lokale recherche. 

 
Ministeriële richtlijn van 4 november 
2002 betreffende de federale 
opdrachten van beveiliging, toezicht 
en controle door politiediensten in het 
kader van de regelgeving inzake 
private veiligheid (MFO4). 
 

 

 
Richtlijn van de minister van Justitie 
van 20 februari 2002 m.b.t. de 
taakverdeling, de samenwerking, de 
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coördinatie en de integratie tussen de 
lokale en de federale politie inzake de 
opdrachten van gerechtelijke politie 
 
 
Omzendbrief  van 15 april 2002 
betreffende de verantwoordelijkheid 
van de bestuurlijke overheid en de 
taakverdeling tussen de 
politiediensten inzake veiligheid bij de 
spoorwegen; 
 

 

 
Omzendbrief PLP 27 van 4 november 
2002: intensifiëring en bevordering 
van de interzonale samenwerking. 
 

 

 
Richtlijn van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 
december 2002 houdende de 
opdrachten van federale aard uit te 
oefenen door de lokale politie, wat 
betreft de opdrachten van bijzondere 
bescherming van personen en 
roerende en onroerende goederen, 
(MFO5). 
 

 

 
Gemeenschappelijke en dwingende 
richtlijn MFO6 van de ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken 
betreffende de werking en organisatie 
van het AIK. 
 

 
De PZ draagt financieel bij in de 
werking van het AIK volgens een 
verdeelsleutel opgesteld door de 
diensten van het CSD Asse. 
De PZ voert de vattingen van de P.V.’s 
zelf uit (ISLP-team). 

 
Koninklijk Besluit van  
3 mei 2004 betreffende de 
overeenkomst tussen de federale 
overheid en de  
politiezones inzake verkeersveiligheid, 
gepubliceerd in het staatsblad van  
12 mei 2004. 
 

 
In uitvoering met als coördinator CP Luc 
Verstraeten (cel verkeer). Twee items 
werden voorlopig weerhouden: snelheid 
(verkeer) en dronken sturen (verkeer). 

 
Protocol archivering voormalige 
brigades (Londerzeel en Meise) 

 
Afgesloten tussen de PZ K-L-M, het 
CSD Asse en het parket. 
 

 
Vergadercharter arrondissementeel 
overlegplatform korpschefs. 
 

 
Afgesloten tussen de 15 PZ’s en het 
CSD Asse. 

 
Opsporingsprogramma info 

Afgesloten tussen de 15 PZ’s en het 
CSD Asse. 
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bestuurlijke politie CSD-Asse. 
 
 
Actieplan car-jacking, home-jacking 
en garagediefstal in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde. 
 

 
Afgesloten tussen de 15 PZ’s en het 
CSD Asse. 

 
Project VIEW 
 

 
Afgesloten tussen de 15 PZ’s en het 
CSD Asse. 

 
Samenwerkingsprotocol tussen de 
gerechtelijke  overheid, de lokale en 
federale politiediensten en de 
banksector en de post, mogelijke 
slachtoffers van diefstal 
gewapenderhand. 
 

 
Afgesloten tussen de PZ K-L-M en het 
CSD en GDA Asse. 

 
Ontwerp van protocolakkoord voor het 
netwerk verhoor minderjarigen. 
 

 
Afgesloten tussen de 15 PZ’s, CSD, 
GDA, parket. 

 
Samenwerkingsakkoord dispatching 
 

 
Afgesloten tussen de PZ K-L-M en het 
CSD Asse 

 
PRODOS (protocol dispatching – 
onderlinge steun) 

 
Af te sluiten tussen de PZ K-L-M en het 
CSD Asse (opgeheven door de 
inwerkingstelling van het CIC Vlaams-
Brabant). 

 
Postbedeling 
 

 
Afgesloten met PZ VIMA. 
 

Bijzondere 
samenwerkingsovereenkopmst voor 
het bestuurlijk arrondissement Halle-
Vilvoorde inzake de afkondiging en de 
organisatie van het politiealarm en de 
arrondissemente speractie. 

Afgesloten met de Procureur des 
Konings te Brussel, CIC Brussel, Dirco 
Brussel, CIC Vlaams-Brabant, LPA 
Brunat, WPR Brabant, de PZ’s Halle-
Vilvoorde, Dirco-adj Asse en Dirjud-adj 
Asse (2005). 

PRODIS (protocolakkoord tussen de 
CSD/GDA Brussel-Asse en de 
politiezones van het bestuurlijk 
arrondissement Halle-Vilvoorde 
betreffende de organisatie van een 
interne distributiedienst 

Afgesloten tussen SCD/GDA en de 15 
PZ’s Halle-Vilvoorde. 

Protocolakkoord met DAR voor de 
inzet  van Cav. 

(sedert 2002) Afgesloten met federale 
politie DAR. 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 72

 
7. MEDEWERKERS 
 

 DE BESCHIKBARE CAPACITEIT 

 

 Mobiliteit 

 

Een inspecteur van de wijkwerking verliet de PZ K-L-M omdat hij verhuisde en in zijn 
nieuwe woonplaats mobiliteit kon bekomen. 
 
Een inspecteur van de lokale recherche kreeg mobiliteit naar de PZ Brussel. 
 
Een Inspecteur volgde de studies voor hoofdinspecteur, slaagde en maakte van dan af 
deel uit van de federale politie: hij werd ingezet in het gerechtelijke labo in Brussel. 

 

 Aanwervingen 
 

In de loop van 2006 werden zes personeelsleden aangeworven. 
 

 Pensioneringen 
 

• PWA-er Jos Brusselmans ging op pensioen vanaf eind 2006. 
 

 Overlijdens 
 
Hoofdinspecteur op rust van de gemeentepolitie Londerzeel: De Bondt Jozef op 06 
februari 2006. 

 
 

 BESPREKING VAN DE CAPACITEITSAANWENDING 
 
Ter verduidelijking is als bijlage een overzicht gevoegd van de capaciteitaanwending 
onder 10.1. Om de situatie met de voorgaande jaren te kunnen vergelijken is een bis-
bijlage toegevoegd. 

 
In het totaal (zie bijlage 10.1.2.) werden in 2006: 127.537 uren gepresteerd. Van dit 
aantal uren werden er 83.644 uren of 65.58 % van de netto capaciteit gespendeerd aan 
permanente activiteiten; slechts 2.880 uren of 2.25 % kon voorzien worden in de 
beleidsvrije ruimte! 

 
Verlof is goed voor 16.65 %, het ziektecontingent voor 6.83 %. Aan diverse, niet-
specifieke taken en afgedeelden uit de zone werd 1.72 % capaciteit besteed; aan 
overhead: 25.39 %. De diversen van 1.72 %, goed voor 3012 uren  zijn te verklaren door 
het systeem dat gebruikt wordt voor de uitrekening van de vergoedingen en uren. Hierbij 
moeten de personen die deeltijds werken ingevoerd worden tot zij aan opgevuld staan 
als een full-time. Met deze uren moeten dus in feite geen rekening gehouden worden. 
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 Permanente activiteiten 
 

Permanente activiteiten (zie bijlage 10.1.3 en bis) zijn activiteiten die ons zijn opgelegd 
én andere taken nodig om onze organisatie draaiende te houden. Zo werden er aan de 
interventie in zijn totaliteit 335.035 uren besteed, aan onze wijkwerking 17.414 en aan het 
onthaal op de verschillende posten 12.604 uren. 

 
Specifieke recherchetaken, die niet ressorteren onder de noemer van de krachtlijnen, 
waren goed voor 6.364 uur en de uitgevoerde ordediensten voor 2.945 (o.a. de 
operationele orders buiten de gewone dienstuitvoeringen).  

 
Aan specifieke verkeerstaken werden 4.530 uren gewerkt, “Milieu“ was goed voor 90 uur.  

 
In 2006 werd aan het APO-gebeuren (Autonoom Politioneel Onderzoek) een totaal van 
3.045 uren besteed. Onze gespecialiseerde slachtofferhulp besteedde aan haar opdracht 
94 uren. 

 Interventie 

 

De hoofdbrok, namelijk 31.528 uren werd besteed aan de effectieve mobiele 
permanentie, (zie bijlage 10.1.4 en bis). Schrijfwerk dat hieruit voortvloeide benam 3.143 
uur; 306 uren werden ingeschreven voor niet nader te specificeren onderdelen. Onze 
OBP’s en OGP’s van permanentie moesten effectief op het terrein aanwezig zijn, na een 
terugroeping, voor respectievelijk 58 en 113 uur. 
 

 Tijdelijke activiteiten – lokale prioriteiten 

 

Hieronder vallen de uren weerhouden voor federale projecten (0 uur) steun aan anderen 
(1.144 Hycap) en niet nader te specificeren diensten (62); (zie bijlage 10.1.5 en 10.1.6 en 
bis). De hoofdbrok van 2.927 uren zijn de lokale prioriteiten ofwel de uitvoering van het 
Zonaal Veiligheidsplan. 
 
In dit item worden dus de eigen inspanningen weergegeven die we vrij kunnen invullen: 
het zijn de uren die we kunnen vrijmaken en zelf uitvoeren, na eerst al de verplicht in te 
vullen taken te hebben uitgevoerd. 
 
In de “Lokale Prioriteiten” kunnen we dus aflezen wat we in 2006 aan capaciteit besteed 
hebben in de uitvoering van onze “Actieplannen”. De hoofdbrok werd geleverd in de 
krachtlijn diefstal braak met 1.124 uren, de inspanningen voor autocriminaliteit 36 uren, 
de bestrijding van het drugsfenomeen nam 51 uren voor haar afrekening.  
 
In het luik verkeer gingen 19 uren naar alcoholcontrole, 286 uren voor de 
snelheidscontroles, voor parkeren (0) en zwaar vervoer (7) werden quasi geen specifieke 
uren gepresteerd. Deze controles gebeuren tijdens de uitvoering van de andere diensten 
en dus permanent. Aan andere, niet in het veiligheidsplan opgenomen items, zijn 673 
uren besteed. 
 

 Overhead 

 

Overhead betekent de capaciteit nodig om de zone als “bedrijf” draaiende te houden, 
m.a.w. het beheer van onze politiezone, (zie bijlagen 10.1.7 en bis). Hieronder 
ressorteert de korpsleiding (officieren), de steundiensten met het secretariaat, de dienst 
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personeelszaken, het APO-ISLP-team en de logistieke ondersteuning, en als laatste 
belangrijk punt de capaciteit voorzien voor de diverse opleidingen. 

 
Het totaal aantal bestede uren bedroeg 44.468 uren. De sturing, waaronder de 
korpsleiding ressorteert, nam 14.748 uren voor haar rekening. De steundiensten zoals de 
administratie en logistiek namen 19.480 uren voor hun rekening. 
 
De belangrijkste oorzaak van de markante stijging van de overhead in 2006, in 
vergelijking met 2005 komt door de aanwerving van de adviseur-juriste (niveau A), de 
overgang van een calog-personeelslid  van halftime naar een voltijdse betrekking en de 
aanwerving van een calog-personeelslid niv. C. 

 
Aan opleiding werden 6.561 uren besteed, zowel aan cursussen, schietopleidingen, 
“theorie” binnen elke functionaliteit, e.d.m. 

 

 Overuren 
 

De post overuren is enkel en alleen op rekening te schrijven van het politiepersoneel; het 
Calog-personeel had in 2006 geen enkel (vergoed) overuur, (zie bijlage 10.1.8).  
 
Het jaar 2006 werd afgesloten met een overurentotaal van 1.564 uren, wat gemiddeld per 
personeelslid, per jaar 16,61 uur betekent of 3.52 uur per personeelslid per 
referentieperiode (een referentieperiode omvat twee maanden).  
 
We slaagden erin om de overuren te beheersen, vergelijkbaar met 2005 (1.213 uren) 
waarbij er uiteraard rekening moet mee gehouden worden dat in 2006 twee 
personeelsleden voortdurend afwezig waren en een personeelslid, wegens 
arbeidsongeval, minsten 1.000 uren afwezig was. Dit pakket dient uiteraard 
overgenomen door de andere personeelsleden, m.a.w. 4.000 à 5.000 uren dienden 
ingevuld door de andere personeelsleden. 
 

 OPLEIDINGEN 
 

 Interne opleidingen 
 
Iedere Commissaris van politie – diensthoofd verstrekt regelmatig intern onderricht aan 
zijn medewerkers, de zogenaamde “theorie”. Hiervan worden verslagen opgesteld. 
 

 Mentoren 
 
Onze dienst beschikt over mentoren voor basis-, het midden-, en het officierenkader. 
In 2006 hadden wij één stagiair-inspecteur, nl. Stijn Carlé waarvan INP Jean Van Praet 
de mentor was. 
 
In 2006 werd het peter/meterschap over nieuwe leden in het leven geroepen. INP 
Kristien De Bock werd “meter” over INP Jan Van der Borght; INP Hans De Hertogh peter 
over INP Bart Sents en INP Jean Geudens peter over INP Daan Simoens. 
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 Buitenstage in het kader van de gerechtelijke stage 
 
In 2006 was er geen enkele zogenaamde buitenstage in onze zone door een gerechtelijk 
stagiair van het parket Brussel. 
 
 

 Studiedagen en colloquia 
 

- Vormingsdag “Omgaan met intrafamilale conflicten binnen allchtone gezinnen” – 
PIVO – 24.01.2006: 1 INP en stagiaire maatschappelijk assistent(e). 

 
- Vrijstellingstest patrouillehondengeleider – OPAC – 10.2.2006: 1 INP. 

 
- Mensenhandel/mensensmokkel/sexueel misbruik – DPER - 09 en 10.02.2006: 1 

INP 
 

- Opleiding integratie CALog – PIVO– 6-8.03.2006: 7 Calog. 
 

- Opleiding “bevoegdheden OGP en OBP” – PIVO – 15.3.2006: 1 CP, 4 HINP. 
 

- Opleiding “hondengeleider” – GIP – 20.3.2006 tot 20.6.2006: 1 INP.  
 

- Studiedag “manifestaties en evenementen” – VVSG –  GENT - 21.03.2006 : 2 
HINP. 

 
- Praktijkschool gemeentelijk verkeersbeleid – Brussel – 22 maart 2006: 1 CP, 1 

HINP. 
 

- Opleiding “omgaan met besmettingsgevaar” – PIVO -  29.3.2006: 1 INP. 
 

- Opleiding “intrafamiliaal geweld” – PIVO – 20.4.2006: 1 INP. 
 

- Opleiding MEGA – PIVO – 24.4.2006: 2 INP. 
 

- Opleiding “sporenbescherming” – PIVO – 27.4.2006: 1 HINP, 1 INP. 
 

- Opleiding ruimtelijke ordening – Syntra Brussel – maart-april 2006: 1 HINP. 
 

- Rijvaardigheidsopleiding prioritaire voertuigen (defensief rijden) – JESCO – 1 dag in 
maart-april 2006: 10 INP. 

 
- Opleiding “conflicthantering” – PIVO – 4.5.2006: 1 INP. 

 
- Bijscholing motorrijders – PLOT – 4-5 mei 2006 en 15-16 juni 2006: 1 CP, 3 INP. 

 
- Opleiding “nieuwigheden verkeer” – PIVO – 7.6.2006: 1 CP, 2 HINP, 1 INP. 

 
- Opleiding OGP in het kader van de Vesaliuswet – PIVO – 24.04.2006-09.06.2006: 

2 INP. 
 

- Congres 55-plus in het verkeer – Provincie Vlaams-Brabant – 12.06.2006: 1 CP. 
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- Studiedag “Politie en het gebruik van geweld” – 21.06.2006 – Centrum voor 
Politiestudies: HCP. 

 
- Opleiding “Bevoegdheden OBP” – Nationale School voor Officieren – 19.09.2006: 2 

HINP. 
 

- Opleiding “intrafamiliaal geweld” – PIVO – 20.09.2006:  2 INP. 
 

- Teambuilding Officieren en niveau A’s – PZ Grimbergen – 22.09.2006: HCP, 4 CP, 
calog A. 

 
- Opleiding “ANG controle” – PIVO – 27.9.2006: 2 HINP, 2 INP. 

 
- Opleiding “strijd tegen het absenteïsme” – Nationale School voor Officieren – 03-

04.10.2006: calog A. 
 
- Opleiding ANG-dringende seining – PLOT – 9.10.2006: 2 INP. 
 
- Opleiding Bevoegdheden OGP/OBP – PIVO – 11.10.2006: 1 CP. 
 
- Studiedag ‘Naar een nieuw profiel voor de politieleider – meer manager, minder 

politieagent?’ – Centrum voor Politiestudies – 19.10.2006: HCP. 
 
- Informatienamiddag verkeers-en mobiliteitseducatie– PIVO – 26.10.2006: 2 HINP. 
 
- Workshop pensioendienst voor de overheidssector – PDOS– 26.10.2006: calog A, 

1 calog. 
 
- Ecofin voor politiemedewerker – PIVO – 19 en 26.10.2006: 1 HINP. 
 
- Opleiding ‘Rondtrekkende daders’ – DPER – 27-10-2006: 2 INP. 
 
- Opleiding “Opdrachten OBP bij noodsituaties” – Nationale School voor Officieren – 

30.10.2006: HCP, 1 CP. 
 
- Opleiding OGP/Hulpofficier van de Procureur des Konings – PIVO - 6.11.2006-

20.12.2006: 2 INP. 
 

- Studiedag ‘Wie is baas van de lokale politie?’ – Centrum voor Politiestudies – 7-11-
2006: HCP. 

 
- Opleiding “geweldbeheersing – nieuwe filosofie” - Nationale School voor Officieren 

– 20.11.2006: 1 CP. 
 
- Opleiding ‘Werken gesignaleerd’ – Praktijkschool Verkeer – 20-11-2006: 1 HINP. 
 
- Studiedag ‘Kinderen, slachtoffers van het verkeer. De rol van politie, justitie en de 

verzekeringssector’ – Centrum voor politiestudies – 20-11-2006: 1 CP. 
 
- Studiedag ‘Meet- en opvolgingsinstrument voor de strafinrichting voor de 

strafrechtelijke feiten’ – FOD Justitie en de Algemene Directie Veiligheids- en 
Preventiebeleid – 23-11-2006: 1 CP. 

 
- Studiedag ‘Communicatie voor en door politie – BIVV – 28-11-2006: 1 CP. 
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- Specialisatiecursus in technopreventie “autocrim” – VSP-IBZ – 30.11.2006: 1 CP. 
 
- Opleiding “Juridische vraagstukken in het kader van gebeurtenissen openbare 

orde” – Nationale School voor Officieren – 01.12.2006: 1 CP. 
 
- Studiedag ‘Gemeenschapsgerichte politiezorg en het gebruik van ingrijpende 

politietechnieken en –methoden: balans of regelrechte contradictie?’ – Centrum 
voor politiestudies – 1-12-2006: 1 CP. 

 
- Opleiding OGP/Hulpofficier van de Procureur des Konings – PIVO - 6.11.2006-

20.12.2006: 2 INP. 
 
- Colloquium ‘De bijzondere inspectiediensten, bijzondere onbekenden voor politie, 

justitie en bestuurlijke overheid?’ – Comité P – 19-12-2006: HCP, 1 CP. 
 
- Recyclage schietmonitoren – PIVO – 20.12.2006: 2 HINP, 2 INP. 
 
- Opleiding “recherche” – nationale rechercheschool – 2006-2007: 1 INP. 

 

 Opleiding gegeven aan externen 
 

In 2006 werden de MEGA-lessen verstrekt in het kader van de preventie drugs. Zie 
hiervoor het hoofdstuk actieplan drugs. In 2006 kreeg een laatstejaarstudente 
maatschappelijk assistent(e) aan de Hogeschool Campus ’t Zuid in Antwerpen de 
mogelijkheid stage te lopen op onze dienst gedurende drie maanden. 
 

 Schietonderricht 
 
Er werd tweemaal per week realiteitsoefeningen georganiseerd, van 6 tot 10 februari 
2006 en van 9 tot 13 oktober 2006. Deze waren een schot in de roos, dit zowel qua 
opkomst als niveau van uitvoering door onze personeelsleden.  
 
Nadien werden de schietbeurten op minima gezet, omdat INP Hans De Hertogh niet 
meer beschikbaar was en HINP Renaat Adriaensens en HINP Danny Vrijdag bezet 
waren met de inzameling van de wapens. De andere monitoren hadden hun handen vol 
met het verzekeren van interventiediensten. Ook werd een monitor slachtoffer in een 
ongeval en moest er verlof en rust worden genomen. 

 
Vanaf september 2006 werd er een andere regeling uitgewerkt. In plaats van elke 
woensdag en donderdag per naam en per uur te werken waren de monitoren enkel nog 
gedurende de eerste zes weken van de periode beschikbaar, waardoor we minder 
monitoren moesten leveren. 
 
Ook werd voor de diensten beheer-onthaal-wijkwerking en recherche een ander schema 
opgesteld. Iedere zuil had zijn periode tijdens de twee voorziene dagen waarin hij / zij 
zich kon aanbieden zonder voorafgaande afspraak. 
 
Dit viel bij de meeste personeelsleden in goede aarde. Spijtig genoeg hebben wij op het 
jaareinde de schietoefeningen moeten afgelasten, zodat wij op dit moment geen duidelijk 
beeld hebben van het nut van deze verandering. 
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 DE VRIENDENKRING PZ K-L-M 
 
In 2003 werd binnen de politiezone K-L-M de “Vriendenkring van de politiezone K-L-M” 
opgericht met als doelstellingen te zorgen voor de nodige sociale, culturele en sportieve 
omkadering voor de actieve en niet-actieve leden. 
 
Alle actieve personeelsleden sloten zich aan alsook vele gepensioneerde 
personeelsleden.  
 
Er werden in de loop van het jaar 2006 een aantal sportieve en culturele activiteiten 
georganiseerd (minivoebaltornooi, toneel, bezoek aan Fort Liezele, paint-ball,….). 
 
Een kleine werkgroep (niet limitatief) vormt de drijvende kracht achter deze vereniging.   
 

 
 
8. MAATSCHAPPIJ 

 

 INITIATIEVEN IN HET ONDERWIJS, HET BEDRIJFSLEVEN… 
 

 BEVOLKINGSENQUÊTES 
 
Bij de opstart van de lokale politie van onze zone werd gedacht aan het uitvoeren van 
een (beperkte) bevolkingsenquête, initiatief dat vooruit werd geschoven. Ook in 2004 
kwam dit ter sprake in het kader van de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2005 – 
2008. Ook dan werd er voor geopteerd dergelijke enquête pas later te houden. In 2006 
werd geen bevolkingsenqête gehouden. 
 

 AANDACHT IN DE PERS 

 

Bij de inplaatsstelling van de politiezone werd beslist om de relaties met de pers, die wij 
zien als één van de externe partners in het kader van de gemeenschapsgerichte 
politiezorg, te optimaliseren en te structureren.  
 
De interne richtlijn ten behoeve van de dienst opgemaakt op 01 oktober 2001 kwam tot 
stand in uitvoering van: 
 
- De omzendbrief van het college van de Procureurs-Generaal, (Col 7/99), d.d. 03 mei 

1999, betreffende de informatieverstrekkingen aan de pers door de gerechtelijke 
overheden en de politiediensten gedurende de fase van het vooronderzoek, 
opgesteld ingevolge de gemeenschappelijke omzendbrief d.d. 30 april 1999; 

- De Wet op het politieambt, art. 35; 
- De Omzendbrief d.d. 10 oktober 1995, (B.S. 31 oktober 1995). 
 
In uitvoering van de Col 7/99 werd aan de heer procureur des Konings te Brussel de 
toelating gevraagd, en verkregen met de brief van 10 december 2001, om de korpschef 
te laten fungeren als perswoordvoerder en uit praktische overwegingen ook de 
Commissaris van politie Carl Van der Auwera. 
 
Opdracht van de persverantwoordelijke: 
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- Contacten verzorgen met de verantwoordelijken van de gemeentelijke 
informatiebladen 

- Doorgeefluik van alle nuttige informatie naar de pers, zowel gemeentelijk, regionaal 
als nationaal. 

- Te woord staan van de pers (radio, TV, geschreven pers...). 
- Rechtstreeks contactpersoon voor de persverantwoordelijken. 
- Contactpersoon tussen de pers en de nuttig geachte politieverantwoordelijken. 
- Nazicht en bijhouden van doorgestuurde en verschenen persartikels. 
- Samenstellen van de persmappen ter gelegenheid van de politieraad en andere 

gelegenheden. 
 
Om deze (vaak delicate) opdracht op professionele wijze te kunnen uitvoeren en meer 
inzicht te krijgen in de werking van de pers in het algemeen, volgden de korpschef en de 
officier-persverantwoordelijke een opleiding Relaties met de pers aan het 
Opleidingscentrum voor de Federale Overheid te Brussel op 20, 22 en 27 augustus 2003. 
 
Bij deze manier van werken wordt ervaren dat de doorsturing via één centraal persoon 
als zeer positief overkomt bij de perscorrespondenten. Zij weten steeds tot wie zij zich 
moeten wenden en via welke weg zij het eenvoudigst aan informatie komen. Zowel voor 
de persmensen als de verantwoordelijke voor de zone is deze manier van werken veel 
efficiënter dan voorheen. 
 
In 2006 werden 39 artikels geschreven bestemd voor de regionale en de plaatselijke 
kranten en 36 voor de gemeentelijke informatiebladen van de drie gemeenten. De 
teksten verschenen ook op de drie gemeentelijke websites. 
 
Persmappen werden opgemaakt ter gelegenheid van de persbabbels naar aanleiding 
van de voorstelling van nieuwe politievoertuigen op 17 oktober 2006. Voor iedere 
politieraad wordt een uitgebreide persmap samengesteld. 

 

 RAMPENPLANNNING 
 
 
Brandweer Londerzeel is het verzamel- en verspreidingspunt voor de gegevens in de 
dossiers Rampenplannen van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. Voor onze 
dienst is Commissaris van politie Carl Van der Auwera de contactpersoon: hij zorgt voor 
de noodzakelijke aanpassingen in de dossiers van de zone, ziet erop toe dat de 
aanpassingen doorgestuurd worden naar de verantwoordelijke bij de brandweerdienst.  
 
Elke politiepost beschikt over één exemplaar van de respectievelijke gemeente. Eén 
dossier van elke gemeente is ter beschikking van de korpschef in de politiepost 
Londerzeel. Hier worden ook de exemplaren van de provinciale rampenplannen voor de 
drie gemeenten bewaard en actueel gehouden. 
 
Bij een rampspoedige gebeurtenis maakt de korpschef deel uit van het crisiscomité en 
heeft de OBP de leiding op het terrein. 
 
De korpschef en CP Carl Van der Auwera volgden op 30 oktober 2006 een studiedag in 
verband met de rol van de officier van bestuurlijke politie in noodsituaties en bij rampen 
aan de federale officierenschool in Brussel. 
 
CP Marcel Van der Aa en HINP Freddy Horicx waren aanwezig bij een 
evacuatieoefening in het GTIL in Londerzeel. 
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Er was in 2006 geen grote rampoefening in één van de drie gemeenten. 
 
 
 
9. BESTUUR EN FINANCIERS (RESULTATEN VOOR DE OVERHEDEN) 

 

 DE GERECHTELIJKE RESULTATEN 
 

 Snelheidsmetingen 
 

Zie voor de resultaten van de snelheidsmetingen in 2006 het hoofstuk “Actieplan 
Verkeer”. 

 

 Verkeersongevallen 
 
 

Gemeente Feit 2002 2003 2004 2005 2006  
        

KAPELLE-OP-
DEN-BOS 

Verkeersongeval met 
doden en 
vluchtmisdrijf 

0 1 1 1 0  

 Verkeersongeval met 
gewonden 

20 18 18 18 22  

 Verkeersongeval met 
gewonden en 
vluchtmisdrijf 

1 2 0 2 

 Verkeersongeval met 
stoffelijke schade 

22 19 18 17 51  

 Verkeersongeval met 
stoffelijke schade en 
vluchtmisdrijf 

25 22 26 33 

  68 62 63 71 73  

LONDERZEEL Verkeersongeval met 
doden 

2 1 0 0 1  

 Verkeersongeval met 
gewonden 

69 54 45 37 56  

 Verkeersongeval met 
gewonden en 
vluchtmisdrijf 

7 4 8 8 

 Verkeersongeval met 
stoffelijke schade 

66 45 59 46 149  

 Verkeersongeval met 
stoffelijke schade en 
vluchtmisdrijf 

85 83 81 110 

  229 187 193 201 206  

MEISE Verkeersongeval met 
doden 

0 1 3 0 1  

 Verkeersongeval met 
gewonden 

54 57 64 50 55  

 Verkeersongeval met 2 1 4 4 
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gewonden en 
vluchtmisdrijf 

 Verkeersongeval met 
stoffelijke schade 

52 42 54 43 126  

 Verkeersongeval met 
stoffelijke schade en 
vluchtmisdrijf 

57 67 76 70 

  165 168 201 167 182  
  

Totaal 
462 

 
417 457 439 461  

 
 

Opmerking: Deze aantallen zijn gebaseerd op de gegevens van het ISLP-systeem, dus 
de eigen registratie. 

 

 Gerechtelijke processen-verbaal 
 

  
2002 

 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

Aanvankelijke processen verbaal   3.217 3.561 3.453 3.954 3.674 
Navolgende processen verbaal   3.495 3.367 3.134 3.553 3.674 
Kantschriften   6.397 6.967 6.980 6.292 6.421 
Andere briefwisseling parket        33        30 / / / 
 
Totaal 
 

 
13.142 

 
13.925 

 
13.567 

 
13.799 

 
13.441 

 

 Vermogensdelicten 
 
 

Carjacking  0 
Home-jacking  0 
Diefstal met geweld 5 
Diefstallen met braak in woningen 171 
Poging diefstallen braak in woningen 114 
Diefstal personenwagens 45 
Terugvinden achtergelaten gestolen voertuig 0 
Diefstal bromfietsen 16 
Diefstal fietsen  145 (2002) 

230 (2003) 
170 (2004) 
709 (2005) 
126 (2006) 

Diefstal portefeuille 74 
Gewone diefstal  0 
Heling  0 
Huisdiefstal 27 
Misbruik van vertrouwen 4 
Valsheid in geschriften  6 
Valsmunterij  2 
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Verlies andere documenten Niet meer 
geregistreerd 

Verlies GSM 9 
Verlies juwelen  1 
Verlies nummerplaat 41 
Verlies portefeuille 65 (2002) 

106 (2003) 
73 (2004) 
149 (2005) 
114 (2006) 

Verlies reispas 0 
Verlies rijbewijs 62 

 

 Zedenfeiten 
 
 

Aanranding op de eerbaarheid 6 
 

 Geweldsdelicten 
 

Bedreigingen 73 
Beledigingen  10 
Dierenmishandeling  2 
Laster  13 
Onopzettelijke beschadigingen 0 
Onopzettelijke slagen en verwondingen 3 
Opzettelijke beschadigingen 0 
Opzettelijke slagen en verwondingen    55 (2003) 

118 (2004) 
139 (2005) 
117 (2006) 

Sportongeval  0 
Stalking  40 (2003) 

73 (2004) 
78 (2005) 
51 (2006) 

Zelfmoord inclusief de pogingen 45 (2003) 
16 (2004) 
14 (2005) 
14 (2006) 

 

 Intrafamiliaal geweld e.a. 
 
 

Familiale twist  31 (2002) 
62 (2003) 
16 (2004) 
12 (2005) 
33 (2006) 

Verlaten echtelijke woonst 11 (2003) 
24 (2004) 
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31 (2005) 
14 (2006) 

Bezoekrecht 38 (2002) 
127 (2003) 
106 (2004) 
79 (2005) 
47 (2006) 

Onderhoudsgeld 10 (2002) 
21 (2003) 
14 (2004) 
9 (2005) 
5 (2006) 

Hoederecht 0 
 
 

 Aangifte verdwijningen – ontvluchting 
 

Verdwijningen   6 (2003) 
3 (2004) 
6 (2005) 
10 (2006) 

Ontvluchting  3 (2003) 
2 (2004) 
4 (2005) 
5 (2006) 

 

 Andere feiten waarvoor een proces-verbaal werd opgemaakt 
 
 

Niet kenbaar maken adreswijziging 48 
Proces verbaal van inlichtingen 118 
Wet op de verdovende middelen 59 (2003) 

28 (2004) 
89 (2005) 
31 (2006) 

Wet op de vreemdelingenpolitie 82 (2003) 
20 (2004) 
23 (2005) 
20 (2006) 

Interventies i.v.m. natuurlijk overlijden 3 
 

 Branden 

 

 

Brandstichtingen 3 (2003) 
5 (2004) 
8 (2005) 
7 (2006) 

Poging brandstichting 0 
Onopzettelijke brandstichting 18 (2003) 
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8 (2004) 
6 (2005) 
12 (2006) 

Schouwbrand 0 
 
 

 Arbeidsongevallen 
 

In 2006 waren er 11 arbeidsongevallen. 
 
 

 DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN 
 

 De openbare ordehandhaving 
 

Alle activiteiten die een impact hebben op “de goede gang van zaken”, de 
verkeersvlotheid en –veiligheid, leiden tot het opmaken van operationele orders. 

 
In de loop van 2006 werden de ordediensten manueel geregistreerd door de 
verkeerscoördinatoren zelf.  
 
Het bleek dat de gegevens via ARGOS moeilijk exploiteerbaar zijn, zodat (opnieuw) in 
een apart bestand of lijst de ordediensten moesten opgenomen worden. Vandaar dat 
voor 2006 er een tabel werd gegenereerd met de lijst van de (orde)diensten, de data en 
het aantal ingezette politiepersoneelsleden. Voor deze ordediensten werden adviezen 
verstrekt en bij inzet van personeel, zogenaamde operationele orders opgesteld door de 
verkeerscel. 

 
 

 
Datum 
 

 
Gemeente 

 
Activiteit 

 
Inzet politie 

 
20.01.2006 Londerzeel Centrum: 100-dagen fuif Virgo 2 

24.01.2006 Meise Fakkeltocht De Leertuin 2 

29.01.2006 Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 

03.02.2006 Londerzeel Centrum: 100-dagen fuif Tuinbouwschool 2 

04.02.2006 Meise - Rode Fuif Den Droes 0 

10.02.2006 Londerzeel Centrum: Vibe Fuif 4 

17.02.2006 Londerzeel Centrum: 100-dagen fuif SGI 2 

18.02.2006 Wolvertem Scouts en Gidsenbal   St-Cecilia 0 

22.02.2006 Meise Karnavalstoet De Leertuin 2 

24.02.2006 Londerzeel Centrum: 100-dagen fuif STK 2 

24.02.2006 Londerzeel carnavalstoet Steenhuffelse scholen 2 

24.02.2006 Londerzeel Karnavalstoet Kouterschool 2 

24.02.2006 Londerzeel Karnavalstoet Centrumschool Londerzeel 2 

24.02.2006 Wolvertem Karnavalstoet Fusieschool 2 

24.02.2006 Kapelle-op-den-Bos Karnavalstoet Karamba Ramsdonk 1 

24.02.2006 Kapelle-op-den-Bos Karnavalstoet basisschool “de kei” 1 

24.02.2006 Kapelle-op-den-Bos Sint Theresiacollege – laatste 100 dagen 2 

26.02.2006 Wolvertem Wielerwedstrijd Brussel-Opwijk 3 

03.03.2006 Londerzeel Centrum: Party@ - fuif 0 

05.03.2006 Wolvertem – Imde Eetfestijn Gym en Dans – De Lindeboom 0 

10.03.2006 Londerzeel Centrum: Vibe-fuif 2 

11.03.2006 Wolvertem- Chirobal St-Cecilia 0 
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11.03.2006 Londerzeel Sint-Jozef: Vollebalfeest tot 12/03/2006 0 

11.03.2006 Kapelle-op-den-Bos JH Doetsje optredens 0 

11.03.2006 Londerzeel Vastenvoettocht Malderen en Steenhuffel 0 

17.03.2006 Wolvertem – Rode Fuif Chiro Aspiranten Den Droes 0 

17.03.2006 Londerzeel Centrum voor café Palm (filmopnames) 0 

18.03.2006 Meise Krotrockrally – Knodde 4 

18.03.2006 Londerzeel Centrum, Opendeurdagen handelaars 0 

18.03.2006 Londerzeel Steenhuffel begrafenis Martha Annaert 2 

19.03.2006 Meise – Rode Paardensteak De Volle Pot 0 

19.03.2006 Meise Doortocht Mountainbiketocht Wemmel 0 

19.03.2006 Kapelle-op-den-Bos Wandelclub ochtendgloren- 25
e
 kanaaltochten 0 

22.03.2006 Wolvertem Krotrockrally   Het Sloefke 0 

23.03.2006 Meise - Plantentuin EVP - Top 2 

24.03.2006 Wolvertem Anderlecht – Club Brugge (reserve) 2 

25.03.2006 Londerzeel Centrum: Rock ter Loo 0 

25.03.2006 Kapelle-op-den-Bos Scouts Nieuwenrode-Jincafé-JH Doetsje 0 

29.03.2006 Londerzeel Malderen - Opruimaktie zwerfvuil 1 

29.03.2006 Londerzeel Fietsencontrole Virgo Sapiens 2 

31.03.2006 Kapelle-op-den-Bos fietstocht STK naar Leest 2 

02.04.2006 Wolvertem Wandeltocht Cracks 2 

03.04.2006 Kapelle-op-den-Bos Kanaaltochten Brabant -aanmeren boot 0 

03.04.2006 Kapelle-op-den-Bos Kleutersportweek ganse week 0 

08.04.2006 Londerzeel Malderen Brouwershuis Karnavalsavond afwijking 
sluitingsuur tot 04.00 uur 

0 

06.04.2006 Kapelle-op-den-Bos Kanaaltochten Brabant - wandel-fiets-
vaarhappening 

0 

08.04.2006 Londerzeel Steenhuffel Diepensteyn Vuurwerk 0 

09.04.2006 Londerzeel Malderen Herbodin Rodeocross 0 

10.04.2006 Londerzeel centrum Circus Heldenplein van 10 tot 12.04.2006 0 

10.04.2006 Kapelle-op-den-Bos Omnisportweek ganse week 0 

14.04 en  
15.04.2006 

Wolvertem – Westrode Danswavond- Feestzaal Peter Benoit 0 

16.04.2006 Londerzeel Bergkapel: kermis tijdens Paasweekend 0 

17.04.2006 Londerzeel Sint-Jozef: Natuurloop Palmvelden 2 

20.04.2006 Londerzeel Malderen leerlingenbegeleiding naar Buggenhout 2 

21.04.2006 Londerzeel Malderen leerlingenbegeiling naar Londerzeel  2 

21.04.2006  Londerzeel centrum: Dorp in de kijker 0 

21.04.2006 Londerzeel Centrum Volksbal in tent Landelijke verenigingen 0 

21.04.2006 Londerzeel Centrum Fuif in tent Landelijke verenigingen 0 

21.04.2006 
en 
22.04.2006 

Kapelle-op-den-Bos VVKSM De Vlasbloem-scoutsweekend-De 
Mispelaer -optreden kindjes, pastafestijn, optreden 
groep, scouts, TD 

0 

21.04.2006 Londerzeel KAJ-fuif in zaal centrum met MVK-sec. 2 

22.04.2006 Londerzeel Sint-Jozef Opening Neeravertbos 2 

22.04.2006 Wolvertem Fuif Voetbal Meise – St-Ceciliazaal 0 

22.04.2006 Meise – Rode Krotrockrally   Den Droes 0 

22.04.2006 Londerzeel KLJ-fuif in tent op Burcht met MVK-sec. 2 

22.04.2006 Londerzeel Zaal Centrum private fuif met MVK-sec 2 

23.04.2006 Londerzeel rondrit militaire voertuigen 0 

23.04.2066 Meise Run & Bike 0 

24.04.2006 
en 25.04 

Kapelle-op-den-Bos De Kei – ’t Kiezeltje- acties verkeersveiligheid 3 

26.04.2006 Meise Feest andersvaliden en bejaarden – Sporthal 2 

26.04.2006 Londerzeel Fietsbegeleiding Virgo – Palm – Virgo 2 

28.04.2006 Wolvertem-Westrode Beachparty 4 

29.04.2006 Londerzeel Malderen, Aspi fuif Chiro Steenhuffel in 
Brouwershuis 

0 

29.04.2006 Wolvertem-Westrode Retro-TD 0 

29.04.2006 Kapelle-op-den-Bos Wielerwedstrijd Vrije Liefhebbers VWF 3 

29.04.2006 
en 30.04.06 

Wolvertem Opendeurdagen NYMPHAEA 0 

30.04.2006 Meise Wandeltocht Sluisstappers  

30.04.2006 Londerzeel Josan Trophy doortocht Londerzeel 0 
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01.05.2006 Londerzeel Londerzeel centrum Motortreffen Palm 0 

01.05.2006 Londerzeel Malderen wipschieting Handelsstraat 0 

01.05.2006 Londerzeel Malderen kerk: Planten en rommelmarkt 0 

04.05.2006t
em 9.05 

Kapelle-op-den-Bos Gem. basisschool-sportdagen 0 

06.05.2006 Kapelle-Oost Optredens in “Den Doetsé” JOC 2 

06.05.2006 
tot 08.05 

Wolvertem - Parking 
Veiling 

Nostalgisch Poppentheater 0 

06.05.2006 Londerzeel Sint-Jozef Jeugdtornooi FC Stuikberg junioren 0 

06.05.2006 Londerzeel Malderen Gildenhuis 13+Macajefuif 0 

06.05.2006 Londerzeel  Verkoop Azaleas door Londerzeelse Dunkers 0 

06.05.2006 Londerzeel Barbecue op Burcht tvv Scouts 0 

07.05.2006 Meise Bevrijdingsfeesten 2006 2 

07.05.2006 Kapelle-op-den-Bos Sport en funtour 2006. Vertrek Kon.Boudewijsst.Bxl 0 

07.05.2006 Kapelle-op-den-Bos UNIZO-Wandelzoektocht 0 

07.05.2006 Kapelle-op-den-Bos Atletiekclub Akolen – Bierloop 2006 0 

07.05.2006 Londerzeel Doortocht Sport & Fun 2006 0 

07.05.2006 Meise Doortocht Sport & Fun 2006 0 

08.05.2006 Londerzeel 8-mei-viering Londerzeel 0 

10.05.2006 Kapelle-op-den-Bos solidariteitstocht Sint Godelieve 1 

12.05.2006 Londerzeel Sint-Jozef Jeugdtornooi FC Stuikberg andere cat. 0 

12.05.2006 Londerzeel Heldenplein, Poppentheater 12, 13 en 14 mei 2006 0 

12.05.2006 Londerzeel VIBE Fuif zaal ‘t Centrum 4 

13.05.2006 Londerzeel Aspi-Fuif zaal ‘t Gildenhuis 2 

13.05.2006 Kapelle-Oost Optredens in “Den Doetsé” JOC 2 

13.05.2006 
14.05.2006 

Meise – Kapellelaan Country mucic festival  El Paso 0 

14.05.2006 Meise-Kapelle-op-den-
Bos 

Fabricompijl –fietshappening 0 

14.05.2006 Meise Doortocht Fietstocht Curieus Jette 0 

14.05.2006 Kapelle-op-den-Bos schoolfeest afdeling ’t kiezeltje en De Kei 
sporthal Eternit 

0 

14.05.2006 Londerzeel Malderen doortocht wandelaars 0 

14.05.2006 Meise – Rode Sport-is-gezond Dagen  Moutainbike tocht  0 

17.05.2006 Londerzeel Steenhuffel: Wielerwedstrijd 3 

18.05.2006 Kapelle-op-den-Bos Seniorensportdag 1 

19.05.2006 Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 

19.05.2006 
20,21 

Kapelle-op-den-Bos nostalgisch poppentheater Heppenheimer 
markplein 

0 

20 en 
21.05.2006 

Wolvertem – Westrode Feestweekend Zaal De Eendracht 0 

21.05.2006 Wolvertem-Imde Wielerwedstrijd BVB Nieuwelingen 8 

21.05.2006 Meise Doortocht Fietstocht WTC Rialto 0 

21.05.2006 Londerzeel centrum Plechtige communie 0 

24.05.2006 Londerzeel VIBE fuif zaal ‘t Centrum 2 

24.05.2006 Wolvertem Skate- en inlinehappening – Veilinglaan 0 

25.05.2006 Londerzeel centrum  Eerste communie 0 

25.05.2006 Londerzeel MTB-Zomertocht Lathouwers W. 0 

25.05.2006 Meise Doortocht MTB-Zomertocht Lathouwers Willy 0 

26.05.2006 Londerzeel Sint-Jozef: Muziekfeest in Blauwvenne tot 
28.05.2006 

0 

26.05.2006 Londerzeel Ronde van België doortocht tijdrit 3 

26.05.2006 Londerzeel Ronde van België aankomst Steenhuffel 16 

26.05.2006 Meise Jazz in Maazz 0 

27.05.2006 Kapelle-Oost Optredens in “Den Doetsé” JOC 0 

27.05.2006 Londerzeel Ronde van België vertrek Londerzeel 6 

27.05.2006 
en 28/5 

Londerzeel Jaarmarkt Sint-Jozef 2 

27.05.2006 Wolvertem – Meusegem Wielerwedstrijd Elite z/n + beloften 3 

27.05.2006 Meise Bal Populaire – Gemeenteplein Meise 2 

27.05.2006 Kapelle-op-den-Bos The Beast Within 3-optredens+fuif JOC 0 

28.05.2006 Meise Beiaardfeesten  - Rommelmarkt 3 

28.05.2006 Meise Dag van de Kijker – Planterntuin Meise 2 
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28.05.2006 Meise Doortocht Oldtimers 0 

29.05.2006 Kapelle-op-den-Bos verkeersopvoeding - praktische proef- De Kei 1 

30.05.2006 Kapelle-op-den-Bos verkeersopvoeding-praktische proef-’t mulderke 1 

31.05.2006 Londerzeel Fietsexamen Virgo Sapiens 3 

31.05.2006 Kapelle-op-den-Bos TV opnames Mechelseweg en Molenstraat 0 

02.06.2006 Londerzeel Feestmarkt Steenhuffel/Gokart Gertrude 0 

03.06.2006 Londerzeel Steenhuffel inhuldiging Smisstraat 0 

03.06.2006 Kapelle-Oost U2-Fuif in het JOC 0 

03.06.2006 Kapelle-op-den-Bos vertrek en aankomst naar scherpenheuvel 1 

03.06.2006 Londerzeel Steenhuffel: Palmfuif in laadhal Palm 4 

04 en 
05.06.2006 

Meise Doortocht Ferynpijl zie onder 

04.06.2006 Kapelle-op-den-Bos FERYN fietshappening 15 

04.06.2006 Londerzeel Steenhuffel Sint-Genovevaprocessie 4 

04.06.2006 Londerzeel Steenhuffel: Palmfuif in laadhal Palm 4 

04.06.2006 Londerzeel Sint-Jozef processie 0 

04.06.2006 Wolvertem – Dries Wielerwedstrijd Elite z/n + beloften 2 

05.06.2006 Londerzeel Steenhuffel Jaarmarkt 5 

05.06.2006 Kapelle-op-den-Bos FERYN Motorhappening 9 

05.06.2006 Wolvertem – Nerom Wielerwedstrijd Elite z/n + beloften 3 

06.06.2006 Londerzeel Steenhuffel Smisstraat jaarmarkt 0 

07.06.2006 Londerzeel Malderen privaat tuinfeest Zwaantje 27 0 

09.06.2006 Meise-Kapelle-op-den-
Bos 

Wandeltocht Sluisstappers 0 

09.06.2006 Kapelle-op-den-Bos DE PEPEL jogging voor kinderen en ouders 1 

10.06.2006 Londerzeel Steenhuffel, privaat feest op 
Diepensteyn+vuurwerk 

0 

11.06.2006 Meise – Rode Wielerwedstrijd Elite z/n + beloften 2 

11.06.2006 Kapelle-op-den-Bos Kon. Fanfare lever en eendracht steakrestaurant 0 

13.06.2006 Meise Wielerwedstrijd Elite   Strombeek 3 

15.06.2006 Kapelle-op-den-Bos WW sacramentsprijs 4 

17.06.2006 Kapelle-op-den-Bos Kapelse honderschool - prijsuitreiking 0 

17.06.2006 Wolvertem Jaarmarkt 3 

17 en 
18.06.2006 

Meise Zomerhappening Plantentuin Meise 2 

17.06.2006 Londerzeel Opentuindagen op 17-18 en 24-25 juni 2006 0 

18.06.2006 Wolvertem Kermis 0 

22.06.tot 
25.06.2006 

Meise Jumping Domein Drytoren 0 

23.06.2006 Wolvertem Avondmarkt 2 x 2 

23.06.2006 Kapelle-op-den-Bos DE KIEM jogging voor kinderen en ouders 0 

23.06.2006 Kapelle-op-den-Bos Tienkamp 0 

23.06 en 
24.06.2006 

Meise – Wolvertem Feestweekend Café Benelux 0 

23.06 en 
24.06.2006 

Meise – Oppem Feest ‘t schooltje van Oppem 0 

24.06.2006 Londerzeel Malderen, Parochiefeesten Kloosterstraat 0 

24.06.2006 Londerzeel Wielerwedstrijd zaterdag Klein Holland 2 

24.06.2006 Londerzeel Wielerwedstrijd zondag  Klein Holland 2 

25.06.2006 Meise – Rode Wielerwedstrijd Elite z/n + beloften 2 

25.06.2006 Meise Doortocht fietstocht Cycle For Life 0 

25.06.2006 Kapelle-op-den-Bos Djansa-festival – GC 1 

25.06.2006 Kapelle-op-den-Bos gewestelijke ziekendag grot Ramsdonk 1 

25.06.2006 Meise – Oppem Buurtfeest Opsakee 0 

25.06.2006 Meise – Kapelle-op-den-
Bos 

Motorvrienden Kassei –doortocht toerrit 0 

26.06.2006 Kapelle-op-den-Bos Sportdag kleuters 0 

26.06.2006 Kapelle-op-den-Bos fietstocht VBS Karamba Ramsdonk 1 

27.06.2006 Kapelle-op-den-Bos Sportdag lagere school 0 

27.06.2006 Meise Het Lint van Meise 5 

29.06.2006 Londerzeel Seniorensportdag fietstocht 1 

30.06.2006 Kapelle-op-den-Bos feest 40-jarigen in Augustus-hallen 0 

30/06 en Londerzeel 11-juli viering op Burcht 0 
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01/07/06 

01.07.2006 Londerzeel Londerzeel centrum Braderie 2 

01.07.2006 Londerzeel Malderen volleybaltornooi op voetbalterrein 0 

02.07.2006 Londerzeel Oudemanstraat Ruiterconcours 0 

02.07.2006 Malderen Wedstrijd voor Landbouwtrekkers 0 

02.07.2006 Kapelle-op-den-Bos Ruiter en poneyclub Hippique Puurs tornooi 
terreinen Oudemansstraat 

1 

02.07.2006 Meise – Londerzeel –
Kapelle-Ramsdonk-
Nieuw 

Drie zustersteden – doortochten wielerwedstrijd 4 

02.07.2006 Kapelle-op-den-Bos KWB fietszoektocht en toertocht L. Lauwers 0 

03.07.2006 Kapelle-op-den-Bos zomersportweek – ganse week 0 

04.07.2006 Londerzeel Malderen doortocht koers 0 

06.07.2006 Kapelle-op-den-Bos inrichting inclusie op de zomersportweek 0 

08.07.2006 Kapelle-op-den-Bos begeleiding huwelijksstoet Plaskie 1 

08.07.2006 Meise – Eversem Buurtfeest Begonialaan 0 

08.07.2006 Meise – Eversem Fuif Den Droes (Red een gorilla) 0 

08.07.2006 
of 09.07 

Kapelle-op-den-Bos Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2 

09.07.2006 Meise Kermis 0 

09.07.2006 Kapelle-op-den-Bos WW “Den Bels” Ramsdonk 3 

09.07.2006 Kapelle-op-den-Bos Ruiter en poneyclub Hippique Puurs tornooi 
terreinen Oudemansstraat 

0 

10.07.2006 Kapelle-op-den-Bos WW”Den Bels” Ramsdonk 3 

11.07.2006 Londerzeel Dinsdagmarkt op Vlaamse Feestdag 2 

13.07.2006 Londerzeel Doortocht koers Sint-Jozef 0 

13.07.2006 Londerzeel Malderen Tijdritten Steenackers 3 

14.07.2006 Kapelle-op-den-Bos Knabbelhoekfeesten-handboogschieting 0 

16.07.2006 Kapelle-op-den-Bos WW – voetbalterrein FC eendracht 0 

16.07.2006 Kapelle-op-den-Bos  - 
Meise- Londerzeel 

Doortocht Omloop Vlaamse Gewesten 8 

15.07.2006 
16.07.2006 

Kapelle-op-den-Bos fuit –optreden sunbeats-WW-barbecue-optreden 0 

16.07.2006 Londerzeel Centrum Roofvogeldag SK Londerzeel 0 

16.07.2006 Kapelle-op-den-Bos WW Aspiranten Kapelle Oost 2 

16.07.2006 Kapelle-op-den-Bos WW Gentleman Kapelle Oost 2 

18.07.2006 Londerzeel Centrum VRT-opname Radio 2 0 

20.07.2006 Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 

20.07.2006 Wolvertem Doortocht fietstocht MKA Antwerpen 0 

22.07.2006 Londerzeel Camping Diepvennen Play-Back-show (of 
29.07.2006 

0 

26.07.2006 Kapelle-op-den-Bos speelpleinen toneelvoorstelling 0 

27.07.2006 Londerzeel Malderen: Vlam Volley tornooi 0 

28.07.2006 Londerzeel Londerzeel centrum avondmarkt 2 

28,29 en 
30.07.2006  

Kapelle-op-den-Bos café Rembrandt - Tropical weekend- Westdijk 0 

29.07.2006 Londerzeel Camping Diepvennen Play-Back-show (of 
22.07.2006 

0 

29.07.06 Kapelle-op-den-Bos Fuif in voetbalkantine Haaksdonkweg 30 0 

29-31.07.06 Londerzeel Londerzeel centrum Julikermis en dinsdagmarkt 
01.08.2006 

0 

29.07.2006 Londerzeel Malderen Volleybaltornooi op voetbalterreinen 0 

30.07.2006 Wolvertem – Slozen Wielerwedstrijd Elite achter derny (Veilinglaan) 3 

4-6.08.2006 Londerzeel Wandeldriedaagse 0 

4-6.08.2006 Kapelle-op-den-Bos Chiroweekend Kapelle-op-den-Bos 0 

05.08.2006 Londerzeel Malderen Boeksheide Spel zonder Grenzen 0 

05.08.2006 Wolvertem – Oppem Oppem Kermis – Oppemse Hoeve 0 

05.08.2006 Meise Hawaïfuif Knodde 2 

05.08.2006 Londerzeel centrum Voertuigenwijding zaterdag 2 

06.08.2006 Londerzeel centrum Voertuigenwijding zondag 5 

06.08.2006 Londerzeel Fietsdodentocht 0 

06.08.2006 Londerzeel Sint-Kristoffelprijs  3 

06.08.2006 Wolvertem Wielerwedstrijd Nieuwelingen  Gouden Fiets 16 
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06.08.2006 Londerzeel Steenhuffel, Vollebaltornooi SK Steenhuffel 0 

08.08.2006 Londerzeel Doortocht Zonnewagen (solar-car) 0 

07.08.2006 
09.08.2006 

Kapelle-op-den-Bos Senioren 3-daagse 2 

11.08.2006 Londerzeel – Meise Dodentocht Bornem 4 

12.08.2006 Wolvertem-Veilinglaan Wielerwedstrijd VWF 2 

12.08.2006 Londerzeel Malderen, Groenhof Step-One openluchtfestival 4 

12.08.2006 Wolvertem – Oppem Krotrock 4 

12-13.08.06 Londerzeel Malderen Kermisweekend op kerkplein 0 

13.08.2006 Londerzeel Doortocht koers Malderen 0 

13.08.2006 Meise Recreatlon 3 

15.08.2006 Meise Doortocht Fietstocht DE LUS 0 

15.08.2006 Meise Fietstocht Oppem 0 

15.08.2006 Londerzeel Dinsdagmarkt op feestdag 2 

15.08.2006 Kapelle-op-den-Bos Landelijke Gilde Nieuwenrode – hoevemis – terrein 
scouts 

0 

15.08.2006 Kapelle-op-den-Bos Gemeente Grimbergen - recreatiefietstocht de lus- 
doortocht 

0 

17.08.2006 Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 

18.08.2006 Londerzeel Centrum Onder den Toren uitbreiding terras 0 

19.08.2006 Londerzeel Londerzeel, Buurtfeest Oudenhove 0 

19.08.2006 Londerzeel Steenhuffel, Doortocht koers vanuit Merchtem. 0 

19.08.2006 Meise Barbecue met randanimatie 0 

20.08.2006 Londerzeel Malderen opendeur vogelopvangcentrum 
Boeksheide 

0 

20.08.2006 Wolvertem – Imde Slag van Imde 2 

20.08.2006 Wolvertem – Westrode Jo Vally – dag (voetbalveld) 0 

20.08.2006 Kapelle-op-den-Bos VVZ band – Barbeque in ’t Mulderke 0 

22.08.2006 Kapelle-op-den-Bos Doortocht Eneco-tour 1 

22.08.2006 Londerzeel Doortocht Eneco-tour 2 

25.08.2006 Kapelle-op-den-Bos WW. Don Van Hoeck 2 

25.08.2066 Kapelle-op-den-Bos Prego - doortocht fietseling met stop JH Doetsje 0 

25.08.2006 Londerzeel Doortocht fietsvredeling naar Diksmuide 0 

25.08.2006 
tot 
28.08.2006 

Londerzeel Feestweekend Chiro Londerzeel 0 

26.08.2006 Meise Barbecue Landbeekcomité 0 

26.08.2006 Kapelle-op-den-Bos Oud Scouts BBC - op gem.speelpleintje de 
Mispelaer 

0 

26-
27.08.2006 

Kapelle-op-den-Bos F.C. Ramsdonk - jeugdvoetbaltornooi 0 

26-
27.08.2006 

Kapelle-op-den-Bos vzw sporthuis steunt MS -motortocht- fietstocht 0 

27.08.2006 Meise – Rode Wielerwedstrijd VWF 2 

27.08.2006 Kapelle-op-den-Bos Recreathlon-zwemloop 5 

27.08.2006 Kapelle-op-den-Bos Landelijke Gilde Ramsdonk – eetfestijn 0 

01.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Braderie 3 

02.09.2006 Wolvertem Rock-Roi 0 

02.09.2006 Wolvertem – Westrode Ledenfeest De Eendracht Westrode 0 

02.09.2006 Londerzeel Fietstocht VZW Avalon mindervaliden 0 

02.09.2006 Londerzeel Malderen Buurtfeest Steenhuffelstraat 0 

02.09.2006 Londerzeel Bockstage op openbare weg en in Centrum 2 

02.09.2006 Londerzeel Steenhuffel - Rondrit met bierwagens 0 

02.09.2006 Kapelle-op-den-Bos VVZ band Nieuwenrode 0 

03.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Mosselfeesten “de Mispelaer” 0 

03.09.2006 Londerzeel Sint-Jozef doortocht motoren Cliniclowns 0 

03.09.2006 Londerzeel Sint-Jozef-Malderen doortocht motorrit de filosofen 0 

03.09.2006 Meise De Gordel 2 x 3 

03.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Antwerps lijnvissers verbond- kampioenschap op 
kanaal van Willebroek 

0 

06.09.2006 Kapelle-op-den-Bos  - 
Meise- Londerzeel 

WW “Memoriam Rik Van Steenberghen” 7 

08.09.2006 Londerzeel Steenhuffel Smisstraat Fuif Chirojongens in tent 0 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 90

09.09.2006 Wolvertem-Meusegem Kermis fuif 0 

10.09.2006 Londerzeel Opendeurdagen Brouwerij Palm en stoeterij 2 

10.09.2006 Londerzeel Steenhuffel BBQ-campioenschap Diepensteyn zie opendeur 
Palm 

10.09.2006 Londerzeel Malderen Molenloop 2 

10.09.2006 Londerzeel Steenhuffel – Rommelmarkt  zie opendeur 
Palm 

10.09.2006 Londerzeel Steenhuffel Palm opendeur en BBC-kapioenschap 2 

10.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Motorcross VMF 1 

11.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Feest voor iedereen-sporthal-Eternit 0 

15-16-
17.09.2006 

Kapelle-op-den-Bos ChiroWeekend - Chiro Ramsdonk in de lokalen in 
de Tisseltstraat. 

2 

16.09.2006 Meise – Rode 35-jarig bestaan VVKS Sint Brixius 0 

16.09.2006 Meise – Oppem Straatfeest Oppembergstraat 0 

16.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Dorpsfeest Nieuwenrode 1 

16.09.2006 Wolvertem Fuif St-Ceciliazaal 0 

16.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Brabantse Kouters – inwandelevenement 0 

16.09.2006 Kapelle-op-den-Bos doortocht WW “Prins der Zennevallei” 6 

17.09.2006 Wolvertem Kermis 0 

17.09.2006 Londerzeel centrum Fietszoektocht Landelijke Gilde 0 

17.09.2006 Londerzeel Steenhuffel Inwandelmoment wandelroutes + 
opening 

2 

17.09.2006 Wolvertem-Imde Wielerwedstrijd Elite z/n + beloften 3 

17.09.2006 Londerzeel Motordoorrit Vroemvrienden 0 

17.09.2006 Wolvertem Kriebelloop 0 

22-23-
24.09.2006 

Meise – Rode Droesrock 0 

23.09.2006 Londerzeel centrum Kermisbal landelijk Gilde 0 

23.09.2006 Londerzeel centrum Kiekepootworp + kermis  2 

23-24.09.06 Londerzeel Kermis centrum 0 

22.09.2006 Kapelle-op-den-Bos opening seizoen expo kunstenaars van Kapelle en 
Meise 

0 

23.09.2006 Meise Kampvuur Chiro Meise (Fluxenberg) 0 

23.09.2006 Londerzeel Steenhuffel activiteiten op kerkplein 0 

23.09.2066 Meise Donna – fuif – Sporthal Meise 0 

24.09.2006 Kapelle-op-den-Bos opening seizoen met Brass Quintet  0 

24.09.2006 Meise Doortocht Mechelse Gordel 0 

24.09.2006 Meise – Wolvertem Doortocht Motorrit Zenn-Dyle C hapter Belgiup 0 

25.09.2006 Londerzeel Jaarmarkt Londerzeel 5 

24.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Filatelia – open vergadering – refter “Het Kiezeltje” 0 

26.09.2006 Londerzeel Kermis + dinsdagmarkt 1 

26.09.2006 Londerzeel Londerzeel, Lindeprijs 7 

27.09.2006 Londerzeel Sint-Jozef Scholenveldloop Palmvelden 2 

27.09.2006 Kapelle-op-den-Bos Scholenveldloop 0 

28.09.2006 Kapelle-op-den-Bos start jaarcursus tekenatelier volwassenen 0 

30.09.2006 Londerzeel Koersen Klein Holland 2 

01.10.2006 Meise Kermis 0 

01.10.2006 Londerzeel centrum opendeur brandweer 0 

02.10.2006 Londerzeel Sint-Jozef, Senioren op de fiets 0 

7-8.10.06 Londerzeel Opendeurdagen Coni-Roos - Meerstraat 0 

08.10.2006 K-L-M Gemeenteraadsverkiezingen 20 

08.10.2006 Kapelle-op-den-Bos Struifvogelclub- jaarlijkse schieting- Lok. 
Sportarena 

0 

08.10.2006 Meise - Wolvertem Verkiezingen 7 

08.10.2006 Kapelle-op-den-Bos verkiezingen 5 

14.10 en  
15.10.2006 

Wolvertem – Westrode Dansavond- Feestzaal Peter Benoit 0 

14.10 en  
15.10.2006 

Kapelle-op-den-Bos Struifvogelclub- jaarlijkse schieting- Lok. 
Sportarena 

0 

15.10.2006 Kapelle-Centrum Massacross op Terreinen FC ETERNIT en 
omgeving (atletiek) 

0 

21.10.2006 Londerzeel Centrum Brandweercongres 4 

21.10.2006 Meise - Wolvertem Q – Party - Sportshuur 0 
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21.10.2006 Londerzeel Centrum Chirofuif (sec MVK) 0 

21.10.2006 Londerzeel Bluesnight herberg De grooten Hert 0 

22.10.2006 Meise – Wolvertem Doortocht fietstocht WTC Moonriders 0 

24-27.10.06 Londerzeel Verkeersweek Virgo Sapiens (verkeerslessen) 1 

25.10.2006 Londerzeel Fietsencontrole Virgo Sapiens 3 

27.10.2006 Londerzeel Virgo Sapiens – Fiesttochten 4 

28.10.2006 Meise – Rode Halloweenfuif in Den Droes 0 

28 en 
29.10.2006 

Meise Wandeltocht politie Jette 0 

29.10.2006 Londerzeel SK-Londerzeel - Diegem 3 

29.10.2006 Londerzeel Londerzeel, St-Hubertusfeest met optocht 2 

30.10 en 
01.11.2006 

Imde - Wolvertem Halloweenparty op weide in Kouterbaan 0 

03.11.2006 Londerzeel Centrum, Bietentocht KVLV 2 

03.11.2006 Londerzeel Centrum Fuif Ludiovicus (sec MVK) 0 

4-5.11.2006 Londerzeel Steenhuffel Novemberkermis 0 

05.11.2006 Londerzeel Steenhuffel MBT-wedstrijd Gertrude 2 

05.11.2006 Meise Doortocht Mountainbike Merchtem 0 

10.11.2006 Londerzeel Centrum Vibe Fuif (sec MVK) 2 

10.11.2006 Kapelle-op-den-Bos Sint Maartensviering 1 

11.11.2006 Kapelle-op-den-Bos De Kapoenen – wandeling- vertrek Sint-Godelieve 
inst. 

0 

11.11.2006 K-L-M 11.11- herdenking 6 

11.11.2006 Wolvertem Doortocht wandeling De Kapoenen 0 

11.11.2006 Meise Volleybaltornooi W. Vanden Berghecentrum 0 

16.11.2006 Londerzeel Industriepark Q-Music feest Studio 100 0 

18.11.2006 Meise – Westrode Jaarlijks feest St-Cecilia – De Eendracht 0 

18.11.2006 Londerzeel Sint-Jozef Seniorenfeest Blauwvenne 2 

18.11.2006 Londerzeel zaal centrum Chiro-fuif (Sec MVK) 0 

18.11.2006 Kapelle-op-den-Bos De groene peper-jeugdhuis-Metalfestival 0 

23.11.2006 Kapelle-op-den-Bos Aankomst Sint-Niklaas 2 

24.11.2006 Meise - Oppem Parochiezaal Oppem 0 

25.11.2006 Meie - Westrode Familiefeest De Eendracht 0 

26.11.2006 Kapelle-op-den-Bos Feestviering -bloemenhulde Orde van Sint-George 1 

26.11.2006 Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 

03.12.2006 Londerzeel Malderen frituurweek station 0 

03.12.2006 Meise St-Elooiviering 4 

09.12.2006 Londerzeel Steenhuffel verkoop Kerstrozen parochievereniging 0 

09.12.2006 Londerzeel Steenhuffel verkoop kerstbomen oud chiro 0 

09.12.2006 Londerzeel Steenhuffel Opstelling kerststal kerk 0 

09.12.2006 Londerzeel Malderen fuif in Gildenhuis Sint-Amandus 0 

13.12.2006 Londerzeel Malderen Lichtprocessie 1 

14.12.2006 Meise EVP top  2 

15.12.2006 Londerzeel Sint-Jozef Vogeltentoonstelling 0 

16.12.2006 Meise - Oppem Fakkeltocht 0 

16.12.2006 Meise - Nerom De Spin - jubileumfeest 0 

16 en 
17.12.2006 

Meise - Oppem Kerststal in de Oppembergstraat 0 

17.12.2006 Londerzeel Sint-Jozef Vogelverkoop 0 

16.12.2006 Londerzeel centrum Fuif in Gildenhuis Logisclub 0 

17.12.2006 Londerzeel Palmvelden Blauwenhoek MTB-tocht 0 

17.12.2006 Wolvertem Palmvelden Blauwenhoek MTB-tocht 0 

18.12.2006 Kapelle-op-den-Bos Kersthappening Kapelle Oost 2 

20.12.2006 Kapelle-op-den-Bos Vrije basisschool De Pepel - begeleiding politie 
naar STK 

2 

22.12.2006 Londerzeel Malderen kerk plaatsen mobiele kerststal 22.12 - 
26.12 

0 

26.12.2006 Londerzeel Malderen, Kerstfeest rond kerststal 0 

26.12.2006 Londerzeel Wandeltocth Cracks Wolvertem 0 

28.12.2006 Meise Wandeltocht Sluisstappers 0 

28.12.2006 Kapelle-op-den-Bos 12e antivriestocht 0 

31.12.2006 Londerzeel Steenhuffel Rituele slachtingen nav offerfeest 
Kouhagen 

0 
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31.12.2006 Londerzeel Kerkhofstraat Rituele slachtingen  offerfeest  0 

31.12.2006 Londerzeel Steenhuffel Rituele slachtingen nav offerfeest 
Bontestraat 

0 

31.12.2006 Londerzeel Industriepark Oudejaarsavondfuif Neerbrabant 2 

 

 Het wapenregister 
 

HINP Danny Vrijdag, in samenwerking met mevr. Lieve Van de Broeck, hebben onder 
supervisie van CP Luc Schellemans in 2006 het centraal wapenregister voor een groot 
deel op punt gesteld. Hierbij kwam ook de na te volgen richtlijnen van de nieuwe 
wapenwet, met veel bijkomend werk inzake de aflevering van vergunningen en de 
afstand van wapens. 

 
Afgiften. 

 
 Voor 09 juni 2006 Na 09 juni 2006 

Voorlopige 
vergunning 

4  

Vergunningen 43  
Duplicaten 22  
Dossier opgestart  552 
Mod 9  211 
Mod 6  152 
Mod 4  58 
Afstand wapens  307 

 
Nieuwe wapenwet. 

 
Vanaf 07 augustus 2006 waren er zitdagen voor de inzameling van de wapens in de post 
Londerzeel, nl. elke maandag en dinsdag van 17.30 uur tot 20.30 uur. 
Ook was er een inzamelweek in de post Londerzeel, dit van 20 tot 24 november 2006, 
van 14.00 uur tot 21.00 uur. 
Vanaf november 2006 waren wij verplicht om constant met twee personen de inwoners te 
ontvangen. 
In totaal hebben wij ongeveer 600 manuren gespendeerd aan het inzamelen van de 
wapens en het ontvangen van oude munitie. 

 

 Het strafregister 
 
De strafregisters van de drie gemeenten werden door de respectievelijke gemeentelijke 
administraties overgenomen in de loop van 2002. De bewijzen van goed gedrag en 
zeden worden daar afgeleverd.  
 
De aanvullende omzendbrief van 03 april 2003 bij de omzendbrief van 01 juli 2002 tot 
wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 06 juni 1962 houdende “de algemene 
onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag”, bepaalt dat de 
korpschef (of de door hem gedelegeerde officier van politie), gemotiveerd advies 
verstrekt wanneer een getuigschrift van goed zedelijk gedrag gevraagd wordt met het 
oog op de uitoefening van een activiteit, die onder begeleiding van minderjarigen valt. 
Deze getuigschriften van goed gedrag en zeden zijn gekend onder het zogenaamde 
getuigschrift van model 2.  

 
De korpschef delegeerde voor deze opdracht het diensthoofd van de Lokale Recherche. 
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Voor elke aanvraag, komend vanuit de drie gemeentebesturen, dient de gerechtelijke 
informatie (strafregister) geraadpleegd, de politionele informatie (databanken van de 
federale en de lokale politie) geconsulteerd en inlichtingen ingewonnen bij de eigen 
diensten, zoals de wijkwerking.  

 
Dit is het zogenaamd “onderzoek zonder verplaatsing” (geen moraliteitsonderzoek). 
Indien deze drie bronnen betekenisvolle informatie bevatten voor feiten waarbij 
minderjarigen betrokken zijn en die voldoende ernstig worden beoordeeld, volgt een 
negatief advies. 

 
In 2006 werden er vijf negatieve adviezen opgesteld. 
 

 Hotelfiches en campingfiches 
 
In toepassing van de wet van 17 december 1963 – art. 3 e.v. controleert de lokale politie 
de hotel- en campingfiches.  

 
Inrichting Adres Gecontroleerde 

fiches 
1. Falco hotel Stationsstraat 54a, 1861 Meise 2.183 
2. Camping, Diepvenne Autostrade 100, 1840 

Londerzeel 
440 

3. B&B Oase Zwaantje 17, 1840 Londerzeel 15 
 
Totaal 

  
2.638 

 
 

 



Jaarverslag 2006 – PZ K-L-M 94

10. BIJLAGEN 
 

 De documenten inzake de capaciteitsaanwending 

 Capaciteitsbesteding 

 Totaalbeeld capaciteitsbesteding 2006 en de vergelijking met de vorige jaren. 

 Permanente activiteiten 2006 en de vergelijking met de vorige jaren. 

 Interventie 2006 en de vergelijking met de vorige jaren. 

 Tijdelijke activiteiten 2006 en de vergelijking met de vorige jaren. 

 Lokale prioriteiten 2006 en de vergelijking met de vorige jaren. 

 Overhead 2006 en vergelijking met de vorige jaren. 

 Overuren 2002-2003-2004-2005-2006 

 

 Overzichtstabellen diefstal met braak. 

 Overzichtstabellen diefstallen van voertuigen. 

 Overzichtstabellen diefstallen in voertuigen. 

 Overzichtstabellen drugsproblematiek 

 Het stuurbord 

 Noodalarmen 

 Overzichtstabel van het financieel beheer van de PZ K-L-M 

 De negen  velden van het EFQM-CAV-INK-ontwikkelingsmodel 


