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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het laatste (lijvige) jaarverslag dat ik u voorleg, samen met Commissaris van 
politie Carl Van der Auwera in zijn functie van officier beleidsontwikkeling. Op 1 juni 2011 
sluit ik immers mijn loopbaan af. 
 
 
Dit verslag over het dienstjaar 2010 is opnieuw vrij gedetailleerd en lijvig geworden én ook 
het resultaat van de inbreng van verschillende naaste medewerkers. Er werd ook dankbaar 
geput uit de Criminaliteitsbarometer 2006-2010 en het Zonaal Veiligheidsbeeld 2010 
aangeleverd door de strategische analisten van de Coördinatie- en Steundienst (CSD) van 
Asse. 
 
 
De voorbije jaren kwam al eens de bemerking dat zoveel moeite om een jaarverslag samen 
te stellen echt niet hoefde, omdat heel waarschijnlijk niemand zo’n saaie turf leest en dus 
eigenlijk een verslag van enkele A4-tjes voldoende zou zijn. Ik heb hier steeds een andere 
mening op nagehouden en hier consequent in gebleven. Een jaarverslag heeft een 
belangrijke plaats in de ontwikkeling van een organisatie, wat dus ook geldt voor onze dienst 
als lokale politie. Een jaarverslag is een rapportage-instrument, wat past in het (evident) 
afleggen van verantwoording (accountability, één van de vijf pijlers van gemeenschaps-
gerichte basispolitiezorg). Het is ook een opvolgingsinstrument tijdens de uitvoering van het 
zonaal veiligheidsplan. Het jaarverslag geeft meteen ook een overzicht van de variëteit aan 
taken en opdrachten die wij als lokale politie uitvoeren. Het geeft ook de (aanzienlijke) 
fincanciële inspanningen weer vanwege de gemeentebesturen voor hun lokale politie. Ik heb 
steeds gewenst dat om het even wie, die vanuit haar of zijn interessesfeer informatie wenst 
over onze dienst, deze ook zou moeten kunnen terugvinden in het jaarverslag en dat deze 
informatie een degelijk antwoord zou geven. 
 
 
2010 Is het tweede jaar dat wij gehuisvest zijn in het politiehuis aan de Reigerstraat 3 in 
1840 Londerzeel. Het is het tweede jaar – sinds 1 april 2009 – dat onze nieuwe organisatie 
in wijkteams operationeel is. Dat concept van politieorganisatie en politiewerking had reeds 
in 2005 gestalte gekregen, maar kon pas mét de ingebruikname van het politiehuis 
geïmplementeerd worden. 
 
 
2010 was het jaar waarin ik de mogelijkheid kreeg om deze nieuwe structuur te laten 
“doorlichten” en te analyseren om eventuele werkpunten te detecteren. Dankzij CP Thierry 
Scherlynck, verbonden aan de Federale Gerechtelijke Politie van Asse, kregen we hiervan 
een goed inzicht. Hij kreeg de mogelijkheid om in het kader van zijn opleiding aan de 
Nationale School voor Officieren (promotie 2009-2010), tijdens zijn stageperiode in onze 
zone een eindwerk hierover voor te bereiden en op te bouwen.1 In dit jaarverslag zal dan ook 
gerefereerd worden aan de conclusies en de aanbevelingen van zijn eindwerk. 
 
 
Dit eindwerk bracht aan het licht dat de dienstverlening aan de bevolking en de lokale 
overheden als sterk punt van onze organisatie kan worden weerhouden als gevolg van de 
implementatie van de wijkteams. Een sterkte van onze organisatie blijkt ook de goede 
werksfeer te zijn en de (goede) persoonlijke contacten tussen de medewerkers. Dit uit zich 

                                                 
1 TH. SCHERLYNCK, Analyse van de nieuwe organisatiestructuur van de PZ K-L-M, onuitgegeven 
eindverhandeling, Nationale School voor Officieren in Brussel, promotie 7, academiejaar 2009-2010.  
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(ook) in een bijzonder beperkt personeelsverloop. De interne communicatie is verbeterd, een 
gevolg van het samenbrengen van de verschillende functionaliteiten binnen één politiehuis. 
Een ander sterk punt is de aanwezigheid van ruime middelen, zowel op het vlak van 
infrastuctuur, voertuigen, PC’s, kantoormateriaal, als op budgettair vlak, wat in eerste 
instantie de verdienste is van het politiecollege en de –raad, door hun bereidheid om voor 
hun lokale politie substantiële inspanningen te leveren. De return on investment op het vlak 
van veiligheid in de drie gemeenten, kan u opmaken aan de hand van dit jaarverslag. 
 
 
Hopelijk zal dus dit jaarverslag de nodige aandacht genieten en aan informatiebehoeften 
voldoen, zowel van onze gerechtelijke, als van onze bestuurlijke overheden, onze 
medewerkers én van onze inwoners en verenigingen van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel 
en Meise. 
 
 
Ik hoop tenslotte ook dat mijn opvolger aan dit jaarverslag een nuttig en gebruiksvriendelijk 
werkinstrument zal hebben, dienstig voor de uitvoering van het beleid en de leiding van de 
politiezone K-L-M op haar weg van verbetering en kwaliteitsvolle dienstverlening. 
 
 
 
 
Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel – Meise, 7 februari 2011. 
 
 
 
 
 
 
Carl Van der Auwera      François Van der Jeught 
Commissaris van politie      Hoofdcommissaris van politie 
Officier beleidsontwikkeling en -coördinatie.   Korpschef 
        PZ K-L-M 
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Het Jaarverslag 2010 gegoten in de negen velden van het 
EFQM/INK/CAF-managementmodel.2 

 
1. LEIDERSCHAP 
 

1.1. 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 2009-2012.  
 
De missie van de PZ K-L-M is samengevat in de kenspreuk:  
 
 

SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID 
 
 

Tijdens planningsgesprekken met de personeelsleden hebben de evaluatoren de “visie – 
missie – waarden” van de zone toegelicht (en deze van de geïntegreerde politie 
gestuctureerd op twee niveaus),. 
 
Wat betreft de nieuwe personeelsleden, die in 2009 toekwamen, werden de “visie – missie 
– waarden” uiteengezet en toegelicht tijdens hun onthaal en installatie; de 
welkomstbrochure van de PZ K-L-M bevat trouwens onze “visie – missie – waarden”. 
 
De kenspreuk wordt telkens automatisch weergegeven in de mailberichten van alle 
personeelsleden en in briefwisseling. 
 
 
Visie – Missie – Waarden van de Lokale Politie K- L- M. 
(Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012) 
 
 
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. 

 
 

                                                 
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 nota als Bijlage nr. 10.9 aan dit jaarverslag. 
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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; 
- 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. 
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1.2. ORGANISATIE VAN DE FUNCTIONALITEITEN EN DIENSTEN 
(STARTORGANOGRAM) 

 

1.2.1. De politieposten 
 
Sedert 7 januari 2009 is de lokale politie van onze politiezone gehuisvest in het nieuwe 
centrale politiehuis gelegen aan de Reigerstraat 3 in 1840 Londerzeel. 
In de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Meise is een antennepost voorzien. 

 
De politieposten zijn als volgt georganiseerd: 

 

1.2.1.1. De politiepost van Kapelle-op-den-Bos (antennepost) 
 
Vestiging:  
 
Marktplein, 28 in 1880 Kapelle-op-den-Bos, in het gebouw van het administratief centrum 
van de gemeente. 

 
Organisatie: 
 
Er is een onthaal gedurende 20 uur per week. De drie wijkinspecteur van het wijkteam 
Kapelle-op-den-Bos hebben de mogelijkheid van inwoners te ontvangen en verzorgen dit 
onthaal. 
 
Bereikbaarheid: 
 
Telefoon: 052/31.51.11 en 0800/90.333. 
Fax: 015/71.37.13 
E-mail: politie@politiezoneklm.be 
 

1.2.1.2. Het centraal politiehuis van de PZ K-L-M in Londerzeel 
 

Vestiging:  
 
Reigerstraat, 3 in 1840 Londerzeel. 
 
Organisatie: 
 
Het volledige politiekorps (operationele en administratieve/logistieke afdelingen) zijn hier 
gehuisvest. 
Zonaal onthaal gedurende 80 uur per week. 
 
 
Bereikbaarheid: 
 
Telefoon: 052/31.51.11 en 0800/90.333. 
Fax: 052/30.33.18 
E-mail: politie@politiezoneklm.be 
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1.2.1.3. De politiepost van Meise (antennepost) 
 

Vestiging:  
 
Tramstraat, 4 in 1860 Meise, (op het gelijkvloers van het administratief centrum van de 
gemeente). 
 
Organisatie: 
 
Mogelijkheid voor de wijkinspecteurs van Meise om inwoners te ontvangen; er is een 
onthaal gedurende 40 uur per week. 
 
Bereikbaarheid: 
 
Telefoon: 052/31.51.11 en 0800/90.333. 
Fax : 02/269.29.86 
E-mail: politie@politiezoneklm.be 
 

1.2.1.4. Cellen 
 

Het centraal politiehuis beschikt over vier cellen met alle voorzieningen (sanitair, 
videobewaking,..). Dankzij de goede relatie met de PZ VIMA kunnen onze 
interventieteams bij de aanhouding van verschillende personen tijdens de nacht en in de 
weekends ook daar terecht. 

 
 

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

 
Het nieuwe organogram dat reeds in 2005 was goedgekeurd en een organisatie voorzag 
op basis van drie wijkteams (respectievelijk voor Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel en 
Meise onder leiding van een verbindingsofficier voor iedere gemeente) en een 
verkeerscel, kon pas operationeel uitgevoerd worden na de ingebruikname van het 
nieuwe politiehuis aan de Reigerstraat 3 in 1840 Londerzeel. 
 
In de loop van 2008 was nog vooropgesteld dat de verhuis zou doorgaan in oktober dat 
jaar. Onvoorziene omstandigheden, waaronder de oplevering van het gebouw en de 
installaties, leidden ertoe dat de planning voor de verhuis diende uitgesteld te worden. De 
effectieve ingebruikname van het gebouw werd voorzien op 7 januari 2009. De 
operationele uitvoering van het nieuwe organogram werd omwille van practische redenen 
verschoven naar april 2009. 
 
Ter gelegenheid van de gemeenteraden in de respectievelijke gemeenten, werden de 
wijkteams voorgesteld en ook kenbaar gemaakt aan de inwoners. 
 
In de loop van 2010 kreeg voormalig aspirant-commissaris Thiery Scherlynck – 
verbonden aan de Federale Gerechtelijke Politie van Asse - de mogelijkheid om in onze 
politiezone stage te lopen in het kader van zijn opleiding aan de Nationale School voor 
Officieren (promotie 2009-2010). De opportuniteit deed zich voor om in een eindwerk een 
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eerste status questiones op te maken van onze nieuwe organisatiestructuur.3  Aan de 
hand van de (nieuwe) visie op het streven naar excellente politiezorg, heeft Th. 
Scherlynck getracht een antwoord te formuleren enkele onderzoeksvrage w.o.:  
 

1. Wat zijn de sterke punten van de nieuwe organisatiestructuur?  
 
2. Welke zijn de zwakke punten van de nieuwe organisatiestructuur?  

 
Een synthese uit zijn bevindingen zijn: 

 
 

1.   Wat zijn de sterke punten van de nieuwe organisatiestructuur?  
 

Op basis van de analyses kan worden geconcludeerd dat voor de nieuwe 
organisatiestructuur van de politiezone K-L-M onderstaande sterke punten kunnen 
worden onthouden: 
 
Externe effecten 
 
De nieuwe organisatiestructuur draagt bij tot een betere dienstverlening aan de 
bestuurlijke overheid. Hoewel het kwantitatief onderzoek het tegendeel suggereert, kan 
er op basis van de interviews niets  anders besloten worden. De drie burgemeesters van 
de zone waren unaniem, dat zij een aanzienlijke meerwaarde ondervinden voor hun 
diensten. Zo heeft de samenwerking tussen de departementen van de verschillende 
gemeenten en de lokale politie sindsdien een grote vooruitgang geboekt.  
 
Het staat buiten kijf, dat een organisatiestructuur gebouwd rond wijkteams, een 
meerwaarde biedt om dichter bij de bevolking te staan. Deze visie wordt bevestigd door 
de ‘werkgroep wijkwerking’ van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Wijkwerking 
is immers de hoeksteen van een gemeenschapgerichte politiezorg die op haar beurt een 
goede informatiegestuurde politiezorg versterkt. Zo kunnen de politiediensten hun 
activiteiten met kennis van zaken, efficiënt en effectief aansturen. De externe oriëntering 
wordt verhoogd, waardoor de organisatie sneller zicht krijgt op veiligheids- en 
leefbaarheidsproblemen. De vaststelling dat de dienstverlenende ingesteldheid van de 
individuele medewerker als hoog wordt bestempeld, versterkt de kracht van de teams. 
Deze vaststelling uit zich in het lage aantal klachten over individuele tussenkomsten.  
 
De matrix-structuur van de functionaliteiten wijk en interventie, waarbij de wijkofficieren 
functieoverschrijdende taken opnemen, is een aanzet tot procesmatig werken. De 
wijkteams worden binnen de functie interventie wijkoverschrijdend aangestuurd. Dit kan 
zorgen voor een zekere standaardisatie en supervisie in de processen ‘noodhulp 
verlenen’, ‘onthalen en noteren van initiële klacht’ en ‘navolgend onderzoek’.  

 
Observaties en interviews brachten aan het licht, dat de meeste medewerkers, op alle 
niveaus, getuigen van een dienstverlenende ingesteldheid. ‘Crime fighting’ en ‘law and 
order’-aanhangers behoren tot een kleine minderheid, hoewel hier nog verbeterpotentieel 
aanwezig is. Niet iedereen is immers in dezelfde mate ‘overtuigd’ van community policing 
als filosofisch referentiekader. De bestaande ‘theoriedagen’ binnen de zone kunnen het 
forum zijn om dit kader toe te lichten en te verduidelijken naar de praktische invulling 
ervan.  

                                                 
3 TH. SCHERLYNCK, Analyse van de nieuwe organisatiestructuur van de PZ K-L-M, onuitgegeven 
eindverhandeling, Nationale School voor Officieren in Brussel, promotie 7, academiejaar 2009-2010. 
De integrale versie is te consulteren bij de officier beleidsontwikkeling en bij de korpschef. Thierry 
Scherlynck is inmiddels Commissaris van Politie bij de Federale Gerechtelijke Politie van Asse. 
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Met uitzondering van een te grote overhead, voldoet de zone aan de vigerende normen 
inzake minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking.  

 
Interne effecten 
 
Intern de organisatie heerst er een aangename sfeer. Deze uit zich in de contacten met 
de medewerkers en het uiterst lage personeelsverloop. Deze sfeer en het samenbrengen 
van de medewerkers in een (1) politiehuis, heeft ervoor gezorgd dat de informele interne 
communicatie is verbeterd. Structurele aanpassingen kunnen de interne communicatie 
nog aanzienlijk bevorderen.  
 
De aanwezige middelen, arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden creëren de 
voedingsbodem voor het bevorderen van de intrinsieke motivatie. De tevredenheid- en 
motivatieschalen binnen het kwantitatieve luik, objectiveren deze vaststelling.  
 
Het merendeel van de medewerkers zijn trots om bij de politie te werken. Ze appreciëren 
de participatieve leiderschapsstijl van hun directe chef en voelen zich betrokken bij het 
korps. Samen met de perceptie van een goed politie-imago, draagt dit bij tot het 
ontwikkelen van bekwaam en betrokken politiemensen.  
 
Algemeen kan worden gesteld dat de werkdruk aanvaardbaar is. Per deductie kan 
worden aangenomen, dat de workload geen negatieve invloed heeft op het welzijn van 
de meeste medewerkers.  

 
 

2. Wat zijn de zwakke punten van de nieuwe organisatiestructuur?  
 
Bij de implementatie van de wijkteams was aanvankelijk niemand structureel aangesteld 
voor het beheren van aangereikte informatie over het politiewerk. 
 
De structuur, die in de vorm van een organogram werd uitgetekend, komt niet overeen 
met de taken die eenieder uitvoert. Ook de taakverdeling kon logischer worden 
georganiseerd. Zo zou het coherenter zijn, mocht één van de verbindingsofficieren van 
de wijken ook de bestuurlijke coördinatie waarnemen, gezien de coördinator 
verantwoordelijk was voor verkeer en APO (dit is inmiddelijk bijgestuurd). Het zijn tevens 
de wijkofficieren die deelnemen aan de voorbereiding van taken en opdrachten van 
bestuurlijke politie. Een aanpassing van de structuur naar taakverdeling zou zowel intern 
als extern meer duidelijkheid scheppen.  
 
Een duidelijke visie met een groot draagvlak binnen het korps is nodig; het is een 
vaststelling, dat elk personeelslid zijn persoonlijke visie hanteert bij het uitvoeren van zijn 
taken. Het voordeel van een duidelijke korpsbrede visie is, dat de neuzen op die manier 
in dezelfde richting wijzen en iedereen weet waaraan prioritair aandacht te besteden. Een 
onvoldoende parate kennis van de prioriteiten uit zich in individuele acties, die naar 
legaliteit correct worden uitgevoerd, maar niet opportuun zijn in het kader van de 
gewenste zonale aanpak.  

 
Niet alle medewerkers hebben een duidelijk zicht op wat gemeenschapsgerichte 
politiezorg in de praktijk betekent. De meesten kunnen de vijf pijlers – soms met wat 
moeite – opsommen, doch de invulling ervan op het terrein is niet altijd evident.  
 
Overlegstructuren die in het verleden in het leven zijn geroepen, worden niet 
systematisch ingericht. Hierdoor wordt het creëren van een draagvlak beknot voor het 
uitvoeren van bepaalde beslissingen en wekt dit de indruk bij de medewerkers dat zij niet 
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gehoord worden.  
 

Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er tussen bepaalde personen oude vetes en 
conflicten blijven aanhouden, waardoor samenwerking onder hen wordt verstoord. 
 
 
3. Enkele aanbevelingen 
 
Er werden enkele aanbevelingen geformuleerd m.b.t. de werkpunten rond 
Informatiegestuurde Politiezorg (IGPZ), interne communicatie en m.b.t. het beleid. 
 
Op basis van deze aanbevelingen werd onmiddellijk werk gemaakt van enkele 
bijsturingen: 
 

- op dezelfde dag als de stafvergadering van de officieren en de calog A, wordt een 
infomoment gehouden voor de middenkaderleden en de calogpersoneelsleden B; 

 
- elke drie maanden houdt het diensthoofd voor de steundiensten (personeel, 

informatica, logistiek en financiën) een overleg voor het meedelen van allerhande 
relevante informatie; 

 
- de HRM-verantwoordelijke werkt aan de professionalisering van het 

opleidingsbeleid met standaardinschrijfformulieren, waarbij moet nagedacht 
worden over de motivatie voor de opleiding en verwijzing naar evaluaties. 

 
- een grondige reorganisatie van het secretariaat leidde tot een “gerechtelijk 

secretariaat” o.l.v. van de APO-officieren. 
 
- in de loop van 2011 wordt een BOT-team opgestart (een “beleidsondersteunend 

team”), waarin vertegenwoordigers uit alle diensten en niveaus van het 
operationeel en administratief personeel zijn vertegenwoordigd. 

 
- tijdens de theoriedagen zal (opnieuw) gefocust worden op de filosofie van de 

gemeenschapsgerichte basispolitiezorg, de basisprincipes en de inhoud van de 
operationele doelstellingen van de politiezone, zoals die bepaald en goedgekeurd 
werden. 

 
 

1.4. DE BESTUURS – EN OVERLEGORGANEN 
 

1.4.1. DE ZONALE VEILIGHEIDSRAAD 
 

1.4.1.1. 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. 
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1.4.1.2. 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. In de loop van 2010 werd de procureur des Konings 
vertegenwoordigd door de heer Jozef Colpin, Eerste subsitituut procureur des Konings te 
Brussel. 
• de burgemeesters Marcel Belgrado (voorzitter), Leo Peeters en Jozef De Borger; 
• 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 
Frederik Verspeelt; 
• 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). 
 

1.4.1.3. 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. 
 

1.4.1.4. Voorzitterschap 
 
Het voorzitterschap wordt waargenomen door de voorzitter van het politiecollege; (bij zijn 
afwezigheid wordt hij vervangen door de procureur des Konings). 
 

1.4.1.5. Vergaderingen 
 

- Er werden drie vergaderingen gehouden van de zonale veiligheidsraad, waarin de 
volgende onderwerpen aan bod kwamen: 

 
o 5 maart 2010: 
  

 Overzicht jaarverslag 2009 
 Aanpassingen van de operationele doelstellingen van de PZ K-L-M 
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o 3 juni 2010: 
 

 Overlastproblematiek in de PZ K-L-M 
 

o 28 oktober 2010: 
 

 Ongevallenanalyse 2009 (oorzaken van de verkeersongevallen 
met dodelijke afloop en met lichamelijk letsel) per gemeente. 

 Verkeersongevallencijfers voor de eerste 9 maanden van 2010 per 
gemeente. 

 Stand van zaken m.b.t. de snelheidscontroles in de eerste 9 
maanden van 2010. 

 
 

1.4.2. HET POLITIECOLLEGE 
 

Het politiecollege werd geïnstalleerd op 02 februari 2007 met Leo Peeters, burgemeester 
van Kapelle-op-den-Bos, Jozef De Borger, burgemeester van Londerzeel en Marcel 
Belgrado, burgemeester van Meise, als politiecollegeleden, samen met 
Hoofdcommissaris van politie – Korpschef François Van der Jeught en Vanessa Van 
Dessel als secretaris-notulist. 
 
De burgemeesters beslisten om het voorzitterschap voor het politiecollege en de 
politieraad als volgt te verdelen over de volgende bestuursperiode: 
 

Burgemeester Leo Peeters: 2007 – 2008 
Burgemeester Marcel Belgrado:  2009 – 2010 
Burgemeester Jozef De Borger:  2011 – 2012 

 
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. 

 

1.4.3. DE POLITIERAAD 
 

De politieraad werd geïnstalleerd in de vergadering van 1 februari 2007 in Kapelle-op-
den-Bos en werd samengesteld als volgt: Marcel Belgrado, burgemeester van Meise 
(voorzitter), Jozef De Borger, burgemeester van Londerzeel en Leo Peeters, 
burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, als politiecollegeleden. 

 
Als politieraadsleden: Paul Brioen, Bert Carleer, Emiel De Boeck, die in de politieraad 
van 28 oktober 2010 opgevolgd werd door Pol Aerts, Ria Devos, Willy Kerremans, Veerle 
Langbeen, Jan Lathouwers, Jörgen Noens, Dirk Snauwaert, Jan Van den Brande, 
Katrien Van den Bergh, Else Vanden Broeck, Jozef Van den Troost, Maries Van 
Hoorebeeck, Louis Van Schel, Maurice Verbelen en Mark Verbruggen, die in de 
politieraad van 24 februari 2010 opgevolgd werd door Nadia Sminate. 

 
François Van der Jeught, Hoofdcommissaris van politie – korpschef en Vanessa Van 
Dessel, als politiesecretaris-notulist. 
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De politieraad vergaderde op volgende data: 24 februari, 5 mei, 30 juni, 28 oktober en 22 
december 2010. 
 

1.4.3.1. De commissie wagenpark van de politieraad 
 
De commissie wagenpark van de politieraad vergaderde niet in de loop van 2010. 

 
 

1.4.4. 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 6 oktober 2010, ter voorbereiding van de begroting 2011. 
 
 

1.4.5. DE KORPSCHEF 
 
Op 21 mei 2010 deelde de korpschef het politiecollege mee dat hij op 1 juni 2010 zijn 
loopbaan wou afsluiten wegens het bereiken van de leeftijd van 60 jaar (op 21 mei 2011). 
Daartoe richtte hij vervolgens in zijn brief van 1 juni 2010 aan ZM Koning Albert II het 
verzoek om zijn loopbaan te mogen beëindigen. 
 
De procedure voor de selectie voor de opvolging werd opgestart (open verklaren van de 
vacature, samenstelling van de selectiecommissie, ...). 
 
Met het Koninklijk Besluit van 10 september 2010 (B.S. van 23 september 2010) werd 
het ontslag verleend met ingang van 1 juni 2011 en werd hij gemachtigd om de graad 
van Hoofdcommissaris van politie te voeren, alsook de titel van korpschef van de lokale 
politie, gevolgd door de woorden “op rust”. 
 
 

1.4.6. LOKAAL SYNDICAAL OVERLEG 
 

 
Het BOC-Pol vergadert in principe iedere eerste maandag van de pare maanden om 
10.00 uur in de vergaderzaal van het centraal politiehuis aan de Reigerstraat 3 in 1840 
Londerzeel.  
 
De voorzitter is, in een beurtrol, een burgemeester van het politiecollege. 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 50 dagen, waarin ook 
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begrepen zijn de dagen dat de afgevaardigden eveneens hun opdracht hadden in andere 
syndicale overlegvergaderingen. 

 
Het lokaal syndicaal overlegcomité vergaderde op volgende data: 11 februari, 6 mei, 9 
september en 19 november 2010. Vergaderingen m.b.t. de preventie en bescherming op 
het werk sloten aan bij de vergadering Boc-pol. 
 
De jaarlijkse rondgang van de gebouwen vond plaats op 9 september 2010. 

 
 

1.4.7. HET OVERLEGPLATFORM KORPSCHEFS HALLE-VilVOORDE 
 

De vergaderingen vinden tien maal per jaar plaats en om beurt onder het 
voorzittersschap van één van de korpschefs van het arrondissement Halle-Vilvoorde 
(OKAHV). 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 en de samenwerking worden op dit overleg besproken. 

 
 

1.4.8. 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 (belangrijkste) onderwerpen werden besproken op de vergadering van 19 
maart 2010: 
 

1. overzicht criminaliteitsfenomenen; 
2. optimaliseren politiehervorming – vervolg; 
3. geïntegreerde politiewerking (info over de vergaderingen van korpschefs Halle-

Vilvoorde en deze in het arrondissent Leuven); 
4. CIC Vlaams-Brabant (werking); 
5. Verkeersveiligheid. 

 
De vergadering van 8 oktober 2010 besprak: 
 

1. Optimale bedrijfsvoering; 
2. 'Scenariodenken' om tot efficiëntiewinsten te komen bij de politie; 
3. CIC Vlaams-Brabant (werking); 
4. geïntegreerde politiewerking. 
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1.4.9. HET ARRONDISSEMENTEEL RECHERCHE-OVERLEG VAN HALLE-
VILVOORDE 

 
Om de twee maanden wordt een arrondissementeel recherche-overleg (ARO) 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, die zich laat vertegenwoordigen. 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 en een verbetering op het 
terrein van de gerechtelijke onderzoeken. 
 
Op 18 maart 2010 werd een nieuw vergadercharter afgesloten voor het ARO en meteen 
ook voor het overleg van de korpschefs van het arrondissement Asse-Halle-Vilvoorde 
(OKAHV). 

 
 

1.4.10. HET ARRONDISSEMENTEEL OVERLEG VERKEERSHANDHAVING (AOV) 
 

Dit AOV beoogt het hanteren van zo uniform mogelijke werkmethoden voor de 
verkeershandhaving binnen Halle-Vilvoorde. Het is ook een uitwisselingsplatform voor 
problematieken die de “verkeershandhaving” raken. Kennis op verkeers(technisch) 
gebied wordt uitgewisseld en gedeeld. De drie vergaderingen die gehouden werden in de 
loop van 2010 worden geleid door de magistraten van het politieparket van Vilvoorde en 
van Halle. 
 
 

1.4.11. Het overleg BECOR (Bestuurlijke Coördinatoren) 
 
De vergaderingen van de bestuurlijke coördinatoren worden bijgewoond door één van de 
drie verbindingsofficieren. 
 
Het doel van deze vergaderingen is om goede praktijken en informatie uit te wisselen op 
het vlak van bestuurlijke politie, tussen de zones onderling en tussen de zones en de 
arrondissementele bestuurlijke cel van het CSD te ASSE. Het laat het CSD ook toe zijn 
rol als coördinator te vervullen op het vlak van zonegrensoverschrijdende operaties en op 
bestuurlijk vlak.  
 
Er waren samenkomsten op 8 juni en 7 oktober 2010. De onderwerpen die werden 
behandeld in 2010 waren onder andere de nieuwe regelgeving rond de vaststellingen 
van drugs in het verkeer en richtlijnen rond APO-verkeer. 

 
 

1.4.12. Overlegplatform HRM 
 

Het overlegplatform HRM (human recources management) in Halle-Vilvoorde, 
ondersteund door het CSD van Asse, is in de loop van 2009 heropgestart.  

 
Het voorzitterschap wordt door elke zone waargenomen via een beurtrolsysteem. In 2010 
werd vergaderd op volgende data en locaties: 

 
- 12 februari 2010 in PZ WOKRA 
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- 21 mei 2010 in PZ Druivenstreek 
- 17 september 2010 in PZ K-L-M 
- 10 december 2010 in PZ TARL 

 
Verschillende items van het Personeelsbeheer werden besproken: 

 
- Medische controle 
- Loonmotor 
- Opleidingsbehoefteplanning 
- Personeelsdatabank - GALOP 
- Arbeidsongevallen 
- Sociale verloven 
- Levenslang leren 
- Pensioendossier 

 
 

1.5. 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 de opvolging van het zonaal veiligheidsplan, de 
ondersteuning van de korpsleiding, e.d.m. 
 
Er is om de zes weken een vergadering op het Provinciehuis waar Commissaris van 
politie Carl Van der Auwera, die diensthoofd van onze lokale recherche is, als officier 
beleidsondersteuning en –coördinatie aan deelneemt. Het blijven aanhouden van deze 
combinatie (ook in combinatie met de functie van persofficier) is een onmogelijke opgave 
geworden. Er werd aan gedacht om deeltijds een medewerker te voorzien voor de 
beleidsondersteuning. In de praktijk bleek dit evenmin combineerbaar, wegens 
opdrachten in het kader van slachtofferbejegening, burenbemiddeling, drugspreventie,... 
In de loop van 2010, mede door de evaluatie in het eindwerk Analyse van de nieuwe 
organisatiestructuur van de PZ K-L-M, werd geopteerd om op (korte?) termijn een 
zogenaamd BOT-team in het leven te roepen. Dit staat voor Beleidsondersteuningsteam, 
dat leden telt uit verschillende diensten en met verschillende graden en niveaus.  
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2. STRATEGIE EN BELEID 

 

2.1. HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN – DE ACTIEPLANNEN 
 

2.1.1. De basis en de genese van het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) 2009-2012 
 

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 20034 kreeg het ZVP van de Lokale 
Politie een vierjaarlijks karakter, in plaats van een tweejaarlijks.  
 
De Interministeriële omzendbrief PLP 355 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 ZVP 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 ZVP – 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 het ZVP 2005-2008, werd zoals bij het vorige, de werkgroep binnen de 
politieraad nauw betrokken. Tenslotte werd dit document in zijn definitief stadium aan de 
voltallige politieraad voorgelegd en toegelicht. 
 
In de loop van 2008 werd werk gemaakt van de opbouw van het nieuwe ZVP 2009-2012. 
In deze voorbereiding werden verschillende commissarissen en leden van het 
middenkader betrokken om o.a. de operationele doelstellingen uit te schrijven. Dit ZVP 
werd teamwerk. Het werd goedgekeurd en ondertekend in de zonale veiligheidsraad van 
4 juli 2008 en verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 21 augustus 
2008. Het werd beoordeeld en goedgekeurd door de Ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie op 15 december 2008. 

 
Volgende operationele doelstellingen werden weerhouden: 

 
- De verkeersproblematiek. 
- De diefstallen met braak waaronder de car- en 

homejackings. 
- De diefstallen van en in voertuigen. 
- De drugsfenomenen. 
- Het milieu. 

 

                                                 
4  
B.S. van 31 december 2003. 
5  
B.S. van 23 mei 2003. 
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In uitvoering van richtlijnen vanuit het parket-generaal werden opnieuw de drie 
aandachtspunten opgenomen in het zonaal veiligheidsplan, namelijk: 
 

- Terrorisme 
- Intrafamiliaal geweld 
- Jeugddelinkwentie 

 
Ingevolge de aanhoudende overlastproblematiek bij fuiven (met de verschijnselen van 
vandalisme, nachtlawaai, agressie,...), werd in de politieraad en in het zonaal 
veiligheidsoverleg grondig over deze materie overlegd. De zonale veiligheidsraad 
besliste in dit kader o.a. dat overlast (bij fuiven) dient opgenomen te worden als 
aandachtspunt in het zonale veiligheidsplan 2009-2012. Hierbij mag niet geraakt worden 
aan de capaciteitsbesteding aan de andere operationele doelstellingen. 

 

2.1.2. Het actieplan “Verkeer” 
 

In het zonaal veiligheidsplan 2009-2012, werden in het actieplan “verkeer” volgende 
items weerhouden: 
 

- operationele doelstellingen: 
 

o snelheid (preventie en het verbaliseringsbeleid); 
o sturen onder invloed van alcohol en andere drugs; 
o het dragen van de veirligheidsgordel en het gebruik van 

kinderzitjes. 
 

- aandachtspunten: 
 

o een veilige schoolomgeving (hierin hebben in eerste 
instantie de wijkwerkers een permanente opdracht); 

o parkeren op plaatsen voorbehouden voor 
gehandicapten, parkeren op oversteekplaatsen voor 
voetgangers, of fietsers, parkeren op trottoirs. 

 

2.1.2.1. Snelheid 
 

In 2010 werden 48.368 voertuigen door een bemande snelheidscamera geregistreerd 
(geteld). 7.055 Processen-verbaal voor overdreven snelheid werden opgesteld in de 
politiezone. Van 97  bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken. 

 
In Kapelle-op-den-Bos werden 58 (38 in 2009) snelheidsmetingen uitgevoerd; in 
Londerzeel: 78 (47 in 2009) en in Meise: 33 (34 in 2009).  

 
Om deze resultaten te vergelijken met de doelstellingen van de Staten-Generaal voor de 
Verkeersveiligheid, verwijzen wij naar rubriek 5.6. De Verkeerscel – werkingsnormen. 
 
In Meise werden snelheidsmetingen verricht binnen zones 30 en binnen bebouwde 
kommen afgebakend door de verkeersborden met F1/F3, omdat de afbakening van de 
zones 70 nog niet volledig uitgevoerd werden. 

 
De snelheidsinformatieborden 
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De snelheidsinformatieborden worden gebruikt om preventief de bestuurders op hun 
snelheid te wijzen. De snelheidsinformatieborden hebben effect op korte termijn. 
Afhankelijk van de meetresultaten worden respressieve snelheidscontroles gepland. 

 

2.1.2.2. Parkeren 
 

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

 
Aantal opgestelde P.V.’s en onmiddellijke inningen wegens “verboden stilstaan en 
parkeren” in 2010: 1.449. 

 

2.1.2.3. Dronken sturen (rijden onder invloed van alcohol en andere drugs) 
 

Tijdens de BOB-eindejaarscampagne van 2010 werden 5 acties georganiseerd waarbij 
193 bestuurders aan een ademtest werden onderworpen; 191 bestuurders testten “safe”. 

 
Er werd opleiding gegeven over de zogenaamde “speekseltest”, i.e. de test in het kader 
van “drugs in het verkeer”. Tijdens de BOB-eindejaarscampagne dienden op basis van 
de check-list bij de bestuurders geen dergelijke test opgelegd. 

 
In 2010 werden 63 dossiers opgesteld ten laste van bestuurders die een positieve 
ademtest hadden afgelegd, ambtshalve of bij een verkeersongeval. In 10 gevallen werd 
het rijbewijs voorlopig ingetrokken voor 6 uur.  
 
In 2010 werden 1300 ademtestmondstukken aangekocht, die werden verbruikt. 
 

2.1.2.4. 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. 

 
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 728 uur gepresteerd (op de schooldagen vanaf 
nieuwjaar 2010 tot de grote vakantie van het schooljaar 2009-2010 en op de 
schooldagen vanaf 1 september 2010 tot het einde van het jaar 2010). 
 
Alle scholen van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise werden in het kader van dit 
actieplan betrokken. 
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2.1.2.5. Gordeldracht 
 

In 2010 werden  44   onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de 
autogordel of het niet gebruiken van de kinderzitjes. In verband met kinderzitjes, waren 
dit 2 onmiddellijke inningen. Het aantal controles op de gordeldracht werd in 2009 (noch 
in de vorige dienstjaren) geregistreerd. 
 
Uit de brief van het BIVV van 4 november 2009 met het (niet-dwingende) referentiekader 
voor het handhavingsbeleid o.a. met betrekking op de gordeldracht zou de PZ K-L-M als 
minimale norm 4.011 controles dienen te verrichten, wat zich zou vertalen in 802 
onmiddellijke inningen. Die aantallen zijn ook de vertaling van de doelstellingen van de 
Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid (zie verder in de rubriek Verkeerscel). 
 

2.1.2.6. Dossier Verkeersveiligheidsfonds 
 

De politiezone K-L-M kon voor 2010 aanspraak maken op een tegemoetkoming van 
388.420 euro. Voor 2009 was dit: 377.473 euro. 
 
Het bedrag van het verkeersveiligheidsfonds werd goed besteed aan consulting rond 
herinrichtingen van straten en buurten, de aankoop van een voertuig, verkeersmaterieel, 
Octopusborden, opleidingen,... 

 
 

2.1.3. Het actieplan “Diefstallen met braak” 
 

2.1.3.1. 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.  

2.1.3.2. Doelstellingen 
 

Als algemene doelstelling wordt gesteld dat het fenomeen diefstal met braak grondig 
wordt aangepakt, met een bijzondere inspanning naar het ontraden, buurtonderzoeken 
en het herbezoeken. 
 
Het ontraden van kandidaat inbrekers wordt als volgt aangepakt: 

 
- Blijvende inzet van een extra ploeg tussen 10.00 uur en 20.00 uur en tussen 

22.00 uur en 06.00 uur. 
- Maandelijkse ONDI-acties, waarbij dispositieven worden opgezet in de drie 

gemeenten en waarbij zowel voertuigen als personen grondig worden 
gecontroleerd. 

- Deelname aan grootschalige acties gespreid over meerdere arrondissementen, a 
rato van 4 maal per jaar (EXIT,...), gecoördineerd door het CSD-Asse. 

 
Het buurtonderzoek wordt als volgt aangepakt: 

 
- Onmiddellijk na de vaststellingen wordt van deur tot deur gegaan met de vraag of 

de buren iets gehoord of gezien hebben. 
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- Bij de buren die afwezig zijn op het moment van het buurtonderzoekwordt een 
brief achtergealten met de vraag de politie te contacteren. 

 
Herbezoek slachtoffers: 
 
De technopreventieve adviseurs herbezoeken de slachtoffers op hun vraag. Elke vraag 
tot herbezoek wordt beantwoord.  
 
Informeren: 
 
De interesse van de bewoners voor preventie- en infostands tijdens braderieën en 
kermissen is zeer beperkt. Toch wordt in de mate van het mogelijke ingegaan op elke 
vraag om een infostand op te richten. 

 
Vakantietoezicht: 
 
De bewoners kunnen hun vakantieplannen meedelen aan de politie en vakantietoezicht 
vragen. Deze woningen worden bezocht. Overdag worden de bezoeken uitgevoerd door 
de wijkwerkers. ’s Nachts wordt het vakantietoezicht uitgevoerd door de 
interventieploegen. Het secretariaat staat in voor het oplijsten van de aanvragen.  
 
Aantal aanvragen: 321.  
 
In totaal werden er 963 geregistreerde controles van deze woningen uitgevoerd. 

 
 

2.1.3.3. De geregistreerde inbraken en pogingen tot inbraak per gemeente 
 
 Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Meise 
 voltooid poging totaal voltooid Poging Totaal voltooid Poging totaal 
2007 17 14 31 58 19 77 91 44 135 
2008 41 11 52 84 42 126 128 46 172 
2009 37 6 43 65 28 93 121 45 166 
2010 29 10 39 49 29 71 138 60 198 
 

2.1.3.4. Besluit 
 
Voor de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel is het aantal voltrokken inbraken 

drie jaar na elkaar gedaald. In de gemeente Meise worden nog steeds het hoogst aantal 
inbraken gepleegd, m.n. bijna het dubbele (op 20 inbraken na), van het aantal in Kapelle-op-
den-Bos en Londerzeel. De korte afstand tussen Meise en Brussel is hier ongetwijfeld een 
belangrijke factor. 

 
Omdat de eindejaarsperiode een inbraakgevoelige periode is en na de vaststellingen 

van het heel hoge aantal inbraken in de periode november-december 2008, werden 
bijkomend initiatieven genomen en een actieplan opgesteld. Voetpatrouilles en extra 
interventiediensten werden georganiseerd. Het aantal voltrokken inbraken werd in 2009 
teruggedrongen.  

 
Ook tijdens de eindejaarsperiode van 2010 werd hetzelfde initiatief genomen. Uit de 

vaststellingen blijkt enerzijds dat inbrekers zich echt niet lieten afschrikken door sneeuw, ijs 
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of koude, anderzijds dat de inspanningen van onze dienst een consistent resultaat blijkt te 
hebben. 

 
 
Geregistreerde feiten tijdens de eindejaarsperiode: (1 november tot 31 december). 

 
Periode november-

december 2008 
Periode november-

december 2009 
Periode november-

december 2010 
voltooid Poging voltooid Poging totaal Totaal voltooid Poging totaal

74 31 105 33 13 46 30 11 41 
 
 

2.1.4. Het actieplan “Diefstallen van en uit voertuigen” 
 

2.1.4.1. Diefstallen van voertuigen 
 

Om een volledig en correct beeld te krijgen van de problematiek is een correcte en 
volledige vatting van de gegevens noodzakelijk. Door de verantwoordelijken wordt elk 
dossier grondig nagezien. De slachtoffers kennen nog te weinig de specifieke 
kenmerken van het gestolen goed. Een gedeelte van de gestolen inhoud van een 
voertuig kan hierdoor niet worden gesignaleerd als gestolen. Teruggevonden goederen 
die niet gesignaleerd staan als gestolen kunnen niet aan de rechtmatige eigenaar 
worden terugbezorgd.  
 
 
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. 
 
 

Tabel van de geregistreerde feiten in 2009: 
 

 
 
Twee diefstallen van voertuigen werden gepleegd met geweld in Meise. In het 
industrieterrein van Londerzeel werden 2 vrachtwagen ontvreemd. De diefstallen van de 
voertuigen worden zeer gericht gepleegd. 

 
In de Bijlage 10.3. is de grafiek opgenomen met de vergelijking van de geregistreerde 

 Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Meise 
 diefstal poging totaal diefstal poging totaal diefstal poging totaal 
Totaal 
2009 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
4 

 
9 

 
3 

 
12 

Totaal  
2010 

 
2 

 
1 

 
3 

 
13 

 
0 

 
13 

 
15 

 
0 

 
15 
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cijfers sedert 2002. 
 

2.1.4.2. Diefstallen uit voertuigen 
 

Tabel 1: Diefstallen uit voertuigen en hun pogingen- onderverdeling per gemeente 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Tabel 2: Vergelijking van de diefstallen uit voertuigen in de periode 2006- 2010. 
 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 
ALGEMEEN TOTAAL 166 112 180 97 85 

 
 

In de Bijlage 10.4. is de grafiek opgenomen met de vergelijking van de geregistreerde 
cijfers sedert 2002. 

 

2.1.4.3. Besluit 
 

Hoewel het aantal diefstallen (en aangegeven pogingen daartoe) uit voertuigen ieder 
jaar daalt, stellen we vast dat opnieuw méér voertuigen worden ontvreemd, vooral in 
Londerzeel en in Meise. 

 

2.1.5. Het actieplan “Drugsfenomeen” 

2.1.5.1. 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. 

 

2.1.5.2. 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 

 Kapelle-op-den-Bos Londerzeel Meise 
 diefstal poging Totaal diefstal poging Totaal diefstal poging totaal 
Totaal 
2009 

 
11 

 
1 

 
12 

 
21 

 
14 

 
35 

 
40 

 
10 

 
50 

Totaal 
2010 

 
4 

 
10 

 
14

 
28

 
7

 
35

 
24

 
12 

 
36 



Jaarverslag 2010 – PZ K-L-M 28

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.6 

 
Aantal dossiers: 
 
Voor de cijfergegevens m.b.t. de drugdossiers wordt verwezen naar de rubriek 
“Inbreukcategorie: verdovende middelen in Hfdst. 9. Gerechtelijke resultaten”. 

 

2.1.5.3. Samenwerking andere instanties. 
 

Met de inbreng van de drie gemeenten, de drie OCWM’s, de jeugdraden, het 
onderwijsnetwerk en de horeca, werd onder begeleiding van vzw Ahasverus (uit 
Vilvoorde) een “Drugoverlegplatform” opgestart, dat een actieplan moest uitwerken voor 
een “Alcohol- en drugbeleid” binnen de drie gemeenten dat gelijklopend is, doch voor 
elke gemeente aan zijn noden moet voldoen. In 2010 is er geen overleg meer geweest 
met de vzw Ahasverus en is er één samenkomst geweest (met beperkte opkomst) in het 
CC Walschap in Londerzeel. 

 

2.1.5.4. 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. 
 

2.1.5.5. Evaluatie 
 
 

De evalutie van de “Operatonele doelstelling - Drugcriminaliteit” zit vervat in de hierna 
opgemaakte evaluatie en onder volgende items: 

 
 Registratie: zie Onderzoek; 
 Drugpreventieplatform: zie Samenwerking andere instanties; 
 Toezichtdiensten: zie Ontraden; 
 Onderzoek: zie Onderzoek; 
 MEGA – project: zie Raadgeven; 
 Nazorg: zie Nazorg; 

                                                 
6  
RORON: beleidsontwikkelingssysteem gebaseerd op: raadgeven, ontraden, reguleren, onderzoek en 
nazorg. 
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 Pers/media: zie hoofstuk “personeel”. 
 
 

a. Raadgeven 
 

Uiteenzettingen 
 
In 2010 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 2010-2011) een 350 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. 
 
In 2010 werkten we met CP Carl Van der Auwera als coördinator en lesgever, HINP 
Franci Emmerechts, INP Christof Gyssens, INP Steven de Boeck en INP Jan Van der 
Borght. 

 
Artikels. 
 
In 2010 werden vier artikels verspreid naar de schrijvende pers in verband met deze 
problematiek. 

 
 

b. Ontraden 
 

Voor elke risico-TD en openluchtfuif (wat werd bepaald tesamen met de uitbater van de 
desbetreffende zaal en op basis van ervaringen met de inrichters), werd een ploeg van 2 
personeelsleden hier naar toe georiënteerd, in samenspraak met de dienst interventie: 
het tweede interventieteam kreeg hiervoor de opdracht. In voorkomend geval werd een 
supplementaire ploeg ingezet, of zelfs de lokale recherche (in burger), zowel binnen als 
buiten de zaal. 
 
Binnen onze PZ wordt enkel de fuifzaal “ ’t Centrum” op dit gebied in het bijzonder in het 
oog gehouden. Hiernaast zijn de gelegenheidsfuiven en de jeugdhuizen die op het vlak 
van het drugsfenomeen nauw worden opgevolgd. Tijdens de fuiven en tijdens de 
weekendnachten wordt er vooral uitgekeken in Londerzeel naar het Binnengebied, de 
omgeving van het OCMW en het domein De Burcht, van waaruit er meldingen kwamen 
van de vermoedelijke aanwezigheid van jongeren en dealers. 
 
Buiten deze toezichtsdiensten werden ook enkele speciale acties gehouden, vooral ’s 
nachts en in het weekend, georiënteerd naar die plaatsen. Dit gebeurde in combinatie 
met andere opdrachten. In de vakantieperiode worden hangplekken gecontroleerd, zoals 
speelpleintjes die telkens opnieuw plaatsen zijn waar dealers naar toe komen. 

 
 
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 
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kanaal. Betere samenwerking met de slachtofferbejegenaars d.m.v. geregelde 
samenkomsten. In het rechercheteam zijn twee personeelsleden die, naast de normaal 
lopende zaken, specifiek de drugsgerelateerde onderzoeken uitvoert. Hierdoor is de 
compententie in de drugsonderzoeken met de jaren sterk toegenomen. Regulerend wordt 
eveneens samengewerkt als dit nodig is met “De Spiegel”. 

 
 

d. Onderzoek 
 

Door de verantwoordelijke werd alle info gecentraliseerd die onze interventieploegen en 
wijkwerkers verzamelden tijdens de reguliere dienstuitvoering, door de recherche tijdens 
occasionele en geplande patrouilles en toezichtdiensten. Deze info werd gebruikt in 
eventueel desbetreffende opgestelde dossiers, RIR’s of andere opgemaakte processen 
verbaal. De bekomen info werd constant geëxploiteerd en geraadpleegd. 
 
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. Ten tweede zijn er de zeer regelmatige controles en toezichten die gehouden 
worden op door ons gekende verdachte plaatsen, waarna de namen, de wijze van 
controle, het resultaat en de nodige info wordt doorgespeeld aan de recherche, met 
name aan de persoon die voor de drugdossiers instaat. 
 

 
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 opnemen met de gespecialiseerde centra. In 
2010 werden er 8 dossiers drugs opgemaakt in verband met minderjarigen. 

 
 

2.1.6. Het actieplan “Milieu” 
 

Het zonaal veiligheidsplan 2009 - 2012 definieert de krachtlijn Milieu aan de hand van de” 
fenomenen”: 
 

- Sluikstorten 
- Afval verbranden in open lucht 
- (Oppervlakte)waterverontreiniging 
- Bouwinbreuken 

 

2.1.6.1. De geregistreerde feiten 
 

In 2010 werden volgende processen-verbaal opgesteld: 
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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. 
 
Het aantal P.V.’s voor sluikstorten is in 2010 verhoogd naar 29 in vergelijking met de 
18 vaststellingen in 2009. 
 

2.1.6.2. Gemeentelijke Administratieve Sancties 
 

In 2010 werden 41 bestuurlijke verslagen m.b.t. de gemeentelijke administratieve 
sancties opgesteld voor volgende inbreuken op het gemeentelijk reglement. 

 
 

Wildplassen 20
Vogelverschrikkingskanon 4 
Afvalverbranden 5 

Fenomeen Aantal 
P.V.’s 

  

 Kapelle-op-
den-Bos 

Londerzeel Meise 

Sluikstorten 
Aanvankelijk p.v.’s:            29 
Navolgende onderzoeken:      5 

 
4 
0 

 
17 
2 

 
         8 

3 
Afval verbranden in open lucht: 
Aanvankelijk p.v.’s:             0 
Navolgende onderzoeken:      0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

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

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Bouwinbreuken: 
Aanvankelijk p.v.’s:            21 
Navolgende onderzoeken:     31 

 
3 
4 

 
18 
25 

 
0 
2 

Geluidshinder: 
Aanvankelijk p.v.’s:             3 
Navolgende onderzoeken:      3 

 
1 
3 

 
2 
0 

 
0 
0 

Milieu andere: 
Aanvankelijk p.v.’s:             3 
Navolgende onderzoeken:      7 

 
1 
1 

 
1 
5 

 
1 
1 

Waterverontreiniging: 
Aanvankelijk p.v.’s:             2 
Navolgende onderzoeken:      0 

 
1 
0 

 
0 
0 

 
1 
0 

 
Totaal APV’s:                 58 
 
Totaal NPV’s:                 46 

 
10 

 
 8 

 
38 
 

32 

 
10 

 
 6 

 
Totaal PV’s:                  104 

 
18 

 
70 

 
16 
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Sluikstorten 2 
Nachtlawaai 5 
Loslopende hond 3 
Sluitingsuur                   0
Geluidshinder dieren             1 
Andere 1 

 
          

In alle voorgaande gevallen legden de aangestelde provinciale ambtenaren een 
administratieve boete op. 

 
Aantal meldingen in 2010 m.b.t. milieuzaken: 

 
 Kapelle- 

op-den-Bos 
 

Londerzeel Meise  
Totaal: 

Lucht: 
 

20 24 24 68 

Water: 
 

2 26 3 31 

Geluid: 
 

66 163 200 429 

Bodem: 
 

4 28 31 63 

Ruimtelijke 
ordening 
 

3 7 1 11 

Andere: 
 

- 7 1 8 

 
Totaal: 

 
95 

 
255 

 
260 

 
610 

 
 

Er waren, zoals voorgaande jaren, meer meldingen over sluikstorten dan er processen-
verbaal werden opgesteld. De reden hiervoor is, dat bij melding van een sluikstort met 
onbekende dader, de interventieploeg uiteraard ter plaatse gaat voor vaststellingen, doch 
wanneer er geen concrete aanwijzingen zijn (onderzoek inhoud afval, getuigen e.d.) die 
leiden tot de identificatie van de dader of tot verder onderzoek, de opruiming van het 
sluikstort respectievelijk verricht wordt door de technische diensten van de gemeenten 
Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel en INCOVO (gemeente Meise) en dit zonder het 
opstellen van een aanvankelijk proces-verbaal. Toch wordt van iedere interventie in dit 
verband een melding opgemaakt. 
 
Ook voor afvalverbranding waren er meer meldingen dan er processen-verbaal werden 
opgesteld. Vaak wordt voor “vuurtje-stook” bemiddelend opgetreden door de 
interventieploegen of is het vuur reeds gedoofd bij aankomst. Bij “hardnekkige” gevallen 
wordt P.V.opgemaakt. 
 
Wat geluidshinder/nachtlawaai betreft ligt het aantal meldingen veel hoger dan het aantal 
opgestelde processen-verbaal. Vaak wordt hier bemiddelend opgetreden en is het 
onmiddellijk opmaken van een P.V. niet opportuun (tuinfeest, terrassen,..) 
Vaak is bij aankomst van de interventieploeg de muziek reeds stiller gezet en kunnen 
geen positieve vaststellingen meer gebeuren. Meestal wordt op eenvoudige aanmaning 
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de muziek beduidend stiller gezet, zodat de hinder ophoudt (wat uiteindelijk in eerste 
instantie de bedoeling van de interventie is). Het is bij “hardnekkige” gevallen van het 
veroorzaken van nachtlawaai dat P.V. wordt opgesteld. 

 
Onze inwoners blijven (terecht) gevoelig voor overlast door sluikstoren, “vuurtje-stook” en 
vooral voor nachtlawaai. 

 

2.1.6.3. Informatie-uitwisseling 

 
Ook in 2010 werden op regelmatige tijdstippen werkvergaderingen gehouden met de 
milieu-ambtenaren van de drie gemeenten en CP 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. 
 
De vergadering worden tevens bijgewoond door de 3 verbindingsofficieren van onze PZ 
K-L-M en dit met het oog op de Strategische doelstelling 2009-2012 inzake milieu. 
 
De doelstelling is om 2 maal per jaar te vergaderen met de milieu-ambtenaren tesamen 
met de verbindingsofficieren  van de 3 wijkteams van onze PZ K-L-M. 
 
Dagelijks worden de meldingen door CP 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. 

 
 

2.1.7. Aandachtspunten opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan 
 

2.1.7.1. Terrorisme en radicalisme 
 

Het item “terrorisme en radicalisme” werd als aandachtspunt opgenomen in het zonaal 
veiligheidsplan en dit onder fenomeen 7. Piloot hiervan is CP Freddy Van Heymbeeck. 
 
Dagelijks worden de meldingen en de berichten via teamware en de doorgefaxte 
inlichtingen i.v.m. terrorisme doorgenomen en intern verspreid. Er werd in 2010 geen 
enkel meldingsbericht opgesteld in het kader van radicalisme. 

 
 

2.1.7.2. Intrafamiliaal geweld (IFG) 
 

Definitie 
 

Er bestaat geen exacte juridische definitie van IFG. 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 
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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 aangiftegebrek blijft bestaan in deze materie, 
alsook het laattijdig aangeven. Hierdoor zijn er op de dag van vandaag geen 
betrouwbare cijfers. 
 
CP Van der Auwera werd aangeduid als referentieambtenaar en trad op als de 
verbindingspersoon met het Welzijnsteam, en het parket. Hij werd tevens 
afgevaardigd op het Overlegplatform IFG. Hij zorgde ervoor dat het personeel op de 
hoogte werd gebracht van de aan te nemen werkwijze. 
 
Piloot 
 
CP Carl Van der Auwera. 
 
Uitvoering in 2010 

  
Raadgeven 
 
Bij elke interventie van IFG werd het slachtoffer in kennis gesteld van het 
aanbod van slachtofferbejegening en de mogelijkheid benadrukt tot een 
doorverwijzing naar het CAW.  
 
De samenwerking met de verschillende diensten werd gestimuleerd.  
Het vernieuwde draaiboek (versie april 2010) is ook ter kennis gebracht aan de 
politieambtenaren en aan de betrokken partijen die bij dit onderwerp betrokken 
zijn.  

 
Reguleren 

 
De bestaande initiatieven werden verder uitgebouwd. 

- De registratie en de uitbouw van de problematiek zijn 
verbeterd. Alle dossiers zijn uitgewerkt in een te raadplegen 
papieren versie en opgenomen in ISLP voor de 
elektronische verwerking en raadpleging.  

- Eind 2010 zijn er 119 gekende dossiers IFG. 
- De gespecialiseerd medewerker houdt in eerste instanties 

de dossiers bij samen met de referentieambtenaar. 
Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan de opvolging 
van de dossiers.  

- Er werd getracht om de samenwerkingsverbanden te 
optimaliseren. Het CAW heeft omtrent IFG een project 
opgezet of deze gezinnen te ondersteunen in deze 
problematiek.  

- Opmaken van een proces-verbaal. Een vooruitzicht is dat er 
een model-PV zal ontworpen worden inzake IFG.  

 
 

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

 
Nazorg 
 
Een optimale maximale opvang en nazorg zowel voor het slachtoffer als de 
dader van IFG. 

 

2.1.7.3. 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 wenste in het gerechtelijk arrondissement Brussel werd gewerkt aan 
een overeenkomst die dienstig is voor het ressort van het parket. In de loop van 2008 
werd in dit verband niets meer vernomen. Niettemin blijven er goede (werk)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. 

 
 



Jaarverslag 2010 – PZ K-L-M 36

 
 
3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 

3.1. POLITIEPERSONEEL 
 

3.1.1. Het politiepersoneel volgens de graad (2008). 
 
 

Officierskader 

Organiek 
kader 
officierskader 
(HCP + CP)     6 

  waarvan aantal bedieningen voor Hoofdcommissaris 1 
    aantal bedieningen voor Commissaris 5 
  Hoofd- feitelijk kader mannen (aantal "personen") 1 
  commissaris   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 1,00 
  Commissaris feitelijk kader mannen (aantal "personen") 7 
      vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 7 
  Aspirant feitelijk kader mannen (aantal "personen") 0 
  commissaris   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 0,00 
    delete 

Middenkader 
Organiek kader 
middenkader   15 

  Hoofd- feitelijk kader mannen (aantal "personen") 15 
  inspecteur   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 14,6 
  Aspirant  feitelijk kader mannen (aantal "personen") 1 
  hoofd-   vrouwen (aantal "personen") 0 
  inspecteur capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 1 
    delete 
Basiskader Organiek kader basiskader   55 
  Inspecteur feitelijk kader mannen (aantal "personen") 44 
      vrouwen (aantal "personen") 11 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 53,1 
  Aspirant feitelijk kader mannen (aantal "personen") 0 
  inspecteur   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 0,00 

 

 
Agent van 
politie Organiek: 3 

 
 

  Feitelijk kader 2 
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3.1.2. Synthese van het operationeel personeel 
 
 

OPERATIONEEL PERSONEEL 
  Feitelijk K. FTE Organiek kader 

Officierskader 8 8,0 6,00 
Middenkader 15 14,6 15,00 
Basiskader 54 53,1 54,00 
Agenten 2 1,8 3,00 

TOTAAL 78 77,5 78,00 
 

3.1.3. “Onbeschikbaar” personeel 
 

De dagen zijn zijn gerekend in werkdagen. 
 
 

Afwezigheid om medische redenen (uitgezonderd arbeidsongevallen) 1.083 dagen 
Afwezigheid door arbeidsongeval 200 dagen 
Afwezigheid door een disciplinaire maatregel of ordemaatregel 3 dagen 
Afwezigheid wegens redenen van buitengewoon verlof (bevallingsverlof, 
loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof..) 

120 dagen 

Afwezigheid wegens opleiding/vorming (gevolgd of gegeven) 337 dagen 
Afwezigheid wegens opleiding geweldsbeheer 153 dagen 
Afwezigheid wegens bloedgeven 52 dagen 
Loopbaanonderbreking 124 dagen 
Detacheringen 1 
Aantal personen (politiepersoneel) dat in de loop van 2010 op pensioen ging 1 
Aantal personen (politiepersoneel) die de politie in de loop van 2010 hebben 
verlaten omwille van alle andere redenen die geen pensionering zijn 

2 

 

3.1.4. Deeltijds tewerkgestelden 
 

De zone telde in 2010 van de 21 calogpersoneelsleden, 10 leden die deeltijds werken. 
Negen politiepersoneelsleden hadden een 4/5de dienstregeling (2 HINP en 7 INP’s). 
Eén personeelslid had een ½-dienstregeling (1 INP). 
 

3.1.5. Arbeidsongevallen 
 

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 

 

3.1.6. Schietincidenten 
 

Nihil. 
 

3.1.7. Zelfmoord - zelfmoordpoging 
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Er was in 2010 geen enkel feit onder het politiepersoneel van zelfmoord of 
zelfmoordpoging. 
 
 

3.2. ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL 
 

3.2.1. Synthese van het operationele calogpersoneel 
 
 

CALOG-personeel 
  Feitelijk K. FTE Organiek kader 

NIVEAU A 1 1,00 1,00 
NIVEAU B 5 5,00 5,00 
NIVEAU C 9 6,6 10,00 
NIVEAU D 6 5,1 4 

TOTAAL 22 17,98 20 
 
 

3.3. DEONTOLOGISCHE CODE 
 

Bij het verschijnen van de brochures met de deontologische code, werden deze 
persoonlijk aan iedere medewerkers overhandigd. Ze werden geïndividualiseerd door het 
aanbrengen van de naam van de medewerkers, die 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. Nieuwe medewerkers ontvangen eveneens een exemplaar van de 
brochure bij hun aankomst en onthaal. 
 

3.4. INTERN TOEZICHT 
 

In 2010 behandelde de korpschef in het kader van “intern toezicht” een aantal dossiers: 
 

- Drie dossiers van het parket van de procureur des Konings te Brussel m.b.t. 
drie politiepersoneelsleden. In twee dossiers werd geen enkele disfunctie of fout 
aangetoond. De inwoner die de klacht had ingediend diende zich te 
verantwoorden op het parket. Het derde dossier wacht op een eventuele 
beslissing van het parket. 

 
- Een dossier van de Algemene Inspectie: het beklag van een bestuurder over de 

interventie van een politiepersoneelslid. De hoofdinspecteur had de bestuurder 
aangesproken op zijn onverantwoord rijgedrag. 

 
- Ambtshalve werd een “intern onderzoek” gevoerd in drie gevallen, die alle 

betrekking hadden op verkeerssituaties: 
 

o Beklag door een wielertoerist over de interventie van 
een patrouilleploeg; 

o Beklag over vermeende schimpende opmerkingen van 
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een politiepersoneelslid tegenover een bestuurder 
tijdens een ordedienst van een wielerwedstrijd. 

o Beklag over de inhoud van een P.V.-verkeer inzake 
parkeren op het trottoir. 

 
Geen enkele van deze dossiers leidde tot een verder gerechtelijk of 
tuchtrechtelijk gevolg. 

 
- De korpschef legde drie maal “tucht” op ten aanzien van drie 

politiepersoneelsleden: één waarschuwing en tweemaal de tuchtsanctie van de 
blaam. 

 
In de loop van 2010 ontving onze dienst 14 brieven en mails met dankwoorden en 
felicitaties voor onze inzet en medewerking. 
 
Een politiepersoneelslid én onze dienst ontvingen felicitaties voor de wijze van aanpak en 
uitvoering van een drugsdossier, vanwege het parket van de procureur des Konings te 
Brussel en de Onderzoeksrechter te Brussel. 

 
 

3.5. MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK (MTO) 
 

Een nieuwe MTO zal na de reorganisatie en implementatie van de diensten in het nieuwe 
politiehuis aan de Reigerstraat in Londerzeel op een gepast tijdstip georganiseerd 
worden. De nieuwe situatie, waarbij na acht jaar alle personeelsleden voor het eerst 
samenzitten, vraagt een aanpassings- en inwerkingsperiode van alle personeelsleden.  

 
 

 
4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 

4.1. UITRUSTING 
 

4.1.1. Voertuigenpark 
 

Vierwielers 

Totaal aantal 
voertuigen 
(vierwielers) in het 
wagenpark 20 

   Aantal voertuigen  13 
    Aantal anonieme voertuigen  7 
  Leasing Aantal geleasde wagens 0 
     

Tweewielers 

Totaal aantal 
voertuigen 
(tweewielers) in het 
wagenpark     16 

 Aantal bromfietsen     2 
  Aantal scooters   2 
  Aantal fietsen     14 
 Aantal motorfietsen 2 
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4.1.2. 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) 
7 

 Aantal draagbare posten 64 
 Aantal abonnementen ASTRID 73 

 
 

4.1.3. Informatica 
 

PC’s  Totaal 77 
  type van PC vaste posten   43 

  
  draagbare PC's 

(laptops) 34 
SERVERS Totaal aantal servers in gebruik     7 

  
 Aantal servers 

eigendom van de zone 3 
 

4.1.4. Controletoestellen 
 

Verkeersuitrusting die tot 
de 

Aantal snelheidsmeters type 
MULTANOVA/GATSO

 2 

politiezone behoort Aantal preventieve snelheidsmeters met 
snelheidsaffichage 

4 

 Aantal andere types snelheidsmeters  15 
 Aantal wieldrukmeters  0 
 Aantal curvometers  2 
 Aantal alcoholtests (ATT)  8 
 Aantal ademanalysetoestellen (AAT)  3 
 Aantal sonometers  0 

 

4.1.5. Bewapening 
 
 

Bewaring/opslag van 
wapens 

Aantal beveiligde wapenkamers  1 

 Aantal beveiligde wapenkasten  3 
Eigen 
schietstand 

Aantal eigen schietstands in de zone  0 

Slagwapens Aantal korte wapenstokken  
(50-60 cm) 

 0 

 Aantal lange wapenstokken 
(65-85 cm)

 0 

 Aantal inschuifbare wapenstokken  75 
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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 

 

4.1.6. 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 

 
 

Speciale uitrusting die tot 
de 

Aantal kogelwerende vesten 59 

politiezone behoort Aantal branddekens 4 
 Aantal megafoons 1 
 Aantal verrekijkers 0 
 Aantal nachtkijkers 1 
 Aantal koffers voor vingerafdrukken 4 
 Aantal spijkereggen 4 
 Aantal gewone cameras 0 
 Aantal digitale fototoestellen 6 
 Mobiele GPS 3 
 Life-scan (voor het nemen van 

vingerafdrukken en foto’s van 
weerhouden personen). 

 
1 
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4.2. FINANCIEEL VERSLAG – VERKLARENDE NOTA OVER DE REKENING 2010 
 

4.2.1. Inleiding 
 

 
Het financieel beheer van de politiezone gebeurt onder leiding van adviseur-juriste 
Anneleen Van den Bergh, met mevrouw Carla Snackaert als boekhouder. 
Eindverantwoordelijke voor het financieel beheer is de bijzonder rekenplichtige mevrouw 
Ann Steenackers. 
 

4.2.2. Overzichtstabel 2001 – 2010 
 

Om een goed inzicht te krijgen in de financiële toestand van onze politiezone is een 
Overzichtstabel bijgevoegd, (zie Bijlage 10.8). Hiernaast zijn in een tabel de begrotingen, 
begrotingswijzigingen en rekeningen van 2004 tot en met 2010 weergegeven per 
uitgaven- en inkomstenpost (Bijlage 10.7). 
 
In de tabel staat ook opgenomen welke de dotaties de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Meise goedkeuren voor de politiezone. 
 
Aan de hand van de overzichtstabel ontstaat een duidelijk beeld van de financiële 
evolutie over de verschillende jaren. 
 
 
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 
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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. 
 
Wij verwijzen eveneens voor wat betreft de oprichting van onze cel verkeer naar het K.B. 
van 16 oktober 2009, waarin de minimumnorm van 8 procent van de totale werkcapaciteit 
per zone werd bepaald voor de zogenaamde zevende functionaliteit, nl. “verkeer”. Hierbij 
verwijzen wij ook naar de doelstellingen van de Staten-Generaal voor de 
Verkeersveiligheid, opgenomen door het Interministerieel Comité voor de 
Verkeersveiligheid (het aantal dodelijke verkeersslachtoffers doen dalen door 
doelstellingen te bereiken op het vlak van het aantal controles op snelheid, sturen onder 
invloed en het dragen van de autogordel). 

 
 

5.1. HET ONTHAAL 
 

5.1.1. Organisatie – openingsuren 
 

De leden van het onthaal staan onder de leiding van Commissaris van politie Marcel Van 
der Aa. 

 
Het onthaal in de zone werd als volgt gereorganiseerd: 
 

 
Politiehuis Londerzeel, Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel:  

 
De onthaaluren zijn: 

 
 

 2010
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 

 
 

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

 2010 
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 
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Antennepost Meise, Tramstraat, 4 te 1860 Meise: 
 
 

 2010 
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 

 

5.1.2. Bereikbaarheid 
 
De politiezone is bereikbaar via het openbaar nummer: 052/31.51.11 en het gratis 
nummer: 0800/90.333. 
 
Buiten de diensturen verwijst een automatisch antwoordapparaat de oproeper naar de 
openingsuren voor niet-dringende voorvallen of vragen en naar de noodlijn 101 voor 
dringende oproepen. De noodoproepen komen toe in het CIC (coördinatie en 
informatiecentrum) in Leuven. Het CIC van Leuven dispatched onze interventieteams, die 
onmiddellijk melding krijgen van één of ander incident. 
 

5.1.3. Opleiding 
 
De leden van het onthaal volgen “de theorie”, die om de veertien dagen worden gegeven 
o.l.v. Commissaris van politie Marcel Van der Aa in de vergaderzaal van het politiehuis. 

 
 

5.2. DE WIJKWERKING 
 

5.2.1. 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 
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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 moetz-en 
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 
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 drie wijkzorgteams. Elke gemeente heeft aldus een 
eigen wijkzorgteam met in totaal zestien wijken voor de drie gemeenten (3 voor Kapelle-
op-den-Bos; 6 voor Londerzeel en 7 voor Meise). De leden van die wijkteams (onthalers, 
interventieinspecteurs en wijkinspecteurs) staan onder de leiding van de respectievelijke 
verbindingsofficieren per gemeente (CP Jean Craen voor Kapelle-op-den-Bos; CP 
Marcel Van der Aa voor Londerzeel en CP Paul De Ridder voor Meise) en de 
interventieofficier (CP Bart Gladiné). 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.  
 
Maandelijks hebben de wijkinspecteurs o.l.v. hun diensthoofd een teamoverleg in de 
vergaderzaal van de politiepost van Londerzeel samen met het ganse wijkteam. Zij 
krijgen informatie, voorvallen worden besproken, er is overleg, enz. 

 

5.2.2. Coördinatoren 
 
De oprichting van een wijkteam per gemeente heeft ervoor gezorgd dat de 
wijkinspecteurs gestuurd worden door de respectievelijke hoofdinspecteurs van de drie 
wijkteams, m.a.w. de wijkcoördinatoren. 
 

5.2.3. Contacten met de gemeentebesturen 
 
 
De politiezone houdt regelmatig contact (buiten de context van het politiecollege en de 
politieraad) met de gemeentebesturen. In de praktijk was overigens gebleken dat er een 
grote noodzaak bestond voor het bijwonen van vergaderingen in de respectievelijke 
gemeenten, omdat zeer vaak vragen en opdrachten worden gegeven die alles te maken 
hebben met beleid. Sedert de realisatie van de wijkzorgteams in april 2009 worden deze 
contacten onderhouden door de respectievelijke verbindingsofficieren. 
Zij zijn de “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. 
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5.2.4. De indeling van de wijken en hun wijkwerkers 
 
Algemeen 

 
Hierna volgt de basisindeling van ons grondgebied over de 16 wijkinspecteurs. In 
perioden van ziekte, rust en verlof, worden de wijken van de ontbrekende collega’s 
opgevangen door de andere wijkinspecteurs. Hieruit spruit de noodzaak voort om dit 
aantal aan wijkinspecteurs te behouden om op een convenabele wijze de continuïteit 
ervan te behouden. De wijkinspecteurs van Kapelle-op-den-Bos voeren ook het onthaal 
uit in de antennepost van Kapelle-op-den-Bos. 

 
 

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 Koert Huyghe. 
- 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). 
 
 
Meise: 

 
- Meise – centrum: INP Christof creffier 
- Meise – oost: INP Yves De Coninck. 
- Wolvertem: INP Marc Van de Voorde.  
- Oppem: INP Bart Baeyens. 
- Westrode: INP Bart Buys 
- Impde – Slozen - Rossem - Meuzegem - Vlietenwijk : INP Christoph Gysens. 
- Sint-Brixius-Rode - Eversem : INP Tim De Witte. 

 

5.2.5. 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. 
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- 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. 
- 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 (toezicht). 
- 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 i.s.m. “dienst wapenregister”. 
- 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 
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- Aanmanen tot afhalen identiteitsdocumenten op het gemeentehuis 
- 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, 

loslopende honden. 
- Advies geven bij het afleveren hygiënische attesten voor Douane en Accijnzen 

voor de Horecasector. 
 

5.2.6. Opleidingen 
 
Hiervoor wordt verwezen naar het Hoofdstuk onthaal onder 5.1.4. 
 
 

5.3. DE INTERVENTIE 
 

De interventiediensten worden sedert de opstart van de wijkteams onder de wijkteams 
verdeeld. Ze worden geleid door een commissaris die in nauw overleg met de 
verbindingsofficieren met de gemeenten de interventie(diensten) leidt en stuurt. 

 

5.4. 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. 

5.4.1. 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 waarin 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 
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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. 

 
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.  
 
Sinds september 2009 werden acht leden gestuurd en opgevolgd door de 
gespecialiseerd medewerker. 

 

5.4.2. Beurtrolsysteem 
 
De acht slachtofferbejegenaars 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. 

 

5.4.3. 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 
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5.4.4. Theorie 
 

Er wordt getracht en vooropgesteld om tweemaandelijkse bijeenkomsten te organiseren 
van de leden van de dienst slachtofferbejegening waarbij een medewerker van de vzw 
Groot Eiland wordt uitgenodigd. Op deze bijeenkomsten worden de mogelijkheden tot 
opleidingen besproken, de wijze van werken en de mogelijkheden tot verbeteringen in 
werkmethoden, aanpak, e.d.m. 
 
Als laatste punt worden steeds de casussen van de afgelopen maand besproken en daar 
waar nodig, wordt met de hulp van Groot Eiland, dieper op ingegaan. 
 
De cel slachtofferbejegening vergaderde in 2010 in principe tweemaandelijks op elke 
eerste donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. 

 

5.4.5. Opleiding 
 

- In 2010 volgde één inspecteur de opleiding tot slachtofferbejegenaar. 
- Een interne themadag werd georganiseerd op 1 oktober 2010 en deze handelde 

over “verdwijningen en weggelopen personen”. 
- Op 26 mei 2010 werd te Vilvoorde een studiedag gevolgd door 10 

personeelsleden van onze PZ die naar jaarlijkse gewoonte werd ingericht door 
het CSD van Asse.  

 

5.4.6. Casussen. 
 

In 2010 werden 28 casussen behandeld, wat zich vertaalt in een inzet van 151 uur of ca. 
0,11 % van onze totale capaciteit. 
 

 
 Aantal Uren % totale 

Capaciteit 
    

2002 33 236 0.19 % 
2003 46 196 0.16 % 
2004 32 141 0.11% 
2005 37 115 0.09% 
2006 34 94 0.07% 
2007 40 128 0,10 % 
2008 28 84 0.07 % 
2009 37 260 0,18 % 
2010 28 151 0,11% 

 

5.4.7. Samenwerking met andere instanties 
 
Door het vernieuwde draaiboek IFG is er een project tot stand gekomen bij het CAW 
waar rechtstreeks naar doorverwezen mag worden. Hierbij kregen we feedback in 
verband met de contactname van de betrokken personen. In 2010 zijn er 3 betrokken 
partijen van IFG doorverwezen naar het project ‘partnergeweld’ van het CAW. 
 
In 2010 hebben 23 personen contact opgenomen en om hulp verzocht (na onze 
doorverwijzing) van de dienst Slachtofferhulp in Brussel (Groot Eiland). 
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5.4.8. 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: 28 op 28 aanvragen in 2010 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.  
 

5.5. DE LOKALE RECHERCHE 
 

5.5.1. Algemeen 
 
De lokale recherche omvat zowel de lokale opsporingen als de lokale onderzoeken.7  
 
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. 
 

5.5.2. Personeelsbezetting 
 
Het rechercheteam bestaat uit negen leden, onder de operationele leiding en inclusief 
van CP Carl Van der Auwera, twee Hoofdinspecteurs-OGP (waaronder de milieu-
deskundige – houder van het VLAREM-attest) en zes Inspecteurs van politie.  
 
Sedert 1 april 2010 werd een HINP-OGP in toepassing van het statuut rond de “rode 
loper” commissaris van politie. Hij stapte over naar de APO-dienst. Deze plaats kon in 
2010 niet worden opgevuld in de recherche. Op 1 september 2010 startte een 
rechercheur zijn opleiding voor kandidaat-hoofdinspecteur. Om dit capaciteitsverlies 
enigszins op te vangen, werd tijdelijk een inspecteur uit de interventie gedetacheerd naar 
de dienst lokale recherche. 

                                                 
7  
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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5.5.3. Werkingsnorm 
 

De voorschriften van de PLP 10 voorzien voor onze zone in een 
minimumcapaciteitsbesteding van 7%. 
 
Als we de verhouding t.o.v. de totale nettocapaciteit bekijken, dan komt de PZ uit op 
7,90% of 11.153 uur aan recherche t.o.v. 139.761 uur (d.i. totale nettocapaciteit), 
waarmee we dus voldoen aan deze gestelde norm.  
 
Nog ter informatie: t.o.v. onze permanente activiteiten besteden we 12,5% aan 
recherche. 

 

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

5.5.5. 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.  
 
Per 01 september 2008 werden de 2 HINP ingeschakeld in de beurtrol MK-OGP. 
Hierdoor werden vanaf dan, tot het tekort aan MK in de interventiedienst zal opgelost zijn, 
de permanenties recherche uitgevoerd door de BK.  

 

5.5.6. 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. 
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- bespreken en evalueren van gerechtelijke onderzoeken. 
 

5.5.7. Gerechtelijke onderzoeken. 
 
Naast de dagdagelijkse onderzoeken waren er in 2010, 25 doorgedreven gerechtelijk 
geregistreerde onderzoeken opgestart. Dit zijn de aangemelde onderzoeken aan het AIK 
van Asse. 
 
Ook in 2010 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 en in megatenten. 
 
Bijlage 10.1.8. geeft een overzicht van de capaciteit besteed in de verschillende soorten 
gerechtelijke onderzoeken. 
 
In 2010 waren er drie gerechtelijke onderzoeken in opdracht van de onderzoeksrechter 
en het parket van Brussel, die een aanzienlijke capaciteitsbesteding vergden. 
 

- de verderzetting van het familiale drama in Londerzeel dat in 2010 nog 1.358 
uren inzet vergde (waardoor aan dit ganse onderzoek over 2009 en 2010 in 
totaal 2.691 uren besteed werden, vandaar dat tijdelijk een personeelslid van de 
interventiedienst naar de lokale recherche werd gedetacheerd voor 419 uren). 

 
- een onderzoek in het kader van een parentale ontvoering vergde 526 

diensturen. 
 

- Na maanden van voorbereiding werd een netwerk van drugsdealen opgerold, 
waaraan 1.380 diensturen werden geïnvesteerd. 

 
 
Dankzij de goede beelden van de camerabewaking in Londerzeel-centrum konden leden 
van onze recherche verschillende gevallen oplossen van vandalisme en inbraken 
(hierover werden trrouwens persmeldingen verspreid). 
 

 

5.5.8. Aanhoudingen 
 
Onze dienst verrichtte in 2010 nog meer gerechtelijke en bestuurlijke aanhoudingen dan 
in de vorige jaren. De bestuurlijke aanhoudingen betreffen vrijwel uitsluitend personen die 
een inbreuk pleegden op de wetgeving op het verblijf in ons land en wegens openbare 
dronkenschap. De gerechtelijke aanhoudingen gaan in regel over drugsdelicten, inbraken 
en zwartwerk. 
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5.5.9. Opgestelde stukken. 
 
Door de leden van de recherche werden in 2010 opgesteld: 
 

- Aanvankelijke processen verbaal: 106. 
- Navolgende gerechtelijke processen verbaal : 1.608 (Incl.kantschriften). 
- Lopende financiële dossiers: 16. 

 

5.5.10. Verhoornetwerk minderjarigen 
 
Het verhoor van minderjarigen behoort tot de meer gespecialiseerde interventie-
technieken. 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, waar zich een speciaal ingericht lokaal bevindt voor het 
zogenaamde video-verhoor. Hier is o.a. soms een psycholoog aanwezig tijdens het 
verhoor van de minderjarige 
 
In de loop van 2010 volgde de inspecteur, gespecialiseerd kinderverhoorder, bijkomende 
infosessies. Hij maakt deel uit van het netwerk kinderverhoorders binnen het 
arrondissement Halle-Vilvoorde dat gecoördineerd wordt door de maatschappelijk 
assistente van het CSD-Asse. 
 

5.5.11. Zeden. 
 
Er is geen samenkomst geweest in 2010 op het parket van Brussel i.v.m. zedendelicten. 
 

5.5.12. Verdovende middelen. 
 
Ingevolge de omzendbrief van het Parket van de Heer Procureur des Konings te Brussel, 
d.d. 06 juli 2005 aangaande het gebruik van verdovende middelen voor persoonlijk 
gebruik, minder dan drie gram, en onder de voorwaarden van de omzendbrief, worden de 

  
Bestuurlijk 

 

 
Gerechtelijk 

   
Meerderjarig 

 
Minderjarig 

 
Totaal 

     
2005 23 35  58 
2006 16 32  48 
2007 36 30  66 
2008 16 (geen 

minderjarigen) 
40  7 63 

2009 13 (geen 
minderjarigen) 

56 
(voorleiding: 31)

20 
(voorleiding: 

16) 

89 

2010 38 (geen 
Minderjarigen) 

 

63 
(voorleiding: 34)

4 
(voorleiding: 

1) 

 
105 
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aangetroffen drugs onder verantwoordelijkheid van CP Carl Van der Auwera ingezameld, 
achter slot bewaard en gezamenlijk neergelegd op de griffie te Brussel. 
 

5.5.13. Opleidingen 
 
In 2010 werden specifieke opleidingen gevolgd aangaande: “dienst Vreemdelingen-
zaken”, “vrijheidsberoving”, “milieu en terrorisme”.  
De leden van de recherche namen op 25 juni 2010 deel aan de “Dag van de lokale 
recherche” in het PIVO te Asse (Zellik), georganiseerd in samenwerking met de FGP-
Asse, dag waarop verschillende workshops over diverse onderwerpen werden gegeven 
die aansluiten bij recherchewerk. 

 

5.5.14. Vertegenwoordigingen 
 
Op een aantal overlegplatforms zijn leden van onze recherche de vertegenwoordiger van 
onze zone, m.n. op het “rechercheplatform”, het overleg i.v.m. “”car- en homejackings”, 
het overleg “zeden”, het overleg “minderjarigen/zeden” en het overlegplatform 
“rondtrekkende daders”. 

 

5.5.15. Operationeel Recherche Overleg (ORO) 
 

Om de contacten tussen de lokale recherches onderling binnen Halle-Vilvoorde nieuw 
leven in te blazen, werd vanuit het Arrondissementeel Recherche Overleg het initiatief 
genomen om zesmaandelijks een Operationeel Recherche Overleg (ORO) te 
organiseren. Tijdens deze overlegmomenten wordt gefocust op het operationele werk 
binnen de recherche, de onderlinge contacten, persoonlijke ervaringen en informatie 
uitgewisseld. 
 
Onze zone was op 22 april 2010 als eerste de gastheer voor de organisatie van dit 
overlegplatform, waarop drie magistraten van het parket Brussel aanwezig waren. Het 
tweede overleg vond plaats in de PZ Pajot. 

 

5.5.16. Betrekkingen met het Parket van Brussel. 
 
Vanuit het Parket werd de wens geuit om nauwer samen te werken met de lokale 
recherche-afdelingen, vandaar dat sedert 2007 werkbezoeken werden gehouden.  

 
In 2010 ging dit door op 11 maart waar bevestigd werd dat de samenwerking optimaal 
verloopt met onze lokale recherche. Het tweede werkbezoek, dat voorzien was op 21 
december 2010 werd verschoven wegens de winterse weersomstandigheden naar het 
voorjaar van 2011. 
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5.6. DE VERKEERSCEL 
 

5.6.1. Algemeen 
 

Reeds in 2001 gaf de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid (SGVV) een eerste 
aanzet om het aantal verkeersdoden in het land te doen dalen door een aantal 
doelstellingen te formuleren. Niet alleen kwantitatieve doelstellingen werden bepaald 
m.b.t. het maximum aantal doden, maar ook op het vlak van het aantal ademtesten, het 
aantal snelheidscontroles en het aantal controles op de gordeldracht werden 
doelstellingen vooropgesteld. 
 
De nood om nog méér aandacht de schenken aan de verkeersproblematiek, m.n. het 
aantal verkeersslachtoffers, leidde tot de inrichting van de zevende basisfunctionaliteit, 
m.n. “vekeer” met het K.B. van 16 oktober 2009. 
 

5.6.2. Werkingsnorm 
 
Het K.B. van 16 oktober 2009 voorziet een minimumnorm van 8 procent van de totale 
werkcapaciteit per zone, gerekend in termen FTE’s (full time equivalenten). Dit aantal 
werd vermenigvuldigd met een verdeelsleutel op basis van het aantal controles per FTE. 
 
Met de brief van het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveligheid) van 4 november 
2009 vernamen wij de vooropgestelde werkingsnormen voor onze zone, waarbij er een 
tussentijdse doelstelling werd bepaald: 
 
 

 
Onderwerp 

 

 
Minimale 

norm 

 
Tussentijdse 
Doelstelling 

 
Doelstelling 

SGVV 
Rijden onder invloed 
alcohol. 
Aantal ademtesten: 

 
1.046 

 
2.651 

 
4.674 

Bemande 
snelheidscontroles: 
Aantal gecontroleerde 
voertuigen 

 
41.856 

 
/ 

 
88.595 

Gordeldracht:  
aantal gecontroleerde 
voertuigen 

 
4.011 

 

 
/ 

 
4.011 

(aantal O.I.: 802) 
 

5.6.3. Personeelsbezetting 
 
Reeds lang voor het verschijnen van het K.B. waarin de zevende functionaliteit werd 
opgelegd, werd in onze dienst sterk de nood aangevoeld om een verkeerscel in het leven 
te roepen. De reorganisatie hiertoe, met de aanwerving van drie agenten van politie werd 
reeds goedgekeurd in de politieraad van 14 februari 2008. 
 
De plaatsen werden vacant verklaard en in 2009 werden twee agenten van politie 
aangeworven (één door mobiliteit en één na een selectie en opleiding).  
 
De verkeerscel werd aanvankelijk operationeel geleid door een hoofdinspecteur en 
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bijgestaan door twee inspecteurs van politie. Zij werden weerhouden na een interne 
selectieprocedure. In de loop van 2010 werd de verkeerscel gehecht aan de 
Commissaris  van politie om de uitvoering van het beleid door de verkeerscel te 
optimaliseren. 
 
In de loop van 2010 verkoos een agent van politie om haar loopbaan verder te zetten in 
een andere zone, omdat deze korter bij huis was. Anderzijds was de andere agent van 
politie langdurig afwezig wegens ziekte. 
 
Desondanks slaagde onder verkeerscel erin om de doelstelling rond snelheidscontroles 
ruimschoots te behalen en leverde zij inspanningen m.b.t. de alcoholcampagnes. 

 

5.6.4. Werking 
 

De hoofdinspecteur die operationeel de verkeerscel leidt, maakte deel uit van de 
werkgroep voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Hij schreef mee 
de operationele doelstellingen die weerhouden en goedgekeurd werden. Hij dient te 
zorgen voor de realisatie van deze operationele doelstellingen.  
 
Het beleid rond de uitvoering van acties op het vlak van alcoholcampagnes, acties 
gordeldracht, snelheidscontrole-acties e.d.m. werd voornamelijk gestuurd vanuit de 
verbindingsofficieren van de wijkteams: zij hebben relevante informatie om op maat van 
de gemeenten initiatieven te ontwikkelen bijv. inzake snelheidsacties en verkeers-
controles. Hierbij worden uiteraard de wijkteams betrokken. 
De zorg voor de verkeersveiligheid is uiteraard niet exclusief voor de nieuwe verkeerscel, 
maar voor alle politiemensen die deel uitmaken van onze zone. In 2010 werd 
ruimschoots de minimumnorm van 8 procent aan verkeerswerking overschreden. 
 
Voor de cijfergegevens rond verkeer verwijzen wij naar de rubriek 2.1.2. Het actieplan 
“verkeer”. 

 

5.7. DE ADMINISTRATIEVE AFDELING: PERSONEEL – LOGISTIEK – FINANCIEN 
 
De algemene leiding van de afdeling personeel – logistiek – financiën (het PLF-team) is 
in handen van een adviseur-juriste calog niv.A. 

 

5.7.1. Directie personeel 
 
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. 
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Secretariaat 
 

Opdrachten –realisaties: 
 

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

Londerzeel. 
- Secretariaat van sommige raadscommissies. 
- Secretariaat van Boc-pol en raadscommissies. 
- Administratieve ondersteuning inzake politiecollege, politieraad en 

directiesecretariaatswerk. 
 

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.. 

 
Planning 

 
Het GET-systeem is sinds 2009 volledig operationeel voor alle personeelsleden van onze 
zone. Het personeel kan gebruik maken van een badge om zich te registreren.  
Andere opdrachten –realisaties: 

 
Andere 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. 
 
 

Lokale aanwerving 
 

Opdrachten-realisaties: 
 
Een team van 6 beroepenvoorlichters staat ter beschikking van kandidaat-
politiemensen voor het verstrekken van informatie omtrent selectieproeven, opleiding, 
de inhoud van het politieambt,.... 
Het team bestaat uit 6 INP onder leiding van de “recruteringsmanager”. 
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Vertrouwenspersonen 

 
 
De politiezone telt twee vertrouwenspersonen, die respectievelijk behoren tot het 
operationeel personeel en tot het calog-personeel. 
 
Opdrachten-realisaties: 
 

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

- Geen officiële dossiers in 2010. 
 

 
Veiligheid en preventie op het werk 

 
In toepassing van de wet van 4 augustus 1996 inzake de veiligheid op het werk, werd 
ook in 2010 een (jaarlijkse) rondgang gehouden in de gebouwen, nl. in ons nieuw 
politiehuis en in de onthaalposten van Kapelle-op-den-Bos en Meise. 

 
 

Preventieadviseur:  
 
De nieuwe preventieadviseur, die sinds 2009 aangesteld is, heeft zich in 2010 ingewerkt 
in de moeilijke en uitgebreide materie van de preventie op het werk. Als voornaamste 
taak had hij dit jaar de opstelling van de evacuatieplannen en – oefeningen. Verder werd 
de procedure voor het onthaal van nieuwe medewerkers en de aangifte van 
arbeidsongevallen verfijnd. Voor alle taken werkt de interne preventieadviseur nauw 
samen met de externe preventieadviseur van de dienst PROVIKMO. De interne 
preventieadviseur woont de vergaderingen bij van het lokaal syndicaal overleg. 

 

5.7.2. Directie logistiek 
 

Opdrachten-realisaties: 
 

- Logistieke aankoopdossiers – administratieve afhandeling en 
implementatie op het terrein (van start aankoopprocedure tot opvolging na 
aankoop). 

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

- Kleine onderhoudswerken en dagdagelijks onderhoud van gebouwen en 
voertuigen. 

 

5.7.3. Directie financiën 
 

Opdrachten-realisaties: 
 

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

- Verwerking van facturatie. 
- Politiebegroting en politierekening. 
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6. KLANTEN EN LEVERANCIERS 

 

6.1. DE MOBILITEITSRADEN 
 
De mobiliteitsraden in de drie gemeenten worden in regel bijgewoond door de 
respectievelijke verbindingsofficieren en/of door de wijkcoördinator voor “verkeer”. Onze 
afgevaardigden hebben enkel een adviserende rol. 
 
 

6.2. 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 Opvolgingscommissie 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 brandvoorkomings-
reglement.  
 
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 gemeente-
bestuur en afgevaardigden van de horecasector zelf. De wijkwerking heeft hierin een 
grote opdracht van opvolging, bezoeken ter plaatse in samenwerking met de brandweer. 
 
In 2010 werd een herverdeling doorgevoerd van de opdrachten: tot dan was HINP-OGP 
Freddy Horicx de vertegenwoordiger van de politiezone in de Horeca-commissie van 
Londerzeel; hij werd hierin opgevolgd door HINP-OGP Franci Emmerechts, coördinator 
van het wijkteam van Londerzeel. 
 
In 2010 werd de Horeca-commissie opgestart in Meise en heeft HINP-OGP Horicx als 
coördinator van het wijkteam Meise alle horecazaken, m.n. 78, in deze gemeente 
tweemaal bezocht met het oog op het afleveren van een uitbatingsvergunning. Hij 
ontving voor de gemeente Kapelle-op-den-Bos drie aanvragen tot advies m.b.t. een 
gewijzigde toestand van een horeca-zaak. Betrokken personeelsleden besteedden 
respectievelijk 180 en 46 diensturen aan deze administratie.  

 

6.3. DE COMMISSIE OPENBARE WERKEN EN VERKEER (LONDERZEEL) 
 
Vanuit het wijkteam Londerzeel worden CP M. Van der Aa en HINP E. Cobbaert als 
deskundigen afgevaardigd om deel uit te maken van deze commissies. Zij hebben enkel 
een adviserende rol. 
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6.4. DE DRUGPREVENTIEPLATFORM 
 
Voor onze inbreng in het drugpreventieplatform binnen de gemeenten Kapelle-op-den-
Bos, Londerzeel en Meise verwijzen wij naar de rubriek 2.15. Het actieplan 
drugsfenomeen. 

 

6.5. 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. 

 

6.6. DE AUTONOME POLITIONELE ONDERZOEKEN (APO) 
 

De dienst APO wordt gecombineerd met de werking van het ISLP-team en staat onder 
leiding van een commissaris. 
 
Er is regelmatig overleg met een parketmagistraat over de gevolgde werkmethoden voor 
de afhandeling van bepaalde klachten en vaststellingen. In september 2010 werd dit 
overleg geïntencifieerd, voornamelijk omdat het parket wil komen tot een efficiënter 
vervolgingsbeleid. Waar er voorheen de keuze was tussen een VPV(Vereenvoudigd  
Proces-verbaal) een APO PV(Autonome Politiële Afhandeling) of een gewoon PV, werd 
de categorie  APO PV opgesplitst in drie categorieën: Het APO – BP PV, waarbij de 
afkorting BP staat voor Bewaring Politie, het APO VA PV, waarbij de afkorting VA staat 
voor vervroegde afsluiting en het gewone APO PV. 
 
Een VPV wordt opgesteld voor weinig ernstige feiten, veelal met onbekende dader, 
waarbij een Politionele tussenkomst nog steeds noodzakelijk blijkt. Een voorbeeld 
hiervan is het verlies van een identiteitsdocument. 
 
Bij de APO-dossiers worden in de eigen dienst bijkomende opdrachten gegeven 
vooraleer het afgewerkte dossier naar het parket wordt verzonden.  
 
Dossiers  van een beperkt aantal minder ernstige criminele feiten, waarbij geen verdere 
onderzoeksdaden kunnen gesteld worden, worden bewaard bij de politie en niet meer 
naar het parket verzonden. Deze dossiers kunnen op elk moment heropend worden en 
opgestuurd worden naar het parket, wanneer er exploiteerbare onderzoekselementen 
opduiken. 
 
Dossiers inzake een beperkt aantal strafbare feiten met een bekende dader kunnen snel 
worden afgesloten en overgemaakt aan het parket, dat  op zijn beurt kan beslissen over 
vervolging. 
 
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 2008 werden 1.301 APO-dossiers opgesteld; in 2009 waren dit 1.429 dossiers. In 2010  
betrof het 1.473 dossiers 
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6.7. 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 wijkinspecteurs 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 2010 werd de zone vertegenwoordigd met een delegatie op 21 juli (in Kapelle-op-den-
Bos, waarbij de korpschef een gelgenheidstoespraak gaf), op de 8 Mei – herdenkingen 
van Londerzeel en Meise en de 11-Novemberherdenkingen in de drie gemeenten. 
 

6.8. PROVINCIALE WERKGROEP “DIERENWELZIJN” 
 
Sedert september 2008 werd gestart met een werkgroep 'Dierenwelzijn' waarin heel wat 
gemeentebesturen, politiezones en dierenasielen vertegenwoordigd zijn. Onze dienst 
wordt hierin vertegenwoordigd door een hoofdinspecteur-OGP die hondengeleider is. 

 
 

6.9. FEDERALE OPDRACHTEN 
 

6.9.1. 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. 

 
Hycap 2010 

        
nr datum gemeente activiteit aantal aantal/u 
        BK MK BK MK 
        

1 28/02 Dendermonde OPS Albin Dendermonde 2 1 17:00 8:30 

2 21/03 Mechelen 
Voetbal KV Mechelen-Zulte 
Waregem   1   7:15 

3 26/03 Brussel Europese Top 2   24:30   
4 31/03 Asse Training Hycap PIVO 2   17:30   
5 03/04 Mechelen Voetbal KV Mechelen - Lokeren 1   7:30

6 14/04 Mechelen 
Voetbal RC Mechelen-Rupel 
Boom   1   7:28 

7 21/04 Leopoldsburg training Hycap oefening FTX 4   44:00   
8 22/04 Vilvoorde spoedbetoging splitsing BHV 3   19:30   
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9 05/05 Brussel 
bezoek vice president Joe 
Biden 2   14:00   

10 07/05 Brussel 
bezoek vice president Joe 
Biden 3   45:00   

11 09/05 Mechelen Voetbal RC Mechelen-Aalst 2   18:00   

12 10/05 
Wezembeek-
Oppem 

Gemeenteraad Wezembeek-
Oppem 2       

13 11/05 Leopoldsburg training Hycap oefening FTX 4   49:00   
14 18/05 Leopoldsburg training Hycap oefening FTX 2   22:30   
15 25/05 Leopoldsburg training Hycap oefening FTX 4   36:45   
16 26/05 Brussel Operatie Vladimir 2   19:00   
17 17/06 Zaventem training Hycap oefening FTX 2   16:00   
18 05/08 Lokeren Lokerse feesten   1   7:45 
19 07/08 Mechelen Controle actie   1   9:30 
20 26/08 Gent Voetbal AA Gent-Feyenoord   1   11:45

21 19/09 
Wezembeek-
Oppem 

Dwars door Wezembeek 
Oppem 1   6:15   

22 26/09 Steenokkerzeel No Border Camp-TC 127 Bis 3   32:15   
23 27/09 Brussel No Border Camp - Brussel 2   16:30   
24 03/10 Brussel Asem VIII - Beleur 2   23:00   

25 17/10 Denderleeuw 
Voetbal FCV Dender-
R.Antwerp   1   7:45 

26 29/10 Brussel Conseil Europeen (Beleur) 2   22:30   
27 04/11 Gent Voetbal AA Gent-SC Portugal   1   10:00
      Totaal 46 9 443:15 77:28

 

6.9.2. Arrosol (Arrondissementele solidariteit) 
 

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

 
Arrosol 2010 

        
nr datum gemeente activiteit aantal aantal/u 
        BK MK BK MK 
        

1 01/02 Wezembeek/Oppem
Gemeenteraad 
Wezembeek/Oppem 2   13:00   

2 14/03 Halle Carnaval Halle 2   23:00 
3 15/03 Halle Carnaval Halle 2   17:00 
4 16/04 Merchtem Battle of Sounds Merchtem   1   8:00 
5 24/04 Zaventem Steenrock Zaventem 4   37:00   
6 04/06 Grimbergen m1 extra dienst 2   16:20   
7 04/06 Grimbergen nacht extra dienst 1   10:32   
8 07/06 Grimbergen nacht extra dienst 2   21:50   

9 10/07 Zemst 
Recreatiedomein Bloso 
Hofstade 2   18:00   

10 15/08 Zaventem 
Voetbal KV Zaventem-VC 
Eendr.Aalst 2   13:00   

11 18/08 Grimbergen  
Voetbal KFC Grimbergen-FC 
Liège   1   6:15 

      Totaal 19 2 169:42 14:15
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6.9.3. Diensten Justitiepaleis 
 

In 2010 werden door onze zone 23  beurten Justitiepaleis geleverd wat goed was voor 
454 gepresteerde uren. 

 

6.9.4. 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. 
 

6.9.4.1. Inzet honden 
 
In 2010 werd geen speurhond ingezet van de federale politie. 
 

6.9.4.2. Inzet Heli 
 
In 2010 werd de inzet van een heli gevraagd ter ondersteuning van onze diensten bij de 
overstromingen in november 2010. 
 

6.9.4.3. PVE (provinciale verkeerseenheid van de federale politie) 
 

Er was in 2010 geen bijstand vanwege deze dienst vereist. Bij alle verkeersongevallen op 
de A12 (deel van de PZ K-L-M) leverde onze zone steun aan de vaststellers van de PVE. 

 

6.9.4.4. Stress-team van de federale politie 
 

In 2010 was er geen bijstand vereist vanwege het stress-team. 
 

6.9.4.5. Cavalerie (Cav) 
 
Er was geen inzet Cav in onze zone in 2010. 

 

6.10. PROTOCOLAKKOORDEN 
 
Er werden geen bijkomende protocolakkoorden afgesloten in 2010. 
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7. MEDEWERKERS 
 

7.1. DE BESCHIKBARE CAPACITEIT 
 

7.1.1. Mobiliteit 
 

Niemand verzocht om mobiliteit in 2010 (net zoals in 2009). 
 

7.1.2. Aanwervingen 
 

In de loop van 2010 werden 2 personeelsleden aangeworven: 
 

- Eén INP; 
- Eén Calogmedewerker van niveau C. 

 

7.1.3. Interne bevorderingen 
 
In 2010 bevorderde één hoofdinspecteur tot Commissaris van politie via de procedure 
‘Rode Loper’. 

 

7.1.4. Loopbaanonderbreking 
 

In de loop van 2010 werden volgende regimes van loopbaanonderbreking genomen: 
 

- 1 INP: 1/5 loopbaanonderbreking gedurende 4 maanden 
- 1 INP: 1/5 loopbaanonderbreking gedurende 3 maanden 
- 1 INP: 1/5 loopbaanonderbreking gedurende 12 maanden 
- 1 INP: 1/5 loopbaanonderbreking gedurende 1 maand 
- 1 INP: 1/5 loopbaanonderbreking gedurende 2 maanden 
- 1 INP: 1/2 loopbaanonderbreking gedurende 12 maanden 
- 1 niveau C: 1/2 loopbaanonderbreking gedurende 12 maanden 
- 1 niveau C: 100% loopbaanonderbreking gedurende 3 maanden 
- 1 niveau D: 100% loopbaanonderbreking gedurende 1 maand 

 

7.1.5. Pensioneringen 
 
Er was in 2010 één pensionering van een Calogpersoneelslid. 
 
 

7.1.6. Beëindiging van de dienst 
 

Een Calogpersoneelslid nam definitief ontslag uit de lokale politie (na een periode van 
loopbaan-onderbreking) om zijn carrière in de privé-sector verder te zetten. 
 
Een Calogpersoneelslid beëindigde haar deeltijdse opdracht om een voltijdse opdracht 
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uit te voeren in de politiezone waar zij woont. 
 
Eén agent van Politie gaf ontslag in onze zone en maakte de overstap naar een andere 
Politiezone (korter bij de woonplaats). 
 

7.1.7. Overlijdens 
 
Nihil. 

 

7.2. 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 2010: 137.109 uren netto gepresteerd. Van dit 
aantal uren werden er 87.119 uren of 48,90 % van de netto capaciteit gespendeerd aan 
permanente activiteiten; slechts 8.163 uren of 5,19 % kon voorzien worden in de 
beleidsvrije ruimte! 

 
Ten opzichte van de brutocapaciteit is het verlof goed voor 19 %, het ziektecontingent 
voor 6,0 %. Aan diverse, niet-specifieke taken en afgedeelden uit de zone werd geen 
capaciteit besteed; aan overhead: 23,0 %. 

 

7.2.1. 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 35.744 uren besteed, aan onze wijkwerking 18.840 en aan het 
onthaal op de verschillende posten 11.316 uren. 

 
Specifieke recherchetaken, die niet ressorteren onder de noemer van de krachtlijnen, 
waren goed voor 11.316 uur en de uitgevoerde ordediensten voor 3.943 (o.a. de 
operationele orders buiten de gewone dienstuitvoeringen).  

 
Aan specifieke verkeerstaken werden 1.227 uren gewerkt, “Milieu“ was goed voor 47 uur.  

 
In 2010 werd aan APO (Autonoom Politioneel Onderzoek) een totaal van 2.143 uren 
besteed.  
 
Onze gespecialiseerde slachtofferbejegening besteedde aan haar opdracht  169 uren. 

 

7.2.2. Interventie 
 

De hoofdbrok, namelijk 32.523 uren werden besteed aan de effectieve mobiele 
permanentie, (zie Bijlage 10.1.4 en bis). Het schrijfwerk dat hieruit voortvloeide, benam 
2.950 uren. 
 
Onze OBP’s en OGP’s van permanentie moesten effectief op het terrein aanwezig zijn, 
na een terugroeping, in totaal gedurende 75 uur. 
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7.2.3. Lokale prioriteiten 
 

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” (zie Bijlage 10.1.5) kunnen we dus aflezen wat we in 2010 aan 
capaciteit besteed hebben in de uitvoering van onze “Actieplannen”. De hoofdbrok werd 
geleverd in de krachtlijn diefstal braak met 629 uren en de bestrijding van het 
drugsfenomeen nam 679 uren voor haar rekening.  
 
In het luik verkeer gingen 457 uren naar alcoholcontrole, 394 uren voor de 
snelheidscontroles, voor parkeren en zwaar vervoer (ADR) werden quasi geen specifieke 
uren gepresteerd. Deze controles gebeuren tijdens de uitvoering van de andere diensten 
en dus permanent. 

 

7.2.4. Overhead 
 

Overhead betekent de capaciteit nodig om de zone als “bedrijf” draaiende te houden, 
m.a.w. het beheer van onze politiezone, (zie Bijlagen 10.1.6 en bis). Hieronder 
ressorteert de korpsleiding (officieren), de steundiensten met het secretariaat, de dienst 
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 42.827 uren. De sturing, waaronder de 
korpsleiding ressorteert, nam 10.386 uren voor haar rekening. De steundiensten zoals de 
administratie en logistiek namen 19.842 uren voor hun rekening. 

 

7.2.5. Overuren 
 

De visie is om geen overuren te presteren. Dwingende dienstomstandigheden evenwel 
veroorzaken een beperkt aantal overuren. 
 
In bijlage “10.1.9 Overuren” is een overzicht weergegeven van de gepresteerde overuren 
sedert 2002. 
 
In 2010 werden 620 overuren gepresteerd. Hiervan werden 284 uren extra uitgevoerd 
door de leden van onze Lokale Recherche in het kader van het gerechtelijk onderzoek 
rond het dossier in verband met de drugshandel in Meise. In de verderzetting van het 
dossier van het familiedrama in Londerzeel aan de Valkenstraat is men in staat geweest 
dit alles in recup te nemen of over te plaatsen naar de volgende periode. 
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7.3. OPLEIDINGEN 
 

7.3.1. Interne opleidingen 
 
In 2010 waren er 2 interne theorie sessies. Deze gingen door in de loop van april en 
oktober 2010. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: 

 
- theorie speekseltesten  
- toelichting evacuatie 
- toelichting aangifte arbeidsongeval 
- Richtlijnen parket 
- Jaarverslag 
- Eindwerk Aspirant - Commissaris Thierry Scherlynckx 
- Procedure opvolgingsvereiste dossiers 
- Werkwijze kantschriften  

 
De onderwerpen werden behandeld door interne specialisten ter zake. 
 

7.3.2. Mentoren 
 
Onze dienst beschikt over 5 mentoren voor het basis-, het midden-, en het 
officierenkader. 

 
Er kwam één stagiair aspirant-inspecteur naar onze zone. 
 

7.3.3. Buitenstage in het kader van de gerechtelijke stage 
 
In 2010 was er geen enkele zogenaamde buitenstage in onze zone door een gerechtelijk 
stagiair van het parket Brussel. 

 

7.3.4. Studiedagen en colloquia 
 

- Rondtrekkende dadergroepen: 1 
- Jeugdcriminaliteit: 3 
- Slachtofferbejegening van grote groepen slachtoffers: 8 
- Recyclage specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen: 5 
- Minderjarigen en kinderrechten in de politiepraktijk: 3 
- ICT-criminaliteit: 1 
- Gedwongen opname. Overgaan tot colocatie: 1 
- ANG- basistheorie: 1 
- ANG – Tradelec: 2 
- Autotick snelheid: 6 
- Beroep doen op OBP-OGP: 2 
- Nieuwigheden verkeer: 2 
- Snelheidsmanagement: 4 
- Eerste Hulp: 1 
- Speekseltest en analyse (trainer): 1 
- Hycap Beleur: 6 
- Brandpreventie en bestrijding: 5 
- ANG-controle: 12 
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- Onderhoud vervolmaking: 1 
- Rechercheonderzoek inzake criminaliteit tegen personen: moord-code 32: 4 
- Een leidraad om les te geven aan grote groepen: 1 
- Omgaan met een inlijvingsmoment: 1 
- Themadag BHV: 6 
- Galop beginners: 1 
- Burgerlijk Recht: 1 
- Geavanceerd gebruik van het  Office-Pakket: 1 
- Controle opgefokte bromfietsen: 3 
- Galop: module statistieken: 2 
- Functioneel beheerder: 1 
- Themis loonmotor: 2 
- Statuut van de personeelsleden: 1 
- Afstapping ter plaatse: 1 
- Vlaams congres verkeersveiliogheid: 1 
- Phoobs: 2 
- Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan: 1 
- Van collega naar leidinggevende: 1 
- Astrid-CIC Call Taker-3: 1 

 

7.3.5. Opleiding gegeven aan externen 
 

In 2010 werden de MEGA-lessen verstrekt in het kader van de preventie drugs. Zie 
hiervoor het hoofdstuk actieplan drugs. 
 

7.3.6. Schietonderricht 
 
In het kader van het schietonderricht voor het operationeel personeel werden in 2010 
twee realiteitsoefeningen georganiseerd. Deze werden gehouden op  03, 04, 10, 11, 17 
(herhalingsoefeningen) en 18 maart 2010 en van 13 tot en met 17 september 2010, 
gehouden op het militair domein van Brasschaat. 
 
De jaarlijkse evaluatieproef werd tijdens de laatste realiteitsoefening afgenomen. Het 
niveau van uitvoering door onze personeelsleden was in het algemeen goed te noemen. 
 
De schietbeurten bleven doorgaan op woensdag en donderdag, met vast schema. 
 
Na de aankoop van de laser-shot hebben de schietmonitoren een basisopleiding 
gekregen om hiermee te werken. Het is onze bedoeling om in 2011 de laser-shot te 
integreren in de schietoefeningen.  
 
In 2010 beschikten wij over zes schietmonitoren. Er werden reeds voorbereidingen 
getroffen om in 2011 een personeelslid te laten opleiden tot “monitor in slagwapen”. Dit 
zal ons de mogelijkheid geven om de oefeningen geweldbeheersing in een ruimer kader 
te zien. 
 
Onze monitoren besteedden in 2010 in totaal 1.395 uren aan (schiet)onderricht. 
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7.4. 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. Het overgrote deel van de achtieve 
personeelsleden sloot zich aan, alsook vele gepensioneerde personeelsleden. 

 
Een kleine werkgroep (niet limitatief) vormt de drijvende kracht achter deze vereniging. 

 
In de loop van 2010 werd een aantal activiteiten georganiseerd: 
 

- Petanque 
- Barbecue 
- Targetspel 
- Middagsoep 
- Quiz voor politie- en gemeentediensten 

 
 
 
8. MAATSCHAPPIJ 

 

8.1. INITIATIEVEN IN HET ONDERWIJS, HET BEDRIJFSLEVEN… 
 

8.2. 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. In 2010 werd 
geen bevolkingsenquête georganiseerd. 
 

8.3. 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. 
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Opdracht van de persverantwoordelijke: 
 
 

- 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 2010 werden 15 artikels geschreven bestemd voor de regionale en de plaatselijke 
kranten en voor de gemeentelijke informatiebladen van de drie gemeenten. De teksten 
verschenen ook op de drie gemeentelijke websites. 
 
Persberichten worden online toegezonden aan de persmagistraat van het parket Brussel. 

 
 

8.4. NOOD- EN INTERVENTIEPLANNING 
 

In Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise werd in toepassing van het nieuwe K.B. van 
16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen en in toepassing van de 
Ministeriële omzendbrief van 26 oktober 2006, een gemeentelijke veiligheidscel opgericht 
en initiatieven genomen voor de opmaak van deze plannen. 
 
Als Lokale Politie van de PZ K-L-M behoren wij in de noodplanning.tot “discipline 3”  
 
De korpschef maakt ambtshalve deel uit van de veiligheidscellen, maar uit practische 
overwegingen en ook met ook op eventuele reële situaties, maken de drie 
verbindingsofficieren met de gemeenten deel uit van “hun” veiligheidscel. 
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9. BESTUUR EN FINANCIERS (RESULTATEN VOOR DE OVERHEDEN) 

 

9.1. DE GERECHTELIJKE RESULTATEN 
 

9.1.1. Snelheidsmetingen 
 

Zie voor de resultaten van de snelheidsmetingen in 2010 in het hoofstuk “Actieplan 
Verkeer”. 

 

9.1.2. Verkeersongevallen 
 
 

Gemeente Feit 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
         

KAPELLE-
OP-DEN-

BOS 

Verkeersongeval 
met doden 

1 1 0 1 1 0 0 

 Verkeersongeval 
met gewonden 

18 18 22 19 17 24 
 

14 

   
LONDER-

ZEEL 
Verkeersongeval 
met doden 

0 0 1 1 1 0 1 

 Verkeersongeval 
met gewonden 

45 37 56 42 49 56 36 

         
MEISE Verkeersongeval 

met doden 
3 0 1 1 0 1 2 

 Verkeersongeval 
met gewonden 

64 50 55 46 51 49 46 

 
Opmerking:  
 

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

9.1.3. Gerechtelijke processen-verbaal 
 

  
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Aanvankelijke 
processen 
verbaal 

3.453 3.954 3.674 3.533 3.544 3.725 3.736 

Navolgende 
processen 
verbaal 

3.134 3.553 3.674 3.306 3.145 3.888 3.559 

Kantschriften 6.980 6.292 6.421 6.028 5.660 6.048 6.381 
 
Totaal 
 

 
13.567 

 
13.799 

 
13.441 

 
12.867 

 
12.349 

 
13.661 

 
13.676 
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9.1.4. Inbreukcategorieën (voor de politiezone) 
 

Vanwege het CSD Asse ontvingen wij via Teamware de Criminaliteitsbarometer 2006 
t.e.m. 2009 via Datawarehouse (afsluitingsdatum 22 januari 2010). Hierin worden o.a. de 
zogenaamde inbreukcategoriën opgenomen en de “criminele figuren”, of bepaalde 
criminaliteitsvormen. Omdat deze tabellen zeer overzichtelijk zijn, werden ze hier 
opgenomen en aangevuld met relevante eigen registraties van een aantal feiten. 

 
Inbreukcategorie: diefstal en afpersing 

 
 

 
 

 
Inbreukcategorie: gewelddadige misdrijven tegen eigendom 

 
 
 2007 2008 2009 2010 
Vandalisme 
Brandstichting en vernieling door ontploffing 
Vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging

335 309 285 274 
15 16 16 10 
20 17 13 2 

Totaal 370 342 314 286 
 
 
 

Inbreukcategorie: misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
 
 

 2007 2008 2009 2010 
Slagen en verwondingen 
Andere 
Verkrachting 
Aanranding van de eerbaarheid 
Moord & doodslag 

132 123 124 111
12 5 12 /
6 7 3 6
4 4 2 6

 1 3 0

Totaal 154 140 144 123
 
 Andere registraties: 
 
 

Bedreigingen 67 
Beledigingen  7 
Dierenmishandeling  2 
Laster  3 

 2007 2008 2009 2010 
Diefstal met vzo 
Diefstal zonder vzo 
Diefstal niet nader bepaald 
Afpersing 

440 530 446 397
356 337 376 357

6                          5
1 4 3

Totaal 803 867 826 762
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Onopzettelijke beschadigingen 10 
Sportongeval  0 

 
 
 

Inbreukcategorie: verdovende middelen 
 
 

 2007 2008 2009 2010 
Gebruik 
Bezit 
Handel 
In- en uitvoer 
Fabricatie 
Andere 

35 29 34 27
30 19 26 28
9 9 4 18
8 5 6 1
5 2 3 1
3 2 /

Totaal 90 64 75 75
 
 
Inbreukcategorie: misdrijven tegen andere morele waarden 
 

 2007 2008 2009 2010 
Belaging 
Schending van de eer 
Nachtlawaai 
Persoonlijke levenssfeer 
Andere misdr tegen morele waarden en ...

75 66 44 33 
32 23 26 16 
6 7 17 10 
3 4 2 3 
1 1 2 3 

Totaal 117 101 91 65 
 

 

9.1.5. “Criminele figuren” (CF) voor de politiezone 
 

CF “diefstal vervoermiddel” 
 

 
 2007 2008 2009 2010

Autodiefstal 
Motodiefstal 
Carjacking 
Homejacking 
Garagediefstal 
Bromfietsdiefstal 
Fietsdiefstal 

34 21 20 31 

3 7 2 2 

1 1 1 1 

1   2 

5 1 4 11 

17 7 13 8 

144 114 116 126 
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CF “inbraak” 
 
 2007 2008 2009 2010

Woninginbraak 
Inbraak in bedrijf of handelszaak 
Inbraak in openbare of overheidsinstelling 

166 253 223 206 

56 46 47 52 

11 6 14 17 

 
 

CF“Diefstal andere” 
 
 2007 2008 2009 2010 

Diefstal gewapenderhand 
Diefstal met geweld zonder wapen 
Diefstal uit of aan auto 
Sacjacking uit auto 
Diefstal van wapens en explosieven 
Steaming 
Handtasroof 
Grijpdiefstal 
Zakkenrollerij 
Winkeldiefstal 
Diefstal met list 
Metaaldiefstal 

11 10 17 7 

13 13 10 8 

130 198 122 91 

1 1 1 1 

4 7 4 7 
/ / / / 

5 1 / 1 

7 3 4 3 

13 19 15 23 

23 20 39 18 

6 3 3 4 

4 5 2 4 

Werfdiefstal 8 8 5 12 

 
 

Andere eigen registratie: 
 

Diefstal portefeuille 88 
Heling  4 
Huisdiefstal 11 
Misbruik van vertrouwen 17 
Valsheid in geschriften  15 
Valsmunterij  6 
Verlies GSM 10 
Verlies nummerplaat 54 
Verlies portefeuille 122 (2007) 

39 (2008) 
80 (2009) 
5 (2010) 

Verlies reispas 2 (2009) 
67 (2010) 

Verlies rijbewijs 199 (2007) 
24 (2008) 
181 (2009) 
&84 (2010) 
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9.1.6. Intrafamiliaal geweld e.a. 
 
 

Familiale twist  20 (2007) 
15 (2008) 
21 (2009) 
24 (2010) 

Verlaten echtelijke woonst 16 (2007) 
13 (2008) 
16 (2009) 
10 (2010) 

Bezoekrecht 49 (2007) 
1 (2008) 
75 (2009) 
78 (2010) 

Onderhoudsgeld 3 (2007) 
6 (2008) 
7 (2009) 
5 (2010) 

Hoederecht 0
 
 

9.1.7. Aangifte verdwijningen – ontvluchting 
 

Verdwijningen   4 (2007) 
4 (2008) 
8 (2009) 
5 (2010) 

Ontvluchting  5 (2006) 
4 (2007) 
3 (2008) 
5 (2009) 
15 (2010) 

 
 

9.1.8. Andere feiten waarvoor een proces-verbaal werd opgemaakt 
 
 

Niet kenbaar maken adreswijziging 72 
Proces verbaal van inlichtingen 58 
Wet op de vreemdelingenpolitie 20 (2006) 

18 (2007) 
19 (2008) 
8 (2009) 
26 (2010) 

Interventies i.v.m. natuurlijk overlijden 5 
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9.2. DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN 
 

9.2.1. 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. 
 
Voor al deze ordediensten werden adviezen verstrekt en bij inzet van personeel, ook 
zogenaamde operationele orders opgesteld. 
 
Hierna een overzicht van alle “openbare ordediensten” waaraan wij op één of andere 
manier bijdroeg: 

 
 

Datum 
 

Gemeente 
 

Activiteit 
 

Inzet 
 

Uren 
 

     
01.01.2010 Londerzeel Verkoop steunkaarten BNVVVOB 0 0 
03.01.2010 Londerzeel MTB tocht Palmvelden 0 0 
03.01.2010 Meise MTB tocht Palmvelden 0 0 

09.01.2010 Meise-Westrode 
Kerstboomverbranding aan Zaal De 
Eendracht 0 0 

09.01.2010 Meise-Wolvertem
Kerstboomverbranding 
containerpark  0 0 

14.01.2010 Londerzeel 
Vertrek sneeuwklassen Virgo 
Sapiens 1 1 

16.01.2010 Londerzeel Nieuwjaars-bbq Kruishofplein 0 0 
16.01.2010 Londerzeel Kerstboomverbranding Haan 0 0 

22.01.2010 Londerzeel 
Terugkomst sneeuwklassen Virgo 
Sapiens 1 1 

31.01.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 0 
01.02.2010 Londerzeel Enquete Belgacom 0 0 
1.2-1.7.2010 Londerzeel Enquete FOD Economie 0 0 
06.02.2010 Londerzeel Benefietactie Haiti Londerzeel 4 40 
06.02.2010 Londerzeel Chinees Nieuwjaar Dorpsstraat 2 2 

08.02.2010 Londerzeel 
Fina Antwerp Olefins -nazicht 
pijpleiding Sth. 0 0 

10.02.2010 Londerzeel 
Carnavalstoet Virgo Sapiens 
AFGELAST SNEEUW 0 0 

10.02.2010 Meise Carnavalstoet De Leertuin 2 4 
12.02.2010 Londerzeel Carnavalstoet Ter Elst Steenhuffel 2 4

12.12.2010 Londerzeel 
Carnavalstoet Kouterschool 
Malderen 2 3 

12.02.2010 Meise-Wolvertem Carnavalstoet De Fusieschool 4 8 
24.02.2010 Londerzeel Mosmobi-plan Virgo Sapiens 2 1 

25.02.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Broederlijk delen - koffiestop - 
marktplein 0 0 

27.02.2010 Londerzeel 
Eetfestijn Club Europanderlecht - 
bewegwijzering 0 0 

28.02.2010 Londerzeel 
Eetfestijn Club Europanderlecht - 
bewegwijzering 0 0 

28.02.2010 Londerzeel Enquete Belgacom 0 0
28.02.2010 Meise-Wolvertem WW Brussel  -  Opwijk 4 20
06.03.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht 't Fluitekruid 0 0 
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12.03.2010 Londerzeel Griezeltocht BIB Londerzeel 0 0 
15-17.03.2010 Londerzeel Circus Barones 0 0 

19.03.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietsbegeleiding De Pepel 1 4 

21.03.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Wandeltocht Ochtendgloren  0 0 

23.03.2010 Londerzeel Nachtwandelingen Davidsfonds 0 0 
24.03.2010 Londerzeel Mosmobi-plan Virgo Sapiens 2 2 
28.03.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht Cracks 2 0
28.03.2010 Londerzeel Pegasusloop  2 9 
28.03.2010 Londerzeel Zwerfvuilactie 2 5 
28.03.2010 Meise Nekkerjogging 0 0 
24.03.2010 Londerzeel Fietsencontrole Virgo Sapiens 3 9 
29.03.2010 Londerzeel Begeleiding Ter Elst 2 2 

31.03.2010 Londerzeel 
Buitenspeeldag De Huffeltjes 
Steenhuffel 1 1 

01.04.2010 Londerzeel Enquête FOD Economie 0 0 
01.04.2010 Londerzeel VZW De Kampanje - spandoek 0 0 

02.04.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietsbegeleiding STK - Leest 2 15 

02.04.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Solidariteitstocht STK - Begeleiding 1 4 

03.04.2010 Londerzeel WW VWF Malderen 4 32 
03.-05;04.2010 Londerzeel Berg kermis 0 0 

03.04.2010 
Londerzeel Axl Peleman in Gemeeschapscentrum 
Walschap 0 0 

03.04.2010 Londerzeel Optreden Balthazar in ODT 0 0 
05.04.2010 Londerzeel 10 de Natuurloop Palmvelden 2 14 
09.04.2010 Meise-Wolvertem Fuif St-Ceciliazaal van 't Sloefke 0 0 
10.04.2010 Londerzeel Reuniefeest Oudstrijders St. Jozef 0 0 
11.04.2010 Londerzeel Autorodeocross Herbodin 0 0 
11.04.2010 Londerzeel Doortocht The Crazy Donkeys 0 0 
16.04.2010 Londerzeel Battle of Sounds 2 16 

16.04.2010 
Meise - 
Wolvertem Filmopnames Paardeweide 0 0 

17.04.2010 Londerzeel 
Viering winkel - plaatsen 
springkasteel Malderen 0 0

17.04.2010 Londerzeel Statiekermis Malderen 0 0 
17.04.2010 Londerzeel Avondmarkt Malderen statie 2 15 
17.04.2010 Londerzeel Battle of Sounds 2 16 
18.04.2010 Meise Run & Bike KWB Meise 0 0 
19.04.2010 Londerzeel Verkeersweek centrumschool 2 5 
20.04.2010 Londerzeel Verkeersweek centrumschool 3 2 
21.04.2010 Londerzeel Verkeersweek centrumschool 1 1 
21.04.2010 Meise Senioren en Andersvalidenfeest 2 10 
22.04.2010 Londerzeel Verkeersweek centrumschool 3 3 
23.04.2010 Londerzeel Verkeersweek centrumschool 2 2 

23/24/25.04.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Jeugdvoetbaltornooi Fc Eendracht 0 0 

23.04.2010 Londerzeel Hang het uit KVLV Londerzeel 2 8
24.04.2010 Meise-Wolvertem After Easterparty St-Ceciliazaal 0 0 

24.04.2010 Londerzeel 
Reünie oud-werknemers Opel - De 
Kampanje 0 0 

24.04.2010 Meise Filmopnames Plantentuin 0 0 
24.04.2010 Londerzeel Tornooi SK Steenhuffel 0 0 
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24.04.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Schoolfeest De Pepel 0 0 

24.04.2010 Londerzeel KVLV Hang de was buiten 0 0 

25.04.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Donkerenhamtocht De Sluisstappers 0 0 

25.04.2010 Meise-Imde WW Juniores 3 19,5 
25.04.2010 Londerzeel Opendeur Palm Breweries 6 59 
25.04.2010 Londerzeel Tornooi SK Steenhuffel 0 0 

25.04.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Erfgoeddag - inhuldiging wandelpad 
Nieuwenrode 0 0 

25.04.2010 Londerzeel 
Bepijling doortocht WSV De 
Sluisstappers 0 0 

30.04.2010 Londerzeel Feestweekend ' t Krantje 0 0 

30.04.2010 
Kapelle-op-den-
Bos D-votion fuif 6 48 

01.05.2010 Meise-Wolvertem
Voetbaltornooi S.C. Wolvertem F. 
LAthouwersstadion 0 0 

01.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Zebedeus-fuif 5 35 

01.05.2010 Londerzeel Bepijling wandeltocht Ochtendgloren 0 0 
01.05.2010 Londerzeel Plantenbeurs Malderen 3 33 

01.01.2010 Meise 
Toeristische rondrit Old timers 
KRAK 0 0 

01.05.2010 Londerzeel Doortocht VZW Eindelijk 0 0 
01.05.2010 Londerzeel Tornooi SK Steenhuffel 0 0 
01.05.2010 Londerzeel Feestweekend ' t Krantje 0 0 
02.05.2010 Londerzeel Tornooi SK Steenhuffel 0 0 

02.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Doortocht veldtoertocht KWB Zemst 0 0 

05.05.2010 Londerzeel Plantenverkoop Pikstraat 0 0 
06.05.2010 Londerzeel Plantenverkoop Pikstraat 0 0 

07.05.2010 Londerzeel 
Afvuren vreugdeschoten huwelijk 
Bergstraat 0 0 

07.05.2010 Londerzeel Fuif verjaardag Beekstraat 0 0 
08.05.2010 Londerzeel Bal marginal ODT 0 0 

08.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Schoolfeest De Kiem 0 0 

08.05.2010 Meise Feestavond Den Beiaard 0 0 
08.05.2010 Londerzeel 8 mei viering  2 4 

09.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Bedevaart Scherpenheuvel - 
Nieuwenrode 1 4 

09.05.2010 Londerzeel 25 jaar Leireken - infietsing 2 19 

09.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fabricom GTI pijl 0 0 

12.05.2010 Meise-Wolvertem
Inine skatehappening parking 
voetbal 0 0 

13.05.2010 Londerzeel 
Eerste Communie Londerzeel 
centrum 2 8

13.05.2010 Londerzeel 
Openspelen Kermisweekend Sint-
Jozef 2 11 

13.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Feestmarkt 0 0 

13.05.2010 Londerzeel MTB Palmvelden 0 0 
14.05.2010 Londerzeel  Dance D'Aa - Milc Inc 2 32 
14.05.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 0 
15.05.2010 Londerzeel Ontbijtshopping Londerzeel 2 4 
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15.05.2010 Londerzeel 
Viering 50 jaar huwelijk 
Handelsstraat 0 0 

15.05.2010 Londerzeel Kermis + jaarmarkt Sint-Jozef 3 29 
16.05.2010 Londerzeel WW GP De Borger 4 28 
16.05.2010 Meise Herdenking bevrijding 2 9 
16.05.2010 Londerzeel Doortocht fietstocht Opwijk 0 0 
16.05.2010 Londerzeel derde rondrit CFC Steenhuffel 2 6 

16.05.2010 Meise-Imde 
4de Rit Lotto Ridley Tour 
Nieuwelingen 8 52

17-21.05.2010 Meise Verkeersweek Sinte-Maartenschool 1 0 

17.05.2010 Londerzeel 
Vergadering observatoren Virgo 
Sapiens 1 2 

17.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietscontrole SGI 2 6 

18.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietscontrole De Kei 2 6 

18.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietscontrole 't Mulderke 2 4 

18.05.2010 Meise-Wolvertem
Scholensportdag Sporthal en 
Sportschuur 0 0 

19.05.2010 Londerzeel Rolstoelpatiënten OCMW  (afgelast) 0 0 
19.05.2010 Londerzeel Fietsexamen Virgo Sapiens 4 12 

19.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietscontrole SGI 2 6 

19.05.2010 Londerzeel Mosmobi-plan Virgo Sapiens 2 1 

20.05.2010 Meise-Wolvertem
Scholensportdag Sporthal en 
Sportschuur 0 0 

21.05.2010 Meise - Westrode Fuif De Eendracht 0 0 

21.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietscontrole SGI 1 3 

21.05.2010 Londerzeel Kermisweekend taverne Gertrude 2 12 
22.05.2010 Londerzeel Fuif KAJ laadhall Palm - Pinksteren 4 36 
22.05.2010 Londerzeel Knipperrock 0 0 
22.05.2010 Meise-Wolvertem WW  VWF - Slozen Sportief 7 59,5 
22.05.2010 Meise Passiflora Plantentuin 2 15 
23.05.2010 Londerzeel Fuif KAJ laadhall Palm - Pinksteren 4 32 
23.05.2010 Meise Passiflora Plantrentuin 2 15 
23.05.2010 Londerzeel Knipperrock 0 0 

23.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Bedevaart Scherpenheuvel - Kapelle 
o/d Bos 1 4 

23.05.2010 Londerzeel Bepijling fietstocht P&C 0 0 

23.05.2010 Londerzeel 
Sint-Genovevaommegang 
Steenhuffel 3 18 

23.05.2010 Londerzeel Sinksenkermis Steenhuffel 0 0 
23.05.2010 Londerzeel Processie Sint-Jozef 2 10 
24.05.2010 Londerzeel Sinksen jaarmarkt Steenhuffel 7 119 
24.05.2010 Meise-Nerom WW Elite z/c en Beloften 4 27 
25.05.2010 Londerzeel Jaarmarkt van de Smisstraat 2 19 

27.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Voordracht in de VBS Karamba 1 3 

28.05.2010 Londerzeel Meerstraatfeesten 0 0 

28.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Doortocht WW Ronde van België 3 12 

28.05.2010 Londerzeel Tuinfeest Stuikberg 0 0 

28.05.2010 Londerzeel 
Begeleiding school Ter Elst 
Steenhuffel 2 2 
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28.05.2010 Meise-Wolvertem Doortocht WW Ronde van België 3 10,5 
29.05.2010 Londerzeel Meerstraatfeesten 3 18 
29.05.2010 Londerzeel Schoolfeest Virgo Sapiens 2 4 
29.05.2010 Londerzeel WW VWF Malderen 4 32 
29.05.2010 Londerzeel Tuinfeest Koeisteert 0 0 

29.05.2010 Londerzeel 
Doortocht aspiranten vanuit Opdorp 
te Malderen 0 0 

29.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Schoolfeest De Kiem 0 0

29.05.2010 Meise Fuif in Meise centrum Voetbal Meise 0 0 
30.05.2010 Meise Beiaardfeesten 2 26 
30.05.2010 Londerzeel Exclusieve Private Party 0 0 

31.05.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietsbegeleiding SGI 2 8 

01.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietsproef De Kei 1 4 

03.06.2010 Londerzeel Fietsexamen school Ter Elst 2 10 

04.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fun to Run  De Pepel 2 10 

04.06.2010 Londerzeel 
Bepijling doortocht WSV De 
Sluisstappers 0 0 

05.06.2010 Londerzeel Bepijling ecotuinen 0 0 
05.06.2010 Meise-Wolvertem Spilfuif in de Spil te Wolvertem 0 0 
05.06.2010 Meise-Wolvertem BBQ St-Ceciliazaal 0 0 
06.06.2010 Londerzeel Bepijling ecotuinen 0 0 

11.06.2010 Londerzeel 
Trouwfeest in hangaar 
Opdorpstraat, 18 0 0 

06.06.2010 Meise-Dries WW Elite z/c en Beloften 4 24 

07.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Voordracht GKS De Kiezel 1 1 

07.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Fietsproef 't Mulderke 2 4 

08.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Begeleiding fietstocht senioren 1 4 

12.06.2010 Londerzeel Buurtfeest Biezenwei 0 0 
12.06.2010 Londerzeel Burenfeest Holstraat 0 0 
13.06.2010 Meise Federale verkiezingen 0 0 
13.06.2010 Londerzeel Federale verkiezingen 7 50 

13.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Federale verkiezingen 6 48 

13.06.2010 Londerzeel Zeepkistenrace Holstraat 0 0 
13.06.2010 Meise-Rode WW Elite z/c en Beloften 3 0 

16.06.2010 Londerzeel 
Proefvelddagen Belchim Crop 
Protection 0 0 

16.06.2010 Londerzeel Mosmobi-plan Virgo Sapiens 2 1 
18-20.06.2010 Meise-Wolvertem Kermis 0 0 
18.06.2010 Meise-Wolvertem Avondmarkt 7 0 

18.06.2010 Meise 
Doortocht fietstocht "Groot verzet 
Eddy Merckx" 0 0

18.06.2010 Londerzeel  25 jaar Zuidpool 0 0 
19.06.2010 Meise-Wolvertem Jaarmarkt 5 0 
19.06.2010 Londerzeel 25 jaar Zuidpool 0 0 
19.06.2010 Meise-Wolvertem Wolvenloop centrum Wolvertem 0 0 
20.06.2010 Londerzeel Doortocht vijverfietstocht Merchtem 0 0 
20.06.2010 Meise Doortocht fietstocht Rialto 0 0 
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20.06.2010 Londerzeel BBQ Sint-Jozef 0 0 

23.06.2010 Londerzeel 
Proefvelddagen Bechim Crop 
Protection 0 0 

24.06.2010 Londerzeel Plattelandsdoedag 0 0 

24.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Begeleiding VBS Karamba 1 3 

24.06.2010 Londerzeel Begeleiding senioren sportdag 1 3 
26.06.2010 Londerzeel WW Statie 3 18 
25.06.2010 Londerzeel Voetbedevaart Scherpenheuvel Londerzeel 2 3
25.06.2010 Londerzeel Fuif Fin 'd Examen ODT 5 35 
26.06.2010 Londerzeel Doortocht motorrijders THDBK 0 0 
26.06.2010 Londerzeel Braderie centrum 2 20 
26.06.2010 Londerzeel Buurtfeest Korenbloemweg 0 0 
26.06.2010 Londerzeel Statiekermis 0 0 

25 en 26.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Tienkamp 0 0 

25/26/27.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Palingfeesten De Vrijë Vlaamse 
Zonen 0 0 

26.06.2010 Londerzeel 
Voetbalwedstrijd SK Londerzeel-
Geminal Beerschot 2 20 

26.06.2010 Londerzeel Parochiefeesten Malderen 0 0 
26.06.2010 Meise-Westrode Fuif in zaal De Eendracht 0 0 
26.06.2010 Meise-Oppem       0 0 

27.06.2010 Londerzeel 
Voetgangersbedevaart 
Scherpenheuvel-Londerzeel 2 5 

26.06.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Schoolfeest Karamba 0 0 

27.06.2010 Meise-Rode WW Elite z/c en Beloften 3 0 

27.06.2010 Meise 
Doortocht motorvrienden Kassei 
Vilvoorde 0 0 

27.06.2010 Londerzeel WW Statie 3 18 
27.06.2010 Londerzeel Parochiefeesten Malderen 0 0 
27.06.2010 Londerzeel Statiekermis 0 0 
29.06.2010 Meise Het Lint van Meise 8 0 

01.07.2010 Londerzeel 
Grote vakantie 2010 - beveiliging - 
begin 0 0 

03.07.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Kapelle feest 2 24 

03.07.2010 Londerzeel Buurtfeest Zwaluwstraat 0 0 
03.07.2010 Meise Kruispuntfeesten 0 0 
03.07.2010 Londerzeel Volleybaltornooi Malderen 0 0 
03.07.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht 't Fluitekruid 0 0 
04.07.2010 Londerzeel Doortocht “De Snelle Voge”l 0 0 

04.07.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Tour de France 16 132 

04.07.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Doortocht fietstocht “De snelle 
vogel” 0 0 

05.07.2010 Londerzeel 
Doortocht aspiranten Vlaamse 
Wielerschool 0 0

06.07.2010 Londerzeel 
Doortocht WW te Malderen vanuit 
Opdorp 0 0 

09.07.2010 Londerzeel Vertrek chiro Londerzeel - kamp 0 0 
10.07.2010 Meise-Eversem Buurtfeesten Begonialaan 0 0 

11.07.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

WW Elite z/c en beloften - 
Ramsdonk 5 30 

12.07.2010 Kapelle-op-den- WW Elite z/c en beloften - 5 30 
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Bos Ramsdonk 

17.07.2010 Londerzeel 
Doortocht wandeltocht Cracks 
Wolvertem 0 0 

17.07.2010 Londerzeel Kamp Chiro Malderen 0 0 
17.07.2010 Londerzeel Privé tuinfeest Korenbloemweg 0 0 
17.07.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 0 
18.07.2010 Meise- Imde Ruitertornooi Vier Eiken 0 0 

18.07.2010 Meise-Westrode
Doortocht duatlon Kapelle-op-den-
Bos 0 0

18.07.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Duatlon 14 121 

18.07.2010 Londerzeel Doortocht WW Drie Zustersteden 2 8 
21.07.2010 Meise-Imde Ruitertornooi Vier Eiken 0 0 

21.07.2010 Meise-Westrode 
Doortocht Triatlon Kapelle-op-den-
Bos 0 0 

21.07.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Triatlon 16 99 

23.07.2010 Londerzeel Londerzeel kermis 2 16 
23.07.2010 Londerzeel Avondmarkt centrum 3 24 
24.07.2010 Londerzeel Londerzeel kermis 2 20 

24.07.2010 Londerzeel 
Eindeseizoensfuif camping 
Diepvennen 0 0 

24.07.2010 Londerzeel Terugkomst chirokamp Londerzeel 0 0 
25.07.2010 Londerzeel Londerzeel kermis 2 20 
31.07.2010 Londerzeel Autowijding zaterdag 2 2 
01.08.2010 Meise Rondrit oldtimers 0 0 
01.08.2010 Londerzeel Feria stoet Londerzeel 3 6 
01.08.2010 Londerzeel Feria feesten Londerzeel 3 18 
01.08.2010 Londerzeel 79 ste Sint-Kristoffelprijs 4 22 
01.08.2010 Londerzeel Autowijding zondag 6 30 

01.08.2010 Londerzeel 
Motorhappening zaal centrum n.a.v. 
autowijding 2 11 

01.08.2010 Londerzeel 
Volleybaltornooi Stevoc op terrein 
SK Steenhuffel 0 0 

01.08.2010 Londerzeel Doortocht Crazy Donkeys 0 0 

03.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Begeleiding fietstocht senioren 1 4

06.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Chiroweekend 0 0 

07.08.2010 Londerzeel Burenfeest Oudenhove-Bogaarden 0 0 
07.08.2010 Londerzeel BBQ Lakeman 0 0 
07.08.2010 Londerzeel Vuurwerk Chiro Malegijs Sint-Jozef 0 0 

07.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

07.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Chiroweekend 0 0 

08.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Chiroweekend 0 0

08.08.2010 Meise Doortocht fietsdodentocht 0 0
08.08.2010 Londerzeel Doortocht gezinstocht Dodentocht 0 0 
08.08.2010 Meise Recreatlon 3 0 

08.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

09.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

10.08.2010 Kapelle-op-den- Sportkamp VZW Scampi 0 0 
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Bos 

11.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

11.08.2010 Londerzeel VWF Malderen 4 32 

12.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

13.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

13-14.08.2010 Londerzeel 41 ste Dodentocht 6 74

14.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos WW  VWF Kapelle- Oost 5 47 

14.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

14.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Motorcross Hogerheistraat 0 0 

15.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Motorcross Hogerheistraat 0 0 

15.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sportkamp VZW Scampi 0 0 

15.08.2010 Londerzeel Highland Games 2 18 

15.08.2010 Londerzeel 
Doortocht wandeltocht 
Ochtendgloren 0 0 

19.08.2010 Londerzeel 
Promotiestand Gazet van 
Antwerpen 0 0 

21.08.2010 Londerzeel Doortocht MS Kapelle-op-den-Bos 0 0 
21.08.2010 Londerzeel Buurtfeest Burchtlaan 0 0 
21.08.2010 Meise Doortocht WW ENECO TOUR 3 0 
21.08.2010 Londerzeel Nacht der gitaren Radio Tamara 0 0 

21.08.2010 Londerzeel 
Viering jubile" 25 jaar - café 't 
Excuus" 0 0 

21.08.2010 Londerzeel Kamp chiro Malderen 0 0 
21.08.2010 Meise Sporthuis steunt MS - motortreffen 0 0 

21.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sporthuis steunt MS - motortreffen 2 22 

22.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Sporthuis steunt MS - fietstochten 2 21 

27.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos WW Criterium De Vriendschap 3 15 

28-29.08.2010 Londerzeel Feestweekend chiro Londerzeel 2 17 
28.08.2010 Meise BBQ Landbeekstraat 0 0 
28.08.2010 Londerzeel Doortocht WC WIK Sint-Amands 0 0 
28.08.2010 Londerzeel BBQ Beekstraat 0 0 
28.08.2010 Londerzeel Buurtfeest Steenhuffelstraat 2 2 

28.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Inhuldiging Calandrokaai 2 0 

29.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Inhuldiging Calandrokaai 1 0

29.08.2010 Londerzeel SK - Meerhof Willebroek 2 11
29.08.2010 Londerzeel Feestweekend Leireken Steenhuffel 2 6 
29.08.2010 Londerzeel Doortocht Lebbeekse fietshappening 0 0 

29.08.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

BBQ en buikschuiven De 
Vriendschap 0 0 

29.08.2010 Meise-Rode WW Wielertoeristen 2 0 

31.08.2010 Londerzeel 
Grote vakantie 2010 - einde 
beveiliging 0 0 

03.09.2010 Londerzeel Chiro fuif Steenhuffel 4 28 
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03.09.2010 Londerzeel Huwelijksfeest Maldersesteenweg 0 0 

03.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Braderie 3 33 

04.09.2010 Londerzeel Witte wijkfeesten 0 0 
04.09.2010 Londerzeel Tuinfeest Meerstraat 192 0 0 

04.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Doortocht wielerwedstrijd Tisselt 1 5 

04.09.2010 Londerzeel 
Aanvraag bewijzering Elfenfestival 
Kap. o/d Bos 0 0

04.09.2010 Londerzeel Doortocht VZW Avalon 0 0 
04.09.2010 Londerzeel Buurtfeest Kloosterhof 0 0 
05.09.2010 Londerzeel 20 jaar Olympia 2 8 

05.09.2010 Londerzeel 
Aanvraag bewijzering Elfenfestival 
Kap. o/d Bos 0 0 

05.09.2010 Londerzeel 
Doortocht fietsrally WTC 
Duvelspurters 0 0 

05.09.2010 Meise-Imde WW Elite z/c en beloften 5 0 

07.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Begeleiding fietstocht senioren 1 4 

08.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Doortocht WW Rik Van Steenbergen 6 18 

08.09.2010 Londerzeel Doortocht WW Rik Van Steenbergen 6 12 
10.09.2010 Londerzeel Tok tok feesten Haan Steenhuffel 0 0 
11.09.2010 Londerzeel Tok tok feesten Haan Steenhuffel 0 0 

12.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Doortocht Vlaams Brabant Classic 1 4 

12.09.2010 Meise Doortocht Vlaams Brabant Classic 3 12 
12.09.2010 Londerzeel Molenloop Malderen 2 10 
12.09.2010 Londerzeel Rommelmarkt Steenhuffel 2 10 

18.09.2010 Londerzeel 
opendeurweekend Londerzeelse 
Handelaars 0 0 

19.09.2010 Londerzeel Fietstocht Landelijke Gilde 0 0 

19.09.2010 Londerzeel 
opendeurweekend Londerzeelse 
Handelaars 0 0 

19.09.2010 Londerzeel Elite zonder contract Malderen 3 14 
19.09.2010 Londerzeel WW Elite dames Malderen 3 14 
22.09.2010 Londerzeel Mosmobi Virgo 1 1 
22.09.2010 Londerzeel Scholenveldloop Palmvelden 2 7 
22.09.2010 Meise Scholenveldloop 0 0 

24.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Mosselfeesten Fc Eendracht 0 0 

25.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Mosselfeesten Fc Eendracht 0 0 

25.09.2010 Londerzeel 30 ste Kiekepootworp Londerzeel 2 12 
25.09.2010 Londerzeel Dag van de klant Malderen 2 2 
25.09.2010 Londerzeel Ballonvaarten Unizo Malderen 0 0 

26.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Gezinsfietstocht Willy 
Vanderstappen 1 6

26.09.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Mosselfeesten Fc Eendracht 0 0 

26.09.2010 

Londerzeel 
September 
kermis September kermis centrum 4 44 

27.09.2010 Londerzeel Jaarmarkt Londerzeel centrum 4 31 
28.09.2010 Londerzeel 90 ste Lindeprijs 8 44 
02.10.2010 Kapelle-op-den- Begeleide wandeling familie Symons 1 2 
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Bos 

02.10.2010 Londerzeel 
Wielerwedstrijd nieuwelingen Klein 
Holland 4 16 

02.10.2010 Londerzeel 
Wielerwedstrijd juniores Klein 
Holland 4 16 

03.10.2010 Londerzeel Knabbel- en babbeltocht Londerzeel 0 0 
03.10.2010 Londerzeel Open bedrijvendag NV Sarens 0 0 
09.10.2010 Londerzeel Fuif Real Maldrid 3 21 
09.10.2010 Londerzeel Jaarmarkt Malderen 5 58

15.10.2010 Londerzeel 
Begeleiding uitstap school Ter Elst 
Steenhuffel 1 6 

16.10.2010 Londerzeel Palmcross Steenhuffel 3 29 
16.10.2010 Londerzeel Verwendag bib Londerzeel 0 0 
20.10.2010 Londerzeel Mosmobi Virgo 1 1 

22.10.2010 
Kapelle-op-den-
Bos OINK - fuif 0 0 

24.10.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Mountain-bike toertocht trage wegen 0 0 

24.10.2010 Londerzeel Sint-Hubertusviering 3 15 
27.10.2010 Londerzeel Ping Pong Run Ter Elst Steenhuffel 1 1 
27.10.2010 Londerzeel  Fietscontrole Virgo Sapiens 3 9 

28.10.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Vedett weekend scouts 
Nieuwenrode 0 0 

28.10.2010 Londerzeel  Fietsparcours Virgo Sapiens 4 18 

29.10.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

Vedett weekend scouts 
Nieuwenrode 0 0 

30.10.2010 Londerzeel 
Doortocht heksentocht Peisegem in 
Steenhufel 0 0 

30.10.2010 Londerzeel Doortocht WTC The Muddevils 0 0 

30.10.2010 Londerzeel 
Werkgroep Eindelijk - gebruik 
Vermahall 0 0 

01.11.2010 Londerzeel 
Allerheiligen 2010 - bezoek aan de 
begraafplaatsen 0 0 

05.11.2010 Londerzeel Bietentocht KVLV Londerzeel 2 4 
06.11.2010 Londerzeel Avondmarkt Steenhuffel kermis 2 17 

07.11.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Kinderhoogdag  SGI 0 0 

07.11.2010 Londerzeel Steenhuffel kermis 0 0 
07.11.2010 Londerzeel MTB Gertrude 2 12 

11.11.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 31 ste kapoenentocht 0 0 

11.11.2010 
Kapelle-op-den-
Bos 

11 november viering Ramsdonk-
Nieuwenrode 3 12 

11.11.2010 
Kapelle-op-den-
Bos St Maartensviering Ramsdonk 1 4 

11.11.2010 Londerzeel 
11 november viering Londerzeel 
Sint-Jozef 4 20 

12.11.2010 Londerzeel Pauwels Kids Circus Heldenplein 0 0

13.11.2010 Londerzeel 
Feest van de Burgemeester    
AFGELAST 0 0 

16.11.2010 Londerzeel  Offerfeest 2 2 
17.11.2010 Londerzeel Offerfeest 2 2 
18.11.2010 Londerzeel Pauwels Kids Circus Heldenplein 0 0 
18.11.2010 Londerzeel Meester op de fiets Ter Elst 0 0 

19.11.2010 Londerzeel 
Promotiestand verkoop kerstbomen 
Steenhuffel 0 0 
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24.11.2010 Londerzeel Mosmobi Virgo 2 2 

25.11.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Begeleiding Sint Niklaas 2 4 

26.11.2010 Londerzeel 
Grootouderfeest centrumscool - 
Blauvenne 1 1 

27.11.2010 Londerzeel Seniorenfeest Blauvenne 2 17 
28.11.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht Cracks 0 0 
30.11.2010 Londerzeel Verkeersles Ter Elst Steenhuffel 1 1 
04.12.2010 Londerzeel Kerstbomenverkoop Steenhuffel 0 0

09.12.2010 Londerzeel 
Blus- en evacuatieoefening KVLV 
Londerzeel 0 0 

10.12.2010 Londerzeel Plaatsing kerststal Blokstraat 0 0 

11.12.2010 Londerzeel 
Kerstrozenverkoop parochie 
Steenhuffel aan de kerk 0 0 

11.12.2010 Londerzeel 
Kersthappening café De Statie 
Malderen 0 0 

11.12.2010 Londerzeel plaatsing kerststal Steenhuffel 0 0 
12.12.2010 Meise-Wolvertem Wandeltocht 't Fluitekruid 0 0 

16.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Opendeurdagen Emrin 0 0 

16.12.2010 Londerzeel Bewegwijzering Emrin 0 0 

17.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Opendeurdagen Emrin 0 0 

17.12.2010 Londerzeel Bewegwijzering Emrin 0 0 
17.12.2010 Londerzeel Kerstavondshopping centrum 4 48 

17.12.2010 Londerzeel 
Verhuis van het nieuwe AC 
Londerzeel 0 0 

18.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 2 16 

18.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Opendeurdagen Emrin 0 0 

18.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Voetpatrouilles 2 12 

18.12.2010 Londerzeel Bewegwijzering Emrin 0 0 

18.12.2010 Londerzeel 
Toelating ophangen panelen naar 
aanleiding circus 0 0 

18.12.2010 Londerzeel 
Night of the Proms St. Cecilia - Sint-
Jozef 0 0 

18.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Kersthappening 2 15 

19.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 2 18 

19.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Voetpatrouilles 2 12 

20.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 5 
21.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 5 
22.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 3 
22.12.2010 Londerzeel Mosmobi Virgo 2 2 
23.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 5 
24.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 3

24.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Voetpatrouilles 2 12 

26.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 2 17 

26.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Voetpatrouilles 2 12 

27.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 5 
28.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 2 7 
28.12.2010 Londerzeel Bepijling doortocht WSV De 0 0 
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Sluisstappers 
29.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 5 
30.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 2 10 
31.12.2010 Londerzeel Eindejaarspatrouille Londerzeel 1 3 
31.12.2010 Londerzeel Verkoop steunkaarten BNWVOB 0 0 

31.12.2010 
Kapelle-op-den-
Bos Voetpatrouilles 2 12 

31.12.2010 Londerzeel 
Eindejaarsfuif loods Mertens 
Steenhuffel 6 42

     
  Totaal 585 3287,5
     

 
 

In het kader van vooral openbare orde (en hycap) wordt onze diensthondengeleider met 
zijn hond ingezet. Hierna een overzicht van zijn activiteiten in 2010. 

 
 

Hondengeleider 2010 
          

datum vorming patrouille demo activiteit 
          

26/02 16:30     prov. Training 
21/03   7:15 Voetbal KV Mechelen-Zulte Waregem 
30/03 10:15 prov. Training
03/04   7:30   Voetbal KV Mechelen-Lokeren 
14/04   7:30   Voetbal RC Mechelen-Rupel Boom 
16/04   8:00   Hycap Battle of Sounds Merchtem 
11/05 14:16     prov. Training 
12/05 10:24     prov. Training 
20/05 8:10     prov. Training 
08/06 6:00     prov. Training 
19/07     3:40 oefening  Brussel Nationale Feestdag 
21/07     13:15 Politiedorp Brussel Nationale Feestdag 
05/08   7:45   Lokerse Feesten 
07/08   9:30   Controle actie Mechelen 
18/08   6:15   Voetbal KFC Grimbergen-FC Liège 
26/08   11:45 Voetbal AA Gent-Feyenoord 
03/09   7:45   Ondi- Chiro Steenhuffel 
24/09 9:16     prov. Training 
17/10   7:45   Voetbal Dender-R. Antwerp 
26/10 9:05     prov. Training 
04/11   10:00   Voetbal AA Gent-SC Portugal 
23/11 11:00     prov. Training 
15/12 9:45     prov. Training 
16/12 10:35     prov. Training 
17/12 7:00     prov. Training 

          
          

totaal/uren 122:16 91:00 16:55   
totaal/jaar 230:11       
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9.2.2. Het wapenregister 
 
In 2010 volgde de verantwoordelijke hoofdinspecteur-monitor geweldsbeheersing de 
basiscursus voor het werken in het nieuwe centraal wapenregister gevolgd. Hierdoor 
kunnen de nodige aanpassingen in dit nieuwe centraal wapenregister worden 
aangebracht. 
 
Uitvoering van de nieuwe wapenwet: alhoewel de regularisatie werd beëindigd op 31 
oktober 2008 komen er nog steeds nieuwe aanvragen tot regularisatie toe, die 
consequent onontvankelijk worden verklaard. Hiervoor wordt er steeds proces-verbaal 
opgesteld, het wapen in beslag genomen en neergelegd ter griffie, conform de 
richtelijnen van het parket. 
 
Zoals voorheen moeten alle dossiers, door de provinciedienst naar ons gezonden, 
volledig worden afgewerkt, dit wil zeggen: het uitvoeren van een moraliteitsonderzoek, 
het uitvoeren van een  buurtonderzoek, consulatie van strafregister en de Algemene 
Nationale Gegevensbank (ANG)  en het afnemen van een theoretische proef. 
 
De overhandiging van de vergunningen ( model 4 en 9 ) gebeurt ook steeds via onze 
dienst. De controle op de juistheid van de wapengegevens bij een nieuwe aankoop is nu 
één van de nieuwe opdrachten. 
 
Het zoeken naar erfgenamen van overledenen van wie wapens waren geregistreerd, 
gaat onverminderd verder. 
 

9.2.3. 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.  

 

9.2.4. Hotelfiches en campingfiches 
 
In toepassing van de wet van 17 december 1963 – art. 3 e.v. controleert de lokale politie 
de hotel- en campingfiches.  
 
Sedert midden 2007 worden de “hotelfiches” via mail aan de PZ K-L-M (onthaal) 
toegezonden en gecontroleerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), 
(voordien brachten de zaakvoerders de dubbels van de inschrijvingen). Er is nog steeds 
een controle op de (hotel)gasten. 

 
Inrichting Adres Gecontroleerde 

fiches 
Falco hotel Stationsstraat 54a, 1861 Meise 6.131 
Camping, Diepvennen Autostrade 100, 1840 Londerzeel 210 

 
B&B Oase Zwaantje 17, 1840 Londerzeel  
 
Totaal 

  
6.311 
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9.2.5. Betekening van deurwaardersexploten 
 
 
In 2010 werden 784 deurwaardersexploten afgeleverd. Deze administratie vergde grosso 
modo 1 uur per exploot. In de loop van 2010 wijzigde de wetgeving over de betekening 
van de exploten, met als gevolg dat deze administratieve taak voor de lokale politie werd 
opgeheven. 
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