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Woord	  vooraf	  

Beste	  Lezer,	  

Zoals	  aangekondigd	  in	  mijn	  vorige	  en	  ook	  eerste	  jaarverslag	  is	  het	  nu	  tijd	  voor	  een	  nieuwe	  
lay-‐out.	  Iets	  minder	  tekst	  maar	  de	  essentiële	  gegevens	  m.b.t	  onze	  werking	  vinden	  jullie	  in	  
deze	  tekst	  zeker	  terug.	  Het	  jaarverslag	  kadert	  in	  onze	  verplichting	  jaarlijks	  rekenschap	  te	  
geven	  aan	  de	  overheden,	  onze	  partners	  en	  het	  publiek	  van	  de	  activiteiten	  van	  onze	  
politiezone.	  	  

Inzake	  criminaliteit	  moeten	  wij	  spijtig	  genoeg	  vaststellen	  dat	  het	  aantal	  feiten	  van	  diefstallen	  
in	  woningen	  in	  2012	  opnieuw	  gestegen	  is.	  De	  feiten	  deden	  zich	  vooral	  voor	  in	  het	  voorjaar	  
van	  2012	  en	  konden	  gelinkt	  worden	  aan	  “rondtrekkende	  dadergroepen”.	  Ook	  naburige	  zones	  
werden	  toen	  geconfronteerd	  met	  dit	  fenomeen.	  	  

Desondanks	  deze	  stijging	  van	  de	  diefstallen	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  de	  politiezone	  over	  het	  
algemeen	  als	  veilig	  kan	  worden	  beschouwd.	  Het	  aantal	  feiten	  bleef	  min	  of	  meer	  stabiel.	  Ook	  
op	  vlak	  van	  verkeersveiligheid	  scoren	  wij	  relatief	  goed.	  	  

2012	  was	  het	  SALDUZ-‐jaar.	  De	  nieuwe	  procedure	  SALDUZ	  werd	  met	  ingang	  van	  1	  januari	  
2012	  toegepast	  en	  verliep	  zonder	  noemenswaardige	  problemen.	  Iedereen	  had	  wel	  de	  “	  vrees	  
voor	  het	  onbekende”	  maar	  al	  bij	  al	  viel	  het	  nog	  mee.	  We	  registreerden	  42	  verhoren	  categorie	  
4	  en	  362	  verhoren	  categorie	  3.	  

De	  besprekingen	  rond	  mijn	  kadernota	  werden,	  gelet	  op	  de	  verkiezingen	  van	  oktober	  2012,	  
uitgesteld	  tot	  2013.	  Ondertussen	  werd	  wel	  niet	  stilgezeten.	  Samen	  met	  de	  volledige	  staf	  werd	  
de	  nota	  aangepast	  en	  werd	  een	  belangrijke	  stap	  gezet	  in	  de	  richting	  van	  een	  betere	  coaching	  
en	  sturing	  van	  de	  terreinmedewerkers	  door	  de	  invoering	  van	  de	  functie	  “terreincoach”.	  Ook	  
werden	  2	  werkgroepen	  opgericht	  (	  ICT	  en	  voertuigen)	  en	  werd	  gestart	  met	  “twitter”.	  	  

Ik	  dank	  alle	  medewerkers	  voor	  hun	  bijdrage	  tot	  de	  realisatie	  van	  de	  resultaten	  in	  2012	  alsook	  
degenen	  die	  bijgedragen	  hebben	  tot	  de	  redactie	  van	  dit	  jaarverslag.	  

Ik	  wens	  u	  alvast	  veel	  leesplezier!	  

	  

Hoofdcommissaris	  Alain	  MEERTS	  

Korpschef	  
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1. Het	  EFQM-‐managementmodel	  Politie	  België	  als	  gids	  doorheen	  
onze	  organisatie.	  

	  

Het	  EFQM	  Excellence	  2000	  model	  is	  een	  praktisch	  en	  eenvoudig	  model	  waarmee	  
organisaties	  een	  zelfevaluatie	  kunnen	  uitvoeren.	  Het	  model	  wordt	  sinds	  2004	  aangereikt	  aan	  
de	  lokale	  politiezones	  als	  referentiekader	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  organisatie.	  	  

De	  bedoeling	  van	  dit	  model	  is	  duidelijk:	  het	  is	  een	  instrument	  in	  het	  streven	  naar	  
uitmuntendheid	  en	  je	  kunt	  het	  model	  gebruiken	  op	  verschillende	  manieren:	  

-‐ Als	  een	  zelfevaluatie	  
-‐ Voor	  benchmarking	  met	  andere	  organisaties	  
-‐ Voor	  het	  identificeren	  van	  verbeterpunten	  
-‐ …….	  

Het	  model	  is	  onderverdeeld	  in	  negen	  criteria.	  Elk	  criterium	  is	  verder	  opgesplitst	  in	  
verschillende	  subcriteria.	  Het	  helpt	  een	  organisatie	  om	  haar	  werking	  te	  bestuderen	  vanuit	  
verschillende	  oogpunten.	  De	  negen	  criteria	  vormen	  de	  “	  aandachtsgebieden	  “	  die	  
onderverdeeld	  zijn	  in	  vijf	  “organisatiegebieden”	  en	  vier	  “resultaatgebieden”.	  	  

	  

	  

	  

Vijf	  organisatiegebieden:	  

 Leiderschap	  

 Strategie	  en	  Beleid	  

 Management	  van	  

Medewerkers	  

 Management	  van	  

middelen	  

 Management	  van	  

Processen	  

	  

Vier	  resultaatgebieden:	  

 Medewerkers	  

 Klanten	  en	  

leveranciers	  

 Maatschappij	  

 Bestuur	  en	  financiers	  
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2. Leiding,	  strategie	  en	  beleid.	  	  	  	  	   	  

	  

Leiderschap	  heeft	  te	  maken	  met	  een	  individu	  die	  aan	  een	  groep	  van	  individuen	  sturing	  geeft	  
om	  een	  bepaald	  doel	  te	  bereiken.	  Je	  kunt	  als	  leidinggevende	  je	  medewerkers	  op	  
verschillende	  manieren	  aansturen.	  Leiders	  worden	  meestal	  beschouwd	  als	  managers	  maar	  
leiderschap	  heeft	  vooral	  betrekking	  op	  meer	  persoonlijke	  aspecten.	  Om	  leiding	  te	  geven	  
moet	  je	  de	  stijl	  van	  leidinggeven	  afstemmen	  op	  de	  medewerker	  en	  niet	  omgekeerd.	  De	  
medewerker	  moet	  zich	  niet	  aanpassen	  aan	  de	  leiding.	  Leiding	  betekent	  ook	  begeleiding,	  
sturing	  en	  coaching.	  Van	  een	  leidinggevende	  wordt	  verwacht	  dat	  hij	  een	  stuwende	  kracht	  is	  
voor	  het	  continu	  verbeteren	  van	  een	  organisatie.	  

Strategie	  (	  en	  beleid)	  wordt	  geassocieerd	  met	  de	  manier	  waarop	  de	  organisatie	  probeert	  
haar	  doelen	  te	  bereiken.	  De	  strategie	  van	  een	  organisatie	  beschrijft	  waarvoor	  ze	  staat,	  wat	  
haar	  missie	  is,	  wat	  ze	  wil	  zijn	  en	  hoe	  ze	  dat	  wil	  bereiken.	  

	  	  

2.1. Visie,	  missie	  en	  waarden	  

De	  missie	  van	  de	  PZ	  K-‐L-‐M	  is	  samengevat	  in	  de	  kernspreuk:	  

SAMEN	  ZORGEN	  VOOR	  VEILIGHEID	  

Als	  lokale	  politie	  dragen	  wij	  bij	  tot:	   	   VISIE	   	  

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

	  
	  
Wij	  doen	  dit:	   	   	   	   MISSIE	  
	  

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

-‐ ter	  bevordering	  van	  een	  leefbare	  en	  veilige	  samenleving;	  
-‐ door	  een	  gemeenschapsgerichte	  basispolitiezorg	  in	  al	  zijn	  aspecten	  te	  

garanderen;	  
-‐ door	  beschikbaar,	  zichtbaar	  en	  aanspreekbaar	  te	  zijn.	  
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K-‐L-‐M	  staat	  voor:	   	   	   WAARDEN	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

-‐ 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	  een	  goede	  organisatie	  en	  
het	  welzijn	  van	  onze	  leefgemeenschap.	  
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2.2. Voorstelling	  zone	  

De	  politiezone	  K-‐L-‐M	  wordt	  gevormd	  door	  drie	  gemeenten:	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos,	  Londerzeel	  
en	  Meise.	  	  

	   Opp.	  In	  Hectare	   Inwoners	   Inwoners/km²	  

Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	   1525	   9161	   600	  

Londerzeel	   3629	   17869	   492	  

Meise	   3482	   18418	   529	  

Politiezone	  K-‐L-‐M	   8636	   45448	   526	  

	  

	  

	   	   	   	  

Van	  Noord	  naar	  Zuid	  snijdt	  de	  A12	  Antwerpen-‐Brussel	  de	  zone	   letterlijk	   in	  twee.	  Eveneens	  
van	  Noord	  naar	   Zuid	   is	   er	  het	   Zeekanaal	  door	  de	  gemeente	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos.	  Van	  Oost	  
naar	  West	  door	  de	  gemeenten	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	  en	  Londerzeel	  loopt	  de	  spoorverbinding	  
Mechelen	  –	  Dendermonde.	  

	  

	  
	  
De	   politiezone	   telt	   een	   groot	   aantal	   scholen,	   gaande	   van	   kleuter-‐,	   basis-‐	   tot	   middelbaar	  
onderwijs.	  	  
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Het	  verenigings-‐	  en	  uitgaansleven	  is	  heel	  bloeiend.	  
Sedert	   de	   gemeenteraadsverkiezingen	   van	   oktober	   2012	  werden	   de	   politieke	   kaarten	  wat	  
door	  elkaar	  geschud:	  in	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	  CD&V	  in	  coalitie	  met	  SPa,	  in	  Londerzeel	  coalitie	  
CD&V,	  NVA	  en	  SPa	  en	  in	  Meise	  CD&V	  in	  coalitie	  met	  NVA.	  

	   De	   drie	   gemeenten	   van	   de	   PZ	   K-‐L-‐M	   kennen	   -‐	   en	   dit	   sedert	   decennia	   -‐	   een	   rustig	   sociaal	  
klimaat.	  
De	  PZ	  K-‐L-‐M	  behoort	  tot	  de	  provincie	  Vlaams-‐Brabant,	  bestuurlijk	  arrondissement	  Halle-‐
Vilvoorde	  en	  ressorteert	  onder	  het	  gerechtelijk	  arrondissement	  Brussel	  en	  de	  
vredegerechten	  van	  Meise	  en	  Grimbergen.	  	  
Er	  is	  een	  groot	  industrieterrein	  in	  Londerzeel,	  een	  bekende	  brouwerij	  (Steenhuffel)	  en	  een	  
groot	  vervoersbedrijf	  (Malderen).	  In	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	  is	  een	  groot	  cementverwerkend	  
bedrijf	  gevestigd,	  met	  een	  aanzienlijke	  tewerkstellingscapaciteit.	  In	  Meise	  is	  een	  chemisch	  
bedrijf	  gelokaliseerd	  in	  de	  fusiegemeente	  Eversem.	  
In	  elke	  gemeente	  is	  een	  aanzienlijk	  aantal	  klein-‐	  en	  groothandelaars	  en	  zijn	  verschillende	  
grootwarenhuizen	  gevestigd.	  
Iedere	  gemeente	  heeft	  een	  cultureel	  centrum,	  een	  bibliotheek,	  sportzalen	  en	  een	  zwembad.	  
Er	   zijn	   speelpleinen	   en	   park-‐	   en	   natuurdomeinen,	   waaronder	   de	   Nationale	   Plantentuin	   in	  
Meise	  het	  meeste	  bekend	  is.	  Londerzeel	  beschikt	  over	  een	  camping.	  
	  
	  

2.3. Bestuurs-‐	  en	  beleidsorganen	  

2.3.1	  	  Het	  politiecollege	  

Het	  politiecollege	  werd	  in	  2012	  gevormd	  door	  de	  burgemeesters	  van	  de	  verschillende	  
gemeenten,	  burgemeester	  Else	  De	  Wachter	  van	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos,	  burgemeester	  Marcel	  
Belgrado	  van	  Meise	  en	  Burgemeester	  Jozef	  De	  Borger	  van	  Londerzeel.	  Eén	  van	  de	  leden	  
wordt	  aangesteld	  door	  het	  politiecollege	  als	  voorzitter.	  In	  2012	  was	  dit	  nog	  steeds	  
burgemeester	  De	  Borger.	  Het	  politiecollege	  vergadert	  samen	  met	  de	  korpschef	  en	  de	  
politiesecretaris.	  	  

	  

	   	   	   	   	  
Burgemeester	  De	  Wachter	  E.	  	   Burgemeester/Voorzitter	   	   Burgemeester	  Belgrado	  M.	  
	   	   	   	   De	  Borger	  J.	  
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Het	  politiecollege	  komt	  in	  principe	  tweewekelijks	  (op	  vrijdag)	  bijeen.	  De	  vergaderingen	  van	  
het	  politiecollege	  zijn,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  politieraad,	  altijd	  besloten.	  	  

De	  korpschef	  licht	  het	  politiecollege	  in	  over	  alles	  wat	  het	  lokaal	  politiekorps	  en	  de	  uitvoering	  
van	  zijn	  opdrachten	  aangaat	  en	  geeft	  kennis	  van	  de	  initiatieven	  die	  de	  lokale	  politie	  
overweegt	  te	  nemen	  met	  betrekking	  tot	  de	  uitvoering	  van	  het	  zonale	  veiligheidsbeleid.	  De	  
korpschef	  brengt	  verslag	  uit	  over	  de	  werking	  van	  het	  korps.	  	  

De	  belangrijkste	  bevoegdheden	  van	  het	  politiecollege	  zijn:	  
-‐ Aanduiding	  van	  de	  voorzitter;	  
-‐ Voordracht	  bijzondere	  rekenplichtige;	  
-‐ Oproeping	  bestuurlijke	  en	  overlegorganen;	  
-‐ Uitoefening	  gezag	  over	  de	  korpschef;	  
-‐ Eedaflegging	  nieuwe	  personeelsleden;	  
-‐ Betaalbaarstelling	  van	  de	  uitgaven;	  
-‐ Uitoefening	  bevoegdheden	  gedelegeerd	  door	  de	  politieraad;	  
-‐ Uitvoering	  rechtsvorderingen;	  
-‐ Optreden	  als	  tuchtoverheid;	  
-‐ Organisatie	  arbeidstijd	  (	  binnen	  kader	  administratief	  statuut);	  
-‐ ……	  

	  
In	  het	  jaar	  2012	  kwam	  het	  politiecollege	  22	  maal	  bijeen	  en	  behandelde	  192	  agendapunten.	  
	  

2.3.2	  	  De	  politieraad	  

In	  een	  meergemeentezone	  is	  de	  politieraad	  de	  tegenhanger	  van	  de	  gemeenteraad	  in	  een	  
ééngemeentezone.	  De	  politieraad	  wordt	  samengesteld	  uit	  leden	  van	  de	  gemeenteraden	  van	  
de	  verschillende	  gemeenten	  op	  basis	  van	  hun	  bevolkingscijfers.	  De	  burgemeesters	  van	  de	  
gemeenten	  die	  deel	  uitmaken	  van	  de	  meergemeentezone	  zijn	  van	  rechtswege	  lid	  van	  de	  
politieraad	  en	  worden	  niet	  meegerekend	  in	  het	  aantal	  leden	  door	  de	  wet	  bepaald.	  De	  
politieraad	  van	  de	  PZ	  K-‐L-‐M	  bestaat	  uit	  17	  leden.	  Om	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  de	  politieraad	  
moet	  men	  de	  hoedanigheid	  hebben	  van	  gemeenteraadslid	  in	  één	  van	  de	  respectievelijke	  
gemeenten.	  	  

De	  Politieraad	  vergadert	  in	  de	  grote	  zaal	  van	  de	  centrale	  politiepost	  te	  Londerzeel.	  De	  raad	  
vergadert	  zo	  dikwijls	  als	  de	  zaken	  die	  tot	  zijn	  bevoegdheid	  behoren	  het	  vereisen	  en	  
tenminste	  viermaal	  per	  jaar.	  In	  2012	  vergaderde	  de	  politieraad	  4	  maal	  en	  behandelde	  40	  
agendapunten.	  Het	  is	  in	  principe	  het	  politiecollege	  dat	  de	  politieraad	  bijeenroept.	  	  

Tot	  de	  bevoegdheid	  van	  de	  politieraad	  behoren	  o.a.	  de	  personeelsformaties,	  benoemingen,	  
goedkeuring	  begroting	  en	  jaarrekening,	  overheidsopdrachten	  (	  tenzij	  delegatie	  aan	  het	  
politiecollege),….	  
	  
Begin	  2013	  werden	  het	  nieuwe	  politiecollege	  en	  de	  nieuwe	  politieraad	  geïnstalleerd.	  Wij	  
danken	  de	  ex-‐burgemeesters	  DE	  WACHTER	  en	  BELGRADO	  alsook	  de	  ex-‐politieraadsleden	  
voor	  hun	  bijdrage	  in	  het	  beleid	  van	  de	  politiezone	  K-‐L-‐M.	  
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2.3.3	  	  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	  gemeenteontvangers	  en	  de	  
gemeentesecretarissen.	  

Er	  was	  een	  vergadering	  op	  13/11/2012	  ter	  voorbereiding	  van	  de	  begroting	  2013.	  De	  
commissie	  gaf	  een	  positief	  advies.	  

2.3.4	  De	  Zonale	  Veiligheidsraad	  (ZVR)	  
	  
Artikel	  35	  van	  de	  Wet	  op	  de	  Geïntegreerde	  politie	  voorziet	  in	  de	  oprichting	  van	  een	  zonale	  
veiligheidsraad.	  Dit	  beleidsorgaan	  streeft	  naar	  een	  systematisch	  overleg	  tussen	  de	  
bestuurlijke	  en	  gerechtelijke	  politieoverheden	  en	  de	  lokale	  en	  federale	  politiediensten.	  	  
	  
De	  zonale	  veiligheidsraad	  is	  samengesteld	  uit:	  

-‐ De	  burgemeesters	  van	  de	  drie	  gemeenten;	  
-‐ De	  procureur	  des	  Konings;	  
-‐ De	  korpschef;	  
-‐ De	  bestuurlijke	  coördinator	  adj.	  	  van	  de	  federale	  politie	  Asse;	  
-‐ Deskundigen	  (	  arrondissementscommissaris,	  gerechtelijk	  directeur	  adj.	  Asse	  en	  

beleidsmedewerker	  PZ	  K-‐L-‐M)	  
Ook	  de	  leden	  van	  de	  staf	  	  worden	  uitgenodigd	  op	  deze	  vergaderingen.	  
	  
Bevoegdheden	  zijn:	  

-‐ Het	  bespreken	  en	  de	  voorbereiding	  van	  het	  zonaal	  veiligheidsplan;	  
-‐ Het	  bevorderen	  van	  de	  optimale	  coördinatie	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdrachten	  

van	  bestuurlijke	  en	  gerechtelijke	  politie;	  
-‐ Het	  evalueren	  van	  het	  zonaal	  veiligheidsplan.	  

	  
In	  2012	  is	  de	  zonale	  veiligheidsraad	  2	  maal	  bijeengekomen	  (	  18/04/2012	  en	  27/6/2012).	  
	  
Tijdens	  deze	  vergadering	  werd	  het	  nieuw	  zonaal	  veiligheidsplan	  2013-‐2016	  voorbereid.	  Het	  
veiligheidsplan	  werd	  uiteindelijk	  voor	  1	  jaar	  verlengd	  op	  beslissing	  van	  de	  Minister	  van	  
Binnenlandse	  Zaken	  en	  haar	  collega	  van	  Justitie.	  In	  2012	  werd	  een	  kleine	  
bevolkingsbevraging	  verricht.	  	  
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2.4. Syndicaten	  

Binnen	  elke	  politiezone	  wordt	  een	  basisoverlegcomité	  (	  BOC)	  georganiseerd.	  Het	  BOC	  
bestaat	  uit:	  

-‐ Een	  overheidsafvaardiging	  (max.	  8	  leden)	  met	  name	  de	  burgemeesters,	  de	  
korpschef	  en	  een	  aantal	  deskundigen	  (	  stafleden	  of	  andere	  door	  de	  korpschef	  
aangeduide	  personen	  in	  functie	  van	  de	  te	  behandelen	  onderwerpen).	  

-‐ Een	  vakbondsafgevaardiging	  bestaande	  uit	  maximaal	  3	  leden	  van	  elke	  
representatieve	  vakorganisatie.	  

De	  aan	  het	  BOC	  voorgelegde	  aangelegenheden	  betreffen	  vooral	  regelingen	  met	  betrekking	  
tot	  de	  arbeidstijd	  en	  de	  personeelsformatie.	  Ook	  nieuwe	  interne	  richtlijnen	  worden	  
voorgelegd	  voor	  zover	  deze	  een	  belangrijke	  impact	  hebben	  op	  de	  werking	  van	  de	  politiezone	  
en	  het	  personeel	  in	  het	  bijzonder.	  Het	  BOC	  is	  geen	  beslissingsorgaan	  maar	  een	  
adviesorgaan.	  	  

De	  vergaderingen	  van	  het	  BOC	  worden	  in	  principe	  voorafgegaan	  door	  de	  vergadering	  
“preventie	  en	  bescherming	  op	  het	  werk”.	  	  

In	  2012	  werd	  het	  BOC	  4	  maal	  bijeengeroepen.	  De	  volgende	  punten,	  o.a.,	  werden	  besproken:	  

-‐ Maandverslagen	  interne	  dienst	  preventie	  en	  bescherming	  op	  het	  werk	  
-‐ Jaaractieplan	  interne	  dienst	  preventie	  en	  bescherming	  op	  het	  werk	  
-‐ Reservesysteem	  interventie	  
-‐ Dossier	  terreincoach	  
-‐ Aanpak	  absenteïsme	  
-‐ Problematiek	  nachtdiensten	  interventie	  

Samen	  met	  de	  syndicale	  vertegenwoordigers	  werd	  in	  2012,	  in	  het	  kader	  van	  veiligheid	  en	  
preventie,	  in	  aanwezigheid	  van	  de	  preventieadviseurs	  en	  de	  arbeidsgeneesheer,	  een	  
jaarlijkse	  rondgang	  in	  de	  verschillende	  politieposten	  georganiseerd.	  Er	  waren	  geen	  
noemenswaardige	  problemen,	  wel	  werkpunten.	  

	  

2.5. Bovenzonale	  overlegorganen	  

De	  korpschef	  neemt	  deel	  aan	  het	  “overlegplatform	  korpschefs	  Halle-‐Vilvoorde	  (OKHAV)”	  en	  
het	  “arrondissementeel	  recherche-‐overleg	  van	  Halle-‐Vilvoorde	  (ARO)”.	  	  

Deze	  vergaderingen	  gaan	  maandelijks,	  soms	  tweemaandelijks	  door	  en	  om	  beurt	  onder	  het	  
voorzitterschap	  van	  de	  gastheer/korpschef.	  Op	  deze	  overlegstructuren	  zijn	  eveneens	  de	  
procureur	  des	  Konings	  of	  zijn	  afgevaardigde(n),	  de	  bestuurlijke	  coördinator	  adj.	  Asse,	  de	  
gerechtelijk	  directeur	  adj.	  Asse	  	  en	  de	  arrondissementscommissaris	  aanwezig.	  	  

Vaste	  agendapunten	  zijn	  de	  verslagen	  van	  de	  Vaste	  Commissie	  van	  de	  Lokale	  politie	  en	  de	  
verslagen	  van	  het	  Provinciaal	  Veiligheidsoverleg.	  Talrijke	  en	  zeer	  gevarieerde	  onderwerpen	  
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m.b.t.	  de	  algemene	  werking	  van	  de	  Lokale	  Politie	  en	  de	  samenwerking	  met	  de	  Federale	  
politie	  worden	  op	  dit	  overleg	  besproken.	  	  

De	  doelstelling	  van	  het	  ARO	  ligt	  eerder	  in	  het	  gerechtelijke	  waarbij	  men	  een	  gelijkvormig	  
beleid	  tracht	  tot	  stand	  te	  brengen	  op	  gerechtelijk	  vlak	  binnen	  het	  gerechtelijk	  
arrondissement	  Brussel	  alsook	  een	  verbetering	  van	  de	  gerechtelijke	  onderzoeken	  op	  het	  
terrein.	  

	  

2.6. Structuur	  

Om	  de	  politionele	  dienstverlening	  aan	  de	  inwoners	  te	  verzekeren,	  voorzien	  wij	  als	  lokale	  
politie	  in	  de	  volgende	  7	  “functionaliteiten”:	  

-‐ Wijkwerking	  (wijk-‐	  en	  buurtgericht	  werken	  en	  politionele	  zichtbaarheid)	  
-‐ Onthaal	  (geven	  van	  antwoorden	  aan	  de	  burgers	  die	  zich	  fysiek	  aanmelden,	  zich	  

telefonisch	  of	  schriftelijk	  tot	  de	  politiedienst	  wenden)	  
-‐ Interventie	  (interventie	  ter	  plaatse)	  
-‐ Politionele	  slachtofferbejegening	  (opvang,	  informatie	  en	  bijstand	  aan	  het	  

slachtoffer)	  
-‐ Lokale	  opsporing	  en	  lokaal	  onderzoek	  (opdrachten	  van	  opsporing	  en	  onderzoek	  

die	  voortvloeien	  uit	  de	  gebeurtenissen	  op	  het	  grondgebied	  van	  de	  zone	  +	  
opdrachten	  van	  federale	  aard)	  

-‐ Handhaving	  van	  de	  openbare	  orde	  (vrijwaren	  en	  herstellen	  van	  de	  openbare	  rust,	  
de	  openbare	  veiligheid	  en	  de	  openbare	  gezondheid).	  

-‐ Verkeer	  (opdrachten	  m.b.t.	  het	  realiseren	  van	  de	  doelstellingen	  zoals	  opgenomen	  
in	  het	  zonaal	  veiligheidsplan	  2009-‐2012	  en	  deze	  van	  de	  Staten-‐Generaal	  van	  de	  
Verkeersveiligheid).	  

Sedert	  april	  2009	  werden	  in	  de	  politiezone	  K-‐L-‐M	  de	  functionaliteiten	  wijkwerking,	  onthaal	  
en	  interventie	  ondergebracht	  in	  drie	  wijkteams	  (horizontale	  structuur).	  

Elke	  gemeente	  heeft	  een	  wijkteam	  waar,	  door	  de	  verschillende	  functionaliteiten	  op	  lokaal	  
vlak,	  kan	  ingespeeld	  worden	  op	  de	  specifieke	  noden	  van	  die	  gemeente.	  

De	  wijkinspecteurs	  vormen	  de	  centrale	  spilfiguren	  en	  met	  hun	  collega’s	  van	  het	  onthaal	  en	  
de	  interventie	  onderhouden	  zij	  de	  contacten	  met	  de	  bevolking	  binnen	  hun	  wijk,	  werken	  zij	  
bemiddelend	  en	  oplossingsgericht	  bij	  lokale	  veiligheidsproblemen	  en	  rapporteren	  zij	  
probleemgevallen	  aan	  andere	  gemeentelijke	  of	  overkoepelende	  diensten.	  

Wijkinspecteurs	  blijven	  de	  eerste	  aanspreekpunten	  voor	  de	  inwoners,	  de	  verenigingen,	  de	  
hulpverleningsinstanties,	  de	  horeca,	  het	  bedrijfsleven,	  maatschappelijke	  groeperingen,	  enz.	  

In	  2012	  werd,	  samen	  met	  de	  stafleden,	  gewerkt	  aan	  een	  kadernota	  “	  Evaluatie	  werking	  
politiezone	  K-‐L-‐M:	  voorstellen	  tot	  reorganisatie”.	  Deze	  nota	  wordt	  in	  de	  loop	  van	  2013	  
besproken	  binnen	  de	  bestuursorganen	  en	  met	  het	  personeel.	  
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3. Management	  van	  Medewerkers.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Medewerkers	  zijn	  belangrijk	  binnen	  een	  organisatie.	  Een	  organisatie	  kan	  alleen	  haar	  doelen	  
bereiken	  indien	  de	  medewerkers	  zelf	  overtuigd	  zijn	  van	  het	  nut	  ervan	  alsook	  gemotiveerd	  
zijn	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  het	  bereiken	  van	  de	  doelstellingen.	  
	  
Management	  van	  medewerkers	  is	  de	  manier	  waarop	  de	  leiding	  van	  een	  organisatie	  haar	  
medewerkers	  inzet,	  stimuleert	  en	  waardeert	  om	  haar	  beleidsdoelstellingen	  te	  bereiken.	  	  
	  
	  

3.1. Personeelsbestand	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personeelsbestand	  op	  31/12/2012	  zoals	  tabel	  hieronder1	  	  

	  
Kader	   	   HCP	   CP	   HINP	   INP	   AP	   Totaal	  
Voorzien	   	   1	   5	   15	   54	   3	   78	  
Kader	  
aanwezig	  

	   1	   7	   15	   54	   1	   78	  

Man	   Aantal	   1	   7	   15	   43	   0	   66	  
	   Leeftijd	   49	   54	   47	   38	   0	   	  
Vrouw	   Aantal	   0	   0	   0	   11	   1	   12	  
	   Leeftijd	   0	   	   	   35	   38	   	  
	  
Kader	   	   	   A	   B	   C	   D	   Totaal	  
Voorzien	   	   	   1	   5	   10	   4	   20	  
Kader	  
aanwezig	  

	   	   1	   5	   10	   7	   23	  

Man	   Aantal	   	   0	   2	   2	   1	   5	  
	   Leeftijd	   	   	   37	   33	   52	   	  
Vrouw	   Aantal	   	   1	   3	   8	   6	   18	  
	   Leeftijd	   	   31	   38	   43	   48	   	  

	  

3.2. Personeelsevolutie	  

-‐	   Overlijdens:	  nihil	  

-‐	   Pensionneringen:	  3	  pensionneringen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Niet	  alle	  personeelsleden	  werken	  op	  voltijdse	  basis	  
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Cobbaert	  Eric	  01/12/2012	  

Heymans	  Francine	  01/03/2012	  

Peeters	  Jean	  01/10/2012	  

-‐	   Mobiliteit	  :	  	  1	  personeelslid	  verliet	  de	  zone,	  wij	  konden	  wel	  4	  nieuwe	  
medewerkers	  verwelkomen.	  	  

Buys	  Bart	  01/03/2012	  	  	  OUT	  

Lauwens	  Ruud	  01/09/2012	  	  	  IN	  

Lison	  Matthias	  01/07/2012	  	  IN	  

Somers	  Luc	  	  01/07/2012	  	  IN	  

Vercammen	  Gert	  01/09/2012	  	  	  IN	  

-‐	   Gedetacheerden:	  onze	  zone	  heeft	  geen	  beroep	  gedaan	  op	  gedetacheerd	  
personeel.	  

-‐	   2	  aspirant-‐inspecteurs	  hebben	  hun	  stage	  verricht	  in	  onze	  zone.	  	  

	  

3.3. Ziekte	  en	  arbeidsongevallen	  (zie	  ook	  pt.	  5.1).	  

Ziektedagen	  

	   	   	   	  

In	  2012	  telden	  we	  609	  ziektedagen	  wat	  volgens	  de	  capaciteitsaanwending	  overeenkomt	  met	  
8808	  uur	  of	  4,35	  %	  van	  de	  brutocapaciteit	  (2011:	  8978,	  5,02	  %).	  In	  2010	  lag	  het	  
ziekteverzuim	  in	  België	  nog	  op	  5,68	  %.	  Onze	  cijfers,	  mede	  dankzij	  een	  daling,	  mogen	  aldus	  
als	  gunstig	  beschouwd	  worden.	  
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	   	   	   Arbeidsongevallen	  

	   	   	   	  

In	  2012	  waren	  er	  minder	  arbeidsongevallen	  dan	  de	  voorgaande	  jaren:	  9	  in	  2012,	  12	  in	  2011	  
en	  2010.	  In	  totaal	  werden	  184	  ziektedagen	  geregistreerd	  als	  arbeidsongevallen.	  

De	  arbeidsongevallen	  worden,	  indien	  nodig,	  besproken	  tijdens	  de	  vergadering	  van	  de	  
“Interne	  dienst	  preventie	  en	  bescherming	  op	  het	  werk”	  .	  De	  kwetsuren	  vielen	  nog	  mee	  en	  er	  
dienden	  geen	  bijzondere	  interne	  veiligheidsmaatregelen	  genomen	  te	  worden	  ingevolge	  deze	  
ongevallen.	  	  

	  

3.4. Gevierden	  

In	  2012	  hadden	  4	  personeelsleden	  25	  jaar	  dienst.	  Zij	  worden	  
gevierd	  en	  ontvangen	  een	  geschenk	  van	  de	  zone.	  Ook	  wordt	  
tijdens	  de	  viering	  extra	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  
gepensioneerden.	  	  

	  

3.5. Opleidingen	  

In	  2012	  volgden	  de	  personeelsleden	  samen	  5517	  uren	  opleidingen/vormingen.	  De	  zone	  
zorgde	  ook	  in	  2012	  voor	  een	  interne	  opleiding	  (	  theoriesessie)	  gedurende	  drie	  dagen.	  Tijdens	  
deze	  theoriedagen	  wordt	  elk	  personeelslid	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  nieuwigheden	  of	  
worden	  bestaande	  procedures	  of	  richtlijnen	  opgefrist.	  De	  volgende	  items	  werden	  
besproken:	  

-‐ Taak	  preventieadviseur	  (Jean	  Geudens)	  
-‐ Sickbuildingsyndroom	   “	   “	  
-‐ Brandevacuatie	   	   “	   “	  
-‐ Jaaractieplan	  preventie	  	   “	   “	  
-‐ Pol	  info	   	   	   (	  Vanessa	  Van	  Dessel)	  
-‐ Algemene	  info	  door	  de	  korpschef	  
-‐ Procedures	  APO	  en	  functioneel	  systeembeheer	  (	  Luc	  Schellemans)	  
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In	  het	  kader	  van	  het	  schietonderricht	  werden	  opnieuw	  realiteitsoefeningen	  georganiseerd	  te	  
Brasschaat	  (	  kazerne).	  De	  oefeningen	  bestonden	  uit	  schietoefeningen	  in	  een	  open	  
schietstand	  en	  tactische	  oefeningen.	  Ook	  werd	  opnieuw	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  “lasershot”.	  

Inzake	  kostprijs	  werd	  2.623,13	  EUR	  besteed	  aan	  de	  deelname	  aan	  studiedagen	  en	  12.837	  
EUR	  aan	  opleidingen.	  

Onze	  politiezone	  heeft	  eveneens	  zelf	  meegewerkt	  aan	  de	  opleiding	  van	  externen.	  Zo	  werden	  
2	  externe	  stagiairs	  ontvangen:	  

-‐ 1	  werkstudent	  maatschappelijk	  assistent	  HUB	  
-‐ 1	  student	  van	  het	  7de	  jaar	  kantoor	  van	  het	  St.	  Godelieveinstituut	  Kapelle-‐op-‐den-‐

Bos	  
	  

3.6. Intern	  toezicht/controle	  

In	  2012	  behandelde	  de	  korpschef	  in	  het	  kader	  van	  “intern	  toezicht”	  7	  klachten	  (9	  in	  2011).	  

De	  klachten	  gingen	  over	  feiten	  van	  onbeleefd	  gedrag	  of	  slechte	  dienstverlening.	  Geen	  enkele	  
van	  de	  dossiers	  leidde	  tot	  een	  verder	  gerechtelijk	  of	  tuchtrechtelijk	  gevolg.	  

Inzake	  tuchtdossiers	  werden	  6	  tuchtdossiers	  opgestart	  en/of	  behandeld	  (	  2	  in	  2011).	  Er	  werd	  
1	  lichte	  tuchtstraf	  (	  blaam)	  uitgesproken.	  1	  dossier	  is	  nog	  lopende.	  	  

We	  ontvingen	  8	  brieven	  of	  mails	  met	  felicitaties	  voor	  de	  goede	  dienstverlening	  door	  één	  of	  
meerdere	  personeelsleden.	  

De	  omzendbrief	  CP	  3	  i.v.m.	  kwaliteitscontrole	  kon	  door	  gebrek	  aan	  capaciteit	  voor	  
beleidsondersteuning	  nog	  niet	  geïmplementeerd	  worden.	  

Ook	  goed	  te	  weten	  is	  dat	  wij,	  zoals	  wettelijk	  voorzien,	  beschikken	  over	  twee	  
vertrouwenspersonen.	  Deze	  behandelden	  8	  dossiers.	  

	  

3.7. Vriendenkring	  PZ	  K-‐L-‐M	  

Zoals	  steeds	  voorziet	  de	  vriendenkring	  van	  onze	  zone	  een	  geschenk	  voor	  de	  collega-‐leden	  
die	  trouwen	  of	  een	  kindje	  krijgen.	  Ook	  de	  Sint	  komt	  
langs	  met	  lekkers	  en	  met	  Pasen	  zijn	  er	  lekkere	  
paaseitjes.	  	  

In	  2012	  stond	  de	  vriendenkring	  ook	  de	  eerste	  keer	  
mee	  in	  voor	  de	  organisatie	  van	  onze	  
teambuildingsdag	  op	  11	  mei.	  Deze	  	  teambuilding	  
ging	  door	  aan	  De	  Pit	  te	  Buggenhout	  en	  bestond	  uit	  
sportieve,	  groepsbevorderende	  activiteiten.	  
Collega’s	  van	  naburige	  politiezones	  zorgden	  tijdens	  
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deze	  dag	  mee	  voor	  de	  veiligheid	  in	  onze	  zone,	  zodat	  zoveel	  mogelijk	  medewerkers	  konden	  
deelnemen	  aan	  deze	  dag.	  	  

Na	  de	  vakantiemaanden	  organiseerde	  de	  vriendenkring	  nu	  al	  voor	  de	  derde	  keer	  in	  
september	  een	  barbecue,	  zodat	  iedereen	  weer	  wat	  kan	  bijpraten.	  

Tenslotte	  was	  er,	  om	  de	  kas	  te	  spijzen,	  in	  december	  de	  derde	  KLM-‐quiz	  en	  ook	  nu	  was	  het	  
een	  groot	  succes,	  met	  24	  deelnemende	  ploegen.	  

	  

3.8. HRM	  en	  logistiek-‐platform	  Halle-‐Vilvoorde	  

Het	  HRM-‐platform	  van	  Halle-‐Vilvoorde	  is	  een	  bijeenkomst	  van	  verantwoordelijken	  en	  
medewerkers	  van	  de	  personeelsdiensten	  van	  de	  15	  politiezones	  van	  Halle-‐Vilvoorde.	  

Er	  worden	  uiteenlopende	  onderwerpen	  besproken	  van	  personeelsbeheer-‐	  en	  beleid.	  Er	  
worden	  regelmatig	  gastsprekers	  uitgenodigd	  om	  extra	  duiding	  te	  geven	  bij	  specifieke	  
onderwerpen.	  	  

In	  2012	  ging	  er	  1	  vergadering	  door	  op	  8	  juni	  in	  de	  Politiezone	  Druivenstreek.	  Volgende	  
onderwerpen	  werden	  er	  besproken:	  

-‐	   Kogelwerende	  vesten:	  analyse	  werkwijzen	  en	  onderzoeken	  

-‐	   Pivo	  aanbod	  opleidingen	  	  

-‐	   Impact	  HR	  op	  de	  organisatie	  (m.m.v.	  Usg	  hr	  forces)	  

-‐	   Capelo	  

-‐	   Feedback	  congres	  vergoedingen	  van	  21/3	  

-‐	   Aanbod	  opleidingen	  niv	  D	  	  

-‐	   Gedragscode	  gebruik	  sociale	  media	  ?	  

Daarnaast	  worden	  regelmatig	  vragen	  beantwoord	  via	  mail,	  tussen	  de	  collega’s	  onderling.	  

	  

Onze	  logistieke	  verantwoordelijken	  namen	  ook	  deel	  aan	  een	  aantal	  vergaderingen	  van	  het	  
logistiek	  platform.	  
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4. Management	  van	  Middelen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Management	  van	  middelen	  is	  de	  manier	  waarop	  vanuit	  strategie	  en	  beleid	  middelen	  worden	  
aangewend	  om	  de	  activiteiten	  van	  de	  organisatie	  effectief	  en	  efficiënt	  uit	  te	  voeren.	  	  

Welke	  middelen	  zijn	  er	  nodig	  om	  de	  doelstellingen	  te	  bereiken?	  Hoe	  gaat	  de	  organisatie	  met	  
haar	  middelen	  om?	  Welke	  keuzes	  moeten	  we	  maken	  en	  welke	  prioriteiten	  moet	  men	  
stellen?	  Dit	  zijn	  enkele	  vragen	  die	  een	  korpschef	  zich	  stelt	  wanneer	  het	  gaat	  om	  “middelen”.	  

	  

4.1. Begroting	  

  2010 2011 2012 
        
Personeelskosten  5.746.659,86 5.836.531,38 6.063.356,76 
        
Werkingskosten  699.175,25 687.025,07 710.558,80 
        
Investeringen  53.046,82 114.815,21 81.100,00 
        
        
Totaal 6.498.881,93 6.638.371,66 6.855.015,56 
        
	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

17	  
	  

	  

	  

	  

  2010 2011 2012 
        
Federale toelagen  1.809.326,77 1.802.401,10 1.827.945,93 
        
Verkeersveiligheidsfonds 388.420,00 400.461,00 414.428,00 
        
Gemeentelijke dotaties 4.950.243,00 4.997.753,56 3.953.598,10 
        
        
Totaal 7.147.989,77 7.200.615,66 6.195.972,03 
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Een	  belangrijke	  rol	  voor	  de	  opmaak	  van	  de	  begroting	  en	  de	  jaarrekening	  is	  weggelegd	  voor	  
onze	  bijzonder	  rekenplichtige.	  Zij	  volgt	  eveneens	  de	  besteding	  van	  de	  gelden	  nauw	  op	  en	  
heeft	  daarenboven	  een	  adviserende	  rol	  naar	  het	  politiecollege	  toe.	  

Bij	  de	  opmaak	  van	  de	  begroting	  2012	  werd	  rekening	  gehouden	  met	  de	  wens	  van	  het	  
politiecollege	  om	  de	  gemeentelijke	  dotaties	  niet	  te	  verhogen	  ten	  opzichte	  van	  het	  bedrag	  
voorzien	  in	  begrotingswijziging	  1-‐2011.	  Dit	  kon	  voornamelijk	  verwezenlijkt	  worden	  door	  
gebruik	  te	  	  maken	  van	  reserves	  die	  we	  de	  voorbije	  jaren	  opzij	  gezet	  hadden.	  	  

Er	  moesten	  immers	  toch	  wel	  een	  aantal	  meeruitgaven	  gefinancierd	  worden	  en	  dit	  dan	  
voornamelijk	  wat	  de	  personeelskosten	  betreft	  ingevolge	  de	  indexering	  van	  de	  lonen	  vanaf	  
maart	  2012.	  	  

Ook	  op	  de	  buitengewone	  dienst	  hebben	  we	  onze	  laatste	  reserves	  uitgeput,	  waardoor	  we	  
geen	  bijkomende	  leningen	  moesten	  afsluiten.	  

	  

4.2. Middelen	  

De	  dienst	  logistiek	  en	  financiën	  zorgt	  voor	  de	  
voorbereiding	  van	  de	  aankoop-‐	  en	  
aanbestedingsdossiers	  die	  op	  het	  politiecollege	  en	  de	  
politieraad	  besproken	  worden.	  	  

Het	  takenpakket	  van	  deze	  dienst	  bestaat	  o.a.	  uit:	  
-‐ Bijstand	  bij	  opmaak	  begroting	  en	  rekening	  
-‐ Opmaak	  aankoopdossiers	  
-‐ Kosten/baten	  analyses	  
-‐ Beheer	  wagenpark	  
-‐ Opmaak	  lastenboeken	  
-‐ Beheer	  gebouw	  
-‐ Opvolging	  informatica,	  collectief	  en	  individueel	  korpsmateriaal	  
-‐ Werkorganisatie	  onderhoudspersoneel	  
-‐ Algemene	  opvolging	  verbruik	  
-‐ ……	  

	  
Inventaris	  wagenpark	  	  
-‐	   Aantal	  politievoertuigen:	  13	  
-‐	   Aantal	  anonieme	  voertuigen:	  7	  
-‐	   Aantal	  motorfietsen:	  2	  
-‐	   aantal	  bromfietsen:	  4	  
-‐	   aantal	  fietsen:	  10	  
	  
Onderhoudskosten	  voertuigen:	  2011:	  €35.010,11	  –	  2012:	  €33.705,74	  
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Brandstof	  voertuigen:	  
-‐	   2011:	  €44.728,28	  
-‐	   2012:	  €46.844,10	  (592,21l	  benzine,	  32.382,26l	  Diesel)	  
	  
Beheer	  gebouwen:	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  jaarlijkse	  rondgang	  2010	  en	  	  2011	  en	  de	  daar	  gemaakte	  opmerkingen	  
werd	  in	  2012	  een	  evacuatieladder	  geplaatst	  aan	  het	  evacuatieplatform	  aan	  de	  achterkant	  
van	  ons	  gebouw.	  	  
Daarnaast	  werden	  4	  inblaasroosters	  vervangen	  om	  klachten	  over	  storende	  tocht	  op	  te	  
lossen.	  In	  verband	  met	  deze	  problematiek	  werd	  ook	  een	  enquête	  gehouden	  bij	  het	  
personeel	  en	  werd	  regelmatig	  overleg	  gepleegd	  tussen	  Provikmo,	  het	  ingenieursbureau	  en	  
de	  onderhoudsfirma	  van	  de	  technieken.	  	  
Tenslotte	  werd	  ons	  videoverhoorlokaal	  verder	  geoptimaliseerd	  om	  het	  opnemen	  van	  
verhoren	  in	  	  het	  kader	  van	  de	  Salduzwetgeving	  te	  vereenvoudigen.	  	  
	  
ICT	  :	  aankopen,	  nieuwe	  projecten:	  
In	  2012	  werd,	  na	  het	  bezoek	  aan	  de	  studiedag	  ‘Excellente	  Politiezorg	  in	  een	  digitale	  
omgeving	  2.0”	  te	  Genk	  op	  9	  mei	  2012,	  een	  werkgroep	  ICT	  opgericht.	  De	  werkgroep	  bestaat	  
uit	  10	  leden	  van	  verschillende	  diensten	  en	  graden.	  Bedoeling	  van	  de	  werkgroep	  is	  om	  alle	  
ICT-‐ontwikkelingen	  op	  te	  volgen	  en	  onze	  dienstverlening	  en	  werking	  te	  verbeteren	  met	  deze	  
nieuwe	  middelen.	  Er	  wordt	  gewerkt	  in	  kleine	  subgroepen	  om	  de	  volgende	  verschillende	  
projecten	  verder	  te	  ontwikkelen:	  	  
-‐	   Werken	  met	  netbooks/tablets/smartphones	  –	  nut	  en	  meerwaarde	  voor	  PZ	  
-‐	   Sociale	  media	  
-‐	   Ontwikkelen	  van	  een	  briefingtool	  en	  een	  intranet	  
-‐	   Digitaal	  schetsen	  
-‐	   De	  website	  
Momenteel	  zitten	  we	  voor	  de	  meeste	  zaken	  nog	  in	  de	  ‘prospectiefase’.	  We	  gaan	  
voornamelijk	  kijken	  naar	  de	  werking	  ervan	  bij	  andere	  politiezones,	  zodat	  we	  een	  goed	  zicht	  
krijgen	  op	  welke	  zaken	  goed	  werken	  en	  voor	  ons	  interessant	  kunnen	  zijn.	  Zo	  vermijden	  we	  
onnodig	  dure	  investeringen.	  
	  
Het	  voornaamste	  resultaat	  van	  de	  werkgroep	  is	  de	  opstart	  van	  onze	  eigen	  Twitteraccount	  
(@politieklm)	  sinds	  eind	  2012,	  die	  op	  2	  maanden	  tijd	  toch	  al	  200	  volgers	  had.	  	  
	  
Naast	  de	  grotere	  projecten	  worden	  ook	  kleine	  verbeterpunten	  inzake	  ICT	  besproken	  en	  
opgelost.	  
Zoals	  jaarlijks	  voorzien,	  werden	  ook	  dit	  jaar	  de	  oudste	  PC’s	  en	  laptops	  vervangen	  door	  15	  
nieuwe.	  	  	  
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5. Management	  van	  Processen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Processen	  zijn	  in	  feite	  de	  zaken	  die	  in	  een	  organisatie	  werkelijk	  gebeuren.	  Zonder	  processen	  
bestaat	  een	  organisatie	  gewoonweg	  niet.	  Zij	  vormen	  de	  verbindende	  schakel	  tussen	  de	  
inrichting	  van	  de	  organisatie	  en	  de	  resultaten.	  

Wanneer	  wij	  effectief	  bekijken	  wat	  er	  juist	  gebeurt,	  kan	  worden	  verwezen	  naar	  de	  7	  
basisfunctionaliteiten	  en	  in	  het	  verlengde	  hiervan	  de	  minimale	  dienstverlening	  zoals	  
voorzien	  in	  het	  KB	  van	  17	  december	  2001	  en	  de	  ministeriële	  omzendbrief	  PLP	  10.	  	  

Wij	  geven	  in	  eerste	  instantie	  een	  beeld	  van	  de	  capaciteit	  (	  in	  mensuren)	  die	  in	  2012	  besteed	  
werd	  aan	  de	  basisfunctionaliteiten	  alsook	  aan	  de	  ondersteunende	  processen,	  vormingen	  en	  
de	  capaciteit	  verloren	  ingevolge	  afwezigheden.	  

	  

5.1. Capaciteitsaanwending	  	  
	  
5.1.1. Algemeen	  

In	  totaal	  werden	  in	  2012:	  139.082	  (2011:	  131.726)	  uren	  netto	  gepresteerd.	  Rekening	  
houdende	  met	  verloven	  komt	  dit	  overeen	  met	  een	  bruto	  capaciteit	  van	  202.695	  uur	  of	  103	  
FTE2.	  Ons	  organogram	  voorziet	  in	  98	  FTE,	  maar	  effectief	  beschikken	  wij	  over	  95,5	  FTE.	  Dit	  
betekent,	  in	  normale	  bewoording,	  dat	  de	  geleverde	  capaciteit	  overeenstemt	  met	  103	  FTE	  
maar	  dat	  slechts	  95,5	  FTE	  deze	  uren	  hebben	  moeten	  leveren	  en	  dit	  zonder	  overuren.	  Onze	  
zone	  heeft	  aldus	  een	  significant	  tekort	  aan	  FTE-‐capaciteit.	  

De	  netto-‐capaciteit	  kan	  onderverdeeld	  worden	  in	  enerzijds	  primaire	  processen	  of	  
activiteiten	  (interventie,	  recherche,	  APO,	  verkeer,	  onthaal,	  projecten,..)	  en	  ondersteunings-‐
/besturingsprocessen	  (vormingen,	  HRM,	  logistiek,	  leiding,….).	  De	  netto-‐capaciteit	  wordt	  
bekomen	  door	  de	  bruto-‐capaciteit	  te	  verminderen	  met	  de	  onbeschikbaarheden	  (	  verlof,	  
ziektes,	  arbeidsongevallen,	  loopbaanonderbrekingen,	  recup,…).	  

Hieronder	  vindt	  u	  een	  beeld	  van	  deze	  onbeschikbaarheden	  (63610	  uur):	  

Onbeschikbaar 
 

  Onbeschikbaar andere 17262 
Verlof 37540 
Ziek 8808 

  Totaal 63610 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  1	  FTE	  =	  1	  fulltime	  equivalent	  of	  1	  voltijdse	  werknemer	  
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Ziek 
 

  Arbeidsongeval (1) 1400 
Baaldag (2) 69 
VZI50% (3) 150 
Ziekte (4) 7189 

  Totaal 8808 
	  

	  

	  

5.1.2. De	  7	  basisfunctionaliteiten	  

Basisfunctionaliteit	   Minimumnorm	   Capaciteit	  (2011)	   Opmerking	  
Onthaal	   12	  uur	  per	  dag	  

centraal	  onthaal+	  
aantal	  uren	  
politieposten	  

12421	  uur	  (11673)	   Norm	  net	  niet	  
behaald	  voor	  wat	  
centraal	  onthaal	  
betreft	  

Wijkwerking	   1	  wijkinspecteur	  per	  
4000	  inwoners	  

19245	  uur	  (18270)	   Norm	  behaald	  gelet	  
1	  wijkwerker	  op	  
2786	  inw.	  
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Interventie	   24u/dag	  1	  
interventieploeg	  +	  
84u/week	  extra	  ploeg	  

35694	  uur	  (32724)	   Norm	  behaald	  gelet	  
2e	  ploeg	  10-‐20	  uur	  +	  
22-‐06	  uur	  

Slachtofferbejegening	   1	  gespecialiseerde	  
medewerker	  
permanent	  bereikbaar	  

30	  uur	  maar	  24u	  
permanentie	  1	  
medewerker	  

Norm	  behaald	  

Lokale	  recherche	   7%	  van	  de	  capaciteit	   11840	  uur	  (11720)	   Norm	  met	  8,51%	  
behaald	  

Openbare	  orde	   1	  officier	  OBP	  
permanent	  bereikbaar	  
en	  terugroepbaar	  

Wachtdienst	  OBP	  
verzekerd.	  
3476	  uur	  lokale	  OD	  
(3248)	  en	  999	  uur	  
federale	  opdrachten	  
(998)	  

Norm	  behaald	  

Verkeer	   8%	  van	  de	  capaciteit	   529	  uur	  (2226)	  =	  
0,38	  %	  

Norm	  niet	  behaald.	  
Ingevolge	  inzet	  
verkeersdienst	  in	  
interventie.	  

	  

5.1.3. Andere	  diensten	  
	  

Dienst	   Capaciteit	  (2011)	   Percentage	   Opmerking	  
APO	   3327	  uur	  (2514)	   2,39	  %	   Autonoom	  

Politioneel	  
Onderzoek.	  Elk	  jaar	  
stijging	  !	  

Jeugd	  en	  Gezin	   277	  uur	  	   0,20	  %	   Geen	  aparte	  dienst	  
maar	  deel	  
uitmakend	  van	  
recherche	  

Steundiensten	   47366	  uur	  (39774)	   34,06	  %	   Personeelsdienst,	  
logistiek,	  
administratie,	  
leiding,….	  

5.1.4. Lokale	  prioriteiten/actieplannen	  

Onder	  dit	  item	  worden	  de	  inspanningen	  weergegeven	  die	  wij	  vrij	  kunnen	  invullen	  
(beleidsvrije	  ruimte)	  na	  eerst	  al	  de	  verplicht	  in	  te	  vullen	  taken	  te	  hebben	  uitgevoerd	  (	  7	  
basisfunctionaliteiten).	  

We	  kunnen	  hier	  zien	  wat	  we	  in	  2012	  hebben	  besteed	  aan	  de	  uitvoering	  van	  onze	  
“Actieplannen”	  tot	  aanpak	  van	  de	  prioriteiten	  uit	  ons	  zonaal	  veiligheidsplan.	  
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In	  2012	  werden	  bijkomend	  3787	  uur	  	  (	  2011:	  1351)	  besteed	  aan	  de	  aanpak	  van	  onze	  
prioriteiten.	  

	  

5.1.5. Overuren	  

De	  visie	  is	  nog	  steeds	  om	  geen	  overuren	  te	  presteren.	  Eén	  uitzondering	  op	  de	  regel	  vormt	  
het	  personeelslid	  dat	  is	  afgedeeld	  naar	  het	  Communicatie	  en	  Informatiecentrum	  te	  Leuven	  
(CIC).	  Zijn	  diensten	  worden	  beheerd	  en	  geregeld	  door	  het	  hoofd	  van	  het	  CIC	  en	  de	  
personeelskost	  wordt	  integraal	  terugbetaald	  door	  de	  Federale	  Overheid.	  	  

In	  2012	  werden	  15765	  uur	  recup	  genomen.	  De	  keerzijde	  van	  de	  medaille	  is	  echter	  dat	  het	  
aantal	  nog	  op	  te	  nemen	  verlofdagen	  in	  2013	  opnieuw	  zeer	  hoog	  lag.	  Uren	  recupereren	  
betekent	  immers	  minder	  verlofdagen	  opnemen.	  Deze	  situatie	  zorgt,	  	  gelet	  de	  huidige	  
capaciteit,	  tijdens	  de	  eerste	  drie	  maanden	  van	  het	  volgende	  jaar	  voor	  operationele	  
problemen.	  

	  

5.2. Wijkwerking	  

De	  wijkagenten	  zijn	  het	  “aanspreekpunt”	  bij	  uitstek	  voor	  de	  plaatselijke	  bevolking.	  De	  
functie	  wijkwerking	  bestaat	  immers	  in	  het	  aanbieden	  van	  een	  zichtbare,	  aanspreekbare	  en	  
contacteerbare	  politiedienst	  en	  is	  in	  haar	  werking	  maximaal	  georiënteerd	  op	  de	  behoeften	  
en	  verwachtingen	  van	  haar	  omgeving.	  

De	  wijkagent	  heeft	  diverse	  en	  uiteenlopende	  taken.	  Hij	  doet	  preventief	  toezicht,	  bemiddelt	  
indien	  nodig	  en	  wint	  informatie	  en	  inlichtingen	  in.	  Daarnaast	  wordt	  hij	  belast	  met	  verkeers-‐	  
en	  schooltoezicht.	  De	  wijkagent	  is	  de	  persoon	  bij	  wie	  de	  burger	  steeds	  moet	  terecht	  kunnen	  
voor	  allerhande	  kleine	  probleempjes.	  Niet	  dat	  hij	  onmiddellijk	  met	  een	  pasklare	  oplossing	  
afkomt	  maar	  alleszins	  kan	  verwacht	  worden	  dat	  hij	  oplossingsgericht	  werkt	  (	  voorstellen	  van	  
oplossingen,	  doorverwijzingen,..).	  	  

De	  wijkwerking	  is	  als	  het	  ware	  de	  hoeksteen	  van	  een	  gemeenschapsgerichte	  politie	  en	  
neemt	  als	  dusdanig	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  binnen	  de	  basispolitiezorg.	  De	  wijkwerkers	  
vertoeven	  zoveel	  mogelijk	  in	  hun	  wijk	  wat	  op	  bepaalde	  momenten	  wat	  moeilijker	  ligt,	  gelet	  
op	  de	  bijkomende	  administratieve	  en	  gerechtelijke	  taken.	  	  

De	  wijkagenten	  worden	  ook	  veel	  ingezet	  voor	  de	  lokale	  ordediensten	  en	  binnen	  de	  zone	  is	  
dit	  een	  groot	  aantal.	  Daar	  deze	  vooral	  in	  het	  weekend	  doorgaan	  betekent	  dit	  tijdens	  de	  
weekdagen	  minder	  aanwezigheid	  wegens	  verplichte	  recupdagen.	  Toch	  zijn	  deze	  lokale	  
ordediensten	  belangrijk.	  De	  wijkwerkers	  kennen	  het	  best	  de	  lokale	  situaties	  en	  hebben	  ook	  
op	  die	  momenten	  de	  mogelijkheid	  contact	  te	  leggen	  met	  de	  burgers.	  

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	  



	  
	  

24	  
	  

overtuigd	  dat	  deze	  opdrachten	  een	  middel	  zijn	  om	  contact	  met	  de	  inwoners	  te	  krijgen	  en	  te	  
behouden.	  

De	  zone	  K-‐L-‐M	  heeft	  inderdaad	  voldaan	  aan	  de	  minimumnorm	  qua	  wijkwerkers,	  maar	  de	  
hoeveelheid	  uit	  te	  voeren	  taken,	  heeft	  soms	  als	  resultaat	  dat	  de	  wijkwerkers	  niet	  volledig	  
kunnen	  voldoen	  aan	  de	  uitvoering	  ervan.	  Door	  die	  grote	  hoeveelheid	  aan	  taken,	  ligt	  de	  
werkdruk	  vaak	  te	  hoog.	  

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.	  
Wij	  stellen	  wel	  vast	  dat	  vooral	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  dienstwagens	  en	  te	  weinig	  van	  
andere	  vervoermiddelen,	  alleszins	  een	  aandachtspunt	  voor	  de	  volgende	  jaren.	  	  

Op	  regelmatige	  basis	  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.	  Door	  de	  hoge	  werkdruk	  is	  het	  
moeilijk	  om	  deze	  vergaderingen	  te	  organiseren.	  Het	  is	  ook	  moeilijk	  om	  alle	  leden	  van	  het	  
team,	  incluis	  de	  interventieleden,	  op	  hetzelfde	  moment	  bijeen	  te	  brengen.	  	  	  

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.	  In	  2012	  werden	  een	  aantal	  nieuwe	  coördinatoren	  aangeworven.	  Ook	  
in	  2013	  worden	  gepensioneerde	  middenkaders	  verder	  vervangen.	  

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.	  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.	  	  
-‐	   Ramsdonk:	  INP	  Bart	  Baeyens.	  
-‐	   Nieuwenrode:	  INP	  Jan	  V	  d	  Steen.	  
	  

Londerzeel:	  

-‐	   Londerzeel-‐centrum:	  INP	  Koert	  Huyghe.	  
-‐	   Londerzeel	  –	  wijk	  zwembad:	  INP	  Greg	  Moens.	  
-‐	   Londerzeel	  –	  industrieterrein:	  INP	  Stef	  Wyns.	  
-‐	   Londerzeel	  –	  Sint-‐Jozef:	  INP	  Sven	  Claes.	  
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-‐	   Steenhuffel:	  INP	  Jos	  Van	  San.	  
-‐	   Malderen:	  HINP	  Renaat	  Adriaenssens	  (onderrichter	  schietoefeningen).	  
	  

Meise:	  

-‐	   Meise	  –	  centrum:	  INP	  Christophe	  Creffier.	  
-‐	   Meise	  –	  oost:	  INP	  Yves	  De	  Coninck.	  
-‐	   Wolvertem:	  INP	  Marc	  Van	  de	  Voorde.	  	  
-‐	   Oppem:	  INP	  Bart	  Baeyens	  –	  INP	  Gert	  Jans.	  
-‐	   Westrode:	  INP	  Gino	  Vandeweyer.	  
-‐	   Impde	  –	  Slozen	  -‐	  Rossem	  -‐	  Meuzegem	  -‐	  Vlietenwijk	  :	  INP	  Christoph	  Gysens.	  
-‐	   Sint-‐Brixius-‐Rode	  -‐	  Eversem	  :	  INP	  Tim	  De	  Witte.	  
	  

5.3. Onthaal	  

Het	  onthaal	  wordt	  bemand	  door	  4	  Calog’s	  en	  4	  INP’s.	  Enkel	  in	  de	  antenne	  Kapelle-‐op-‐den-‐
Bos	  wordt	  het	  onthaal	  in	  principe	  gedaan	  door	  een	  wijkwerker.	  In	  2012	  werd	  getracht,	  gelet	  
op	  de	  aanwezigheid	  van	  enkele	  zwangere	  
medewerksters	  uit	  interventie,	  het	  onthaal	  aldaar	  in	  
te	  vullen	  door	  de	  leden	  van	  de	  dienst	  “Onthaal”.	  	  

Het	  onthaal	  in	  de	  zone	  werd	  als	  volgt	  georganiseerd:	  

Politiehuis	  Londerzeel,	  Reigerstraat	  3,	  1840	  
Londerzeel:	  (centraal	  onthaal)	  

De	  onthaaluren	  zijn:	  

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

De	  onthaaluren	  zijn:	  

Maandag:	   16.00	  –	  20.00	   	   	  

Dinsdag:	   13.00	  –	  17.00	  

Woensdag:	   13.00	  –	  17.00	  

Donderdag:	   08.00	  –	  12.00	  

Vrijdag:	   08.00	  –	  12.00	  

	  

Antennepost	  Meise,	  Tramstraat,	  4	  te	  1860	  Meise:	  

De	  onthaaluren	  zijn:	  

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	  

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	  dispatcht	  onze	  interventieteams,	  die	  
onmiddellijk	  melding	  krijgen	  van	  één	  of	  ander	  incident.	  
Het	  onthaal	  is	  steeds	  gesloten	  op	  wettelijke	  feestdagen	  en	  tijdens	  reglementaire	  feestdagen	  
en/of	  brugdagen	  is	  enkel	  de	  centrale	  post	  Londerzeel	  open	  van	  08.00	  uur	  tot	  17	  uur.	  
	  
Het	  onthaal	  verwerkte	  8178	  meldingen.	  
	  
In	  2013	  zal,	  aan	  de	  hand	  van	  een	  nieuwe	  module	  “	  bezoekersregistratie”	  getracht	  worden	  
een	  beeld	  te	  krijgen	  over	  de	  bezoekersfrequentie	  in	  de	  verschillende	  onthaalposten	  met	  als	  
doel	  de	  openingsuren	  te	  evalueren.	  	  
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5.4. Interventie	  

De	  interventiedienst	  wordt	  geleid	  door	  een	  commissaris.	  Hij	  overlegt	  regelmatig	  met	  de	  
verbindingsofficieren	  van	  de	  verschillende	  gemeenten.	  Dit	  overleg	  en	  het	  feit	  dat	  de	  leden	  
van	  de	  interventiedienst	  deel	  uitmaken	  van	  de	  verschillende	  wijkteams	  zou	  voor	  een	  meer	  
horizontale	  werking	  moeten	  zorgen.	  In	  de	  praktijk	  is	  dit	  echter	  nog	  niet	  echt	  merkbaar.	  
	  
Volledig	  bezet	  bestaat	  de	  groep	  interventie	  uit	  26	  inspecteurs	  en	  dit	  om	  28	  werkplannen	  in	  
te	  vullen.	  
We	  voorzien	  1	  ploeg	  24u/24u	  met	  1	  piekploeg	  10-‐20	  uur.	  
	  
De	  interventie	  verzorgt	  gedurende	  het	  ganse	  jaar	  door,	  de	  klok	  rond,	  alle	  oproepen	  (zowel	  
dringende	  als	  niet-‐dringende)	  in	  verband	  met	  politiehulp.	  
Zij	  springen	  bij	  in	  het	  onthaal	  bij	  afwezigheid	  aldaar	  ingevolge	  verlof	  of	  ziekte.	  
	  
Sinds	  september	  2012	  werd	  gestart	  met	  het	  systeem	  van	  “terreincoach”.	  Het	  betreft	  een	  
hoofdinspecteur/coördinator	  die	  als	  hoofdtaak	  heeft	  het	  ondersteunen	  en	  coachen	  van	  de	  
ploegen	  op	  het	  terrein.	  Tevens	  treedt	  hij	  op	  als	  officier	  van	  gerechtelijke	  politie.	  De	  dienst	  
van	  deze	  terreincoach	  valt	  grotendeels	  samen	  met	  de	  ploegenwissel	  (	  06-‐14	  en	  14-‐22).	  
	  
Het	  team	  kon	  in	  2012	  twee	  nieuwe	  medewerkers	  ontvangen	  terwijl	  er	  eveneens	  twee	  leden	  
verschoven	  naar	  de	  wijkwerking.	  	  
	  
In	  totaal	  werden	  7985	  gebeurtenissen	  geregistreerd.	  Dit	  zijn	  alle	  gebeurtenissen	  wat	  inhoudt	  
dat	  ze	  niet	  allemaal	  volledig	  gedispatcht	  werden.	  Volgens	  cijfergegevens	  vanwege	  het	  CIC	  
zouden	  effectief	  5335	  gebeurtenissen	  gedispatcht	  zijn	  geweest.	  	  
	  
Aanrijtijden:	  
	  
	   0-‐5	  min	  :	  18	  %	  van	  de	  interventies	  
	   0-‐15	  min	  :	  65	  %	  van	  de	  interventies	  
	   0-‐20	  min	  :	  80	  %	  van	  de	  interventies	  
	  
	   Gemiddeld	  is	  de	  aanrijtijd	  13	  minuten	  (	  2011:	  14)	  
	  
Afhandelingstijden3:	  
	  
	   Binnen	  het	  uur	  :	  88	  %	  
	   Binnen	  het	  half	  uur	  :	  73	  %	  
	  
	   Gemiddeld	  is	  de	  afhandelingstijd	  31	  minuten	  (	  2011:	  35)	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Betreft	  afhandeling	  van	  de	  interventie	  volgens	  het	  CIC.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  de	  ploeg	  opnieuw	  vrij	  is	  maar	  
betekent	  niet	  dat	  de	  klacht	  of	  dergelijke	  volledig	  is	  afgewerkt.	  Immers	  dient	  meestal	  nog	  PV	  opgesteld	  	  of	  een	  
onderzoek	  uitgevoerd	  te	  worden.	  
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5.5. Slachtofferbejegening	  

De	  politieambtenaar	  (en	  de	  dienst	  slachtofferbejegening)	  verleent	  bijstand	  aan	  slachtoffers	  
waarin	  bijzondere	  aandacht	  uitgaat	  naar	  de	  opvang,	  praktische	  bijstand,	  
informatieverstrekking,	  het	  opstellen	  van	  een	  proces-‐verbaal	  en	  de	  doorverwijzing	  naar	  
gespecialiseerde	  diensten	  zoals	  onder	  andere	  slachtofferhulp	  van	  het	  CAW.	  	  

De	  gespecialiseerde	  dienst	  slachtofferbejegening	  bestaat	  binnen	  de	  politiezone	  K-‐L-‐M	  sinds	  
2002.	  Momenteel	  beschikt	  de	  dienst	  over	  zeven	  slachtofferbejegenaars	  die	  een	  specifieke	  
opleiding	  genoten	  hebben	  inzake	  slachtofferbejegening	  en	  die	  hierdoor	  fungeren	  in	  een	  
permanentiesysteem	  waarbij	  zij	  oproepbaar	  en	  terugroepbaar	  zijn.	  Voor	  dit	  
permanentiesysteem	  beschikken	  alle	  slachtofferbejegenaars	  over	  een	  persoonlijke	  
dienstgsm.	  Deze	  werkmethode	  wordt	  goed	  onthaald	  en	  functioneert	  goed.	  De	  leden	  van	  
onze	  dienst	  slachtofferbejegening	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  diensten	  wijkwerking,	  verkeer,	  
interventie	  en	  de	  lokale	  recherche,	  wat	  zeker	  tegemoet	  komt	  aan	  de	  filosofie	  van	  de	  
gemeenschapsgerichte	  basispolitiezorg.	  	  

De	  organisatie	  van	  onze	  dienst	  slachtofferbejegening	  is	  gebaseerd	  op	  een	  permanente	  
richtlijn,	  samengesteld	  na	  overleg	  binnen	  alle	  functionaliteiten,	  OGP’s	  en	  OBP’s.	  Deze	  
permanente	  richtlijn	  is	  in	  overeenstemming	  met	  de	  voorschriften.	  Naast	  deze	  permanente	  
richtlijn	  worden	  er	  tweemaandelijkse	  vergaderingen	  georganiseerd	  binnen	  de	  lokale	  
politiezone	  waarbij	  er	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  volgen	  van	  opleidingen	  wordt	  besproken,	  
evenals	  de	  wijze	  van	  werken	  en	  de	  mogelijkheden	  tot	  verbeteringen	  van	  aanpak	  en	  
werkmethoden.	  	  

De	  verantwoordelijke	  van	  de	  dienst	  slachtofferbejegening	  staat	  eveneens	  in	  voor	  de	  
deelname	  aan	  het	  overlegplatform	  slachtofferbejegening	  en	  het	  welzijnsteam.	  Dit	  zijn	  
werkgroepen	  waarin	  leden	  van	  alle	  lokale	  politiezones	  zetelen.	  Zij	  hebben	  tot	  doel	  een	  
uniforme	  werkwijze	  te	  hanteren	  in	  de	  materie	  van	  slachtofferbejegening.	  	  

Verwezenlijkingen	  in	  2012	  

-‐	   In	  2012	  heeft	  één	  inspecteur	  de	  opleiding	  gevolgd	  tot	  slachtofferbejegenaar.	  	  

-‐	   Er	  is	  een	  gadget	  voor	  slachtofferbejegening	  bij	  kinderen	  tot	  stand	  gekomen.	  	  

-‐	   Een	  interne	  themadag	  werd	  georganiseerd	  met	  als	  thema	  “daders	  in	  zicht”	  waarbij	  de	  
diensten	  Suggnomé	  en	  Justitieel	  Welzijnswerk	  werden	  bezocht.	  	  

-‐	   Op	  7	  juni	  2012	  werd	  te	  Vilvoorde	  een	  studiedag	  gevolgd	  door	  3	  
slachtofferbejegenaars	  die	  werd	  georganiseerd	  door	  het	  CSD	  Asse.	  	  

Casussen	  	  

In	  2012	  werden	  28	  (	  2011:	  23)	  casussen	  behandeld.	  
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5.6. Lokale	  recherche	  

	  

Het	  rechercheteam	  staat	  onder	  de	  operationele	  leiding	  van	  CP	  Carl	  Van	  der	  Auwera	  (tot	  
31/12/2012)	  en	  omvat	  8	  leden,	  met	  name	  twee	  Hoofdinspecteurs-‐OGP	  en	  zes	  Inspecteurs	  
van	  politie.	  In	  september	  startte	  één	  inspecteur	  de	  opleiding	  voor	  hoofdinspecteur	  
zodoende	  dat	  de	  dienst	  dan	  slechts	  kon	  beschikken	  over	  7	  leden.	  

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.	  

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

-‐	   overlopen,	  bespreken	  en	  evalueren	  van	  de	  meldingsverslagen	  van	  de	  voorbije	  24	  uur.	  
-‐	   idem	  wat	  betreft	  het	  AFO	  (Arrondissementeel	  Fenomenen	  Overzicht),	  afkomstig	  van	  

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

-‐	   verdeling	  en	  opvolging	  kantschriften.	  
-‐	   bespreken	  en	  evalueren	  van	  gerechtelijke	  onderzoeken.	  
	  
Ook	  in	  2012	  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	  te	  Londerzeel	  en	  in	  megatenten	  (	  o.a.	  Beachparty	  Meise).	  
	  
Inzake	  verhoornetwerk	  minderjarigen	  werd	  besloten	  onze	  medewerker,	  tevens	  wijkwerker,	  
niet	  meer	  in	  te	  zetten.	  Het	  was	  niet	  meer	  combineerbaar	  met	  de	  uitvoering	  van	  zijn	  taken	  als	  
wijkwerker.	  
	  
Enkele	  cijfergegevens:	  
	  
-‐	   Aantal	  opgestarte	  onderzoeken	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DOS:	  	  	  	  	  26	  
-‐	   Aantal	  aanvankelijke	  en	  navolgende	  processen-‐verbaal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aanvankelijke:	  	  	  	  	  69	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Navolgende:	  	  	  	  	  	  	  985	  
-‐	   Aantal	  financiële	  dossiers	  :	  24	  
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-‐	   Aantal	  dossiers	  Jeugd	  en	  zeden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jeugd:	  	  	  13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zeden:	  	  	  18	  
	  
-‐	   Aantal	  dossiers	  sociale	  wetgeving	  en	  vreemdelingen:	  

Sociale	  wetgeving:	  	  	  1	  
Vreemdelingen:	  	  	  	  18	  

	  

Aantal	  aanhoudingen:	  

De	  aanhoudingen	  waren	  het	  gevolg	  van	  zowel	  tussenkomsten	  van	  onze	  interventiediensten	  
als	  onderzoeken	  van	  de	  recherche.	  

Onze	  dienst	  verrichtte	   in	  2012	  duidelijk	  minder	  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	  de	  personen	  die	  een	  
inbreuk	  pleegden	  op	  de	  wet	  op	  de	  openbare	  dronkenschap.	  De	  gerechtelijke	  aanhoudingen	  
gaan	  in	  regel	  over	  drugsdelicten,	  inbraken	  en	  zwartwerk.	  
	  

	  

	   	  
Bestuurlijk	  

	  

	  
Gerechtelijk	  

	   	   	  
Meerderjarig	  

	  
Minderjarig	  

	  
Totaal	  (B	  +	  G)	  

	   	   	   	   	  
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	  

2011	  
	  
	  

41(geen	  
minderjarigen)	  

82	  
(34	  

voorleidingen)	  

9	  
(2	  

voorleidinge
n)	  
	  

	  
132	  

2012	   35	   58	  (25	  
voorleidingen)	  

7	   100	  
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5.7. Verkeersdienst	  

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	  m.b.t.	  het	  maximum	  aantal	  doden	  
werden	  bepaald,	  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	  te	  schenken	  aan	  de	  verkeersproblematiek,	  m.n.	  het	  aantal	  
verkeersslachtoffers,	  leidde	  tot	  de	  inrichting	  van	  de	  zevende	  basisfunctionaliteit,	  m.n.	  
“verkeer”	  met	  het	  K.B.	  van	  16	  oktober	  2009.	  

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	  verkeerscel	  werd	  aanvankelijk	  operationeel	  geleid	  door	  een	  hoofdinspecteur	  en	  
bijgestaan	  door	  twee	  inspecteurs	  van	  politie	  en	  één	  agent	  van	  politie.	  Zij	  werden	  aangesteld	  
na	  een	  interne	  selectieprocedure.	  In	  de	  loop	  van	  2010	  werd	  de	  verkeerscel	  gehecht	  aan	  een	  
commissaris	  van	  politie	  om	  de	  uitvoering	  van	  het	  beleid	  door	  de	  verkeerscel	  te	  
optimaliseren.	  In	  november	  2011	  maakte	  de	  hoofdinspecteur	  een	  interne	  mobiliteit	  naar	  de	  
zuil	  wijkwerking	  en	  werd	  de	  cel	  versterkt	  door	  een	  inspecteur	  van	  politie	  komende	  uit	  de	  
interventiedienst.	  In	  2012	  werd	  een	  nieuwe	  coördinator/hoofdinspecteur	  aangeworven.	  	  

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	  verkeerscontroles.	  
Hierbij	  worden	  uiteraard	  de	  wijkteams	  betrokken.	  

De	  zorg	  voor	  de	  verkeersveiligheid	  is	  uiteraard	  niet	  exclusief	  voor	  de	  verkeerscel,	  maar	  voor	  
alle	  politiemensen	  die	  deel	  uitmaken	  van	  onze	  zone.	  

	  

5.8. Ondersteuning	  

De	  algemene	  leiding	  van	  de	  afdeling	  personeel/logistiek/financiën	  is	  in	  handen	  van	  een	  
adviseur-‐juriste	  niv.	  A.	  

Lokale	  aanwerving	  

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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Realisaties:	  Vanuit	  de	  dienst	  beroepenvoorlichters	  zelf	  gaat	  geen	  enkel	  initiatief	  uit.	  Enkel	  op	  
vraag	  van	  personen	  welke	  interesse	  tonen	  voor	  het	  beroep	  van	  het	  politieambt	  worden	  er	  
eventueel	  afspraken	  met	  deze	  personen	  gemaakt	  om	  te	  antwoorden	  op	  deze	  personen	  hun	  
vragen.	  Dit	  aantal	  afspraken	  kan	  enorm	  variëren	  in	  aantal	  al	  naargelang	  de	  vraag	  van	  deze	  
personen!	  

Vertrouwenspersonen	  

De	  politiezone	  telt	  twee	  vertrouwenspersonen	  (man/vrouw),	  die	  respectievelijk	  behoren	  tot	  
het	  operationeel	  personeel	  en	  tot	  het	  calog-‐personeel.	  Er	  hebben	  enkele	  gesprekken	  
plaatsgevonden	  waar	  de	  melders	  gevraagd	  hebben	  geen	  verdere	  stappen	  te	  ondernemen.	  In	  
enkele	  gevallen	  werd	  er	  bemiddeld	  tussen	  de	  betrokken	  werknemers.	  

Veiligheid	  en	  preventie	  op	  het	  werk	  

In	  toepassing	  van	  de	  wet	  van	  4	  augustus	  1996	  inzake	  de	  veiligheid	  op	  het	  werk,	  werd	  ook	  in	  
2011	  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	  preventieadviseur,	  die	  sinds	  2009	  aangesteld	  is,	  had	  als	  voornaamste	  taak	  ook	  dit	  jaar	  de	  
opstelling/bijsturing	  van	  de	  evacuatieplannen	  en	  –	  oefeningen.	  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.	  In	  2011-‐2012	  heeft	  betrokkene,	  gelet	  een	  aantal	  fysische	  klachten	  bij	  het	  
personeel	  die	  waarschijnlijk	  gerelateerd	  zouden	  zijn	  aan	  het	  gebouw,	  een	  extern	  onderzoek	  
laten	  uitvoeren.	  Uit	  de	  resultaten	  konden	  geen	  significante	  problemen	  worden	  vastgesteld.	  
Het	  dossier	  wordt	  wel	  verder	  opgevolgd.	  

Enkele	  nieuwigheden:	  

-‐ in	  het	  kader	  van	  HR	  werd	  	  het	  absenteïsmebeleid	  verder	  uitgewerkt.	  Waar	  er	  
vroeger	  wel	  een	  opvolging	  van	  ziektes	  was	  via	  controles	  in	  functie	  van	  de	  
bradfortfactor,	  hebben	  we	  in	  2012	  een	  echt	  opvolgingsbeleid	  uitgewerkt.	  Er	  zijn	  
opvolgingsfiches	  die	  door	  de	  personeelsdienst	  worden	  overgemaakt	  aan	  de	  
diensthoofden,	  zodat	  zij	  absenteïsme-‐	  en	  opvolgingsgesprekken	  kunnen	  houden	  
met	  medewerkers	  waarvan	  er	  signalen	  zijn	  dat	  er	  mogelijke	  problemen	  zijn.	  De	  
medische	  controle	  is	  nog	  steeds	  een	  element	  in	  het	  absenteïsmebeleid,	  maar	  
blijft	  meestal	  de	  laatste	  stap.	  Daarnaast	  werd	  onze	  onthaalbrochure	  voor	  nieuwe	  
medewerkers	  geoptimaliseerd.	  We	  proberen	  de	  nieuwe	  medewerkers	  op	  een	  zo	  
efficiënt	  mogelijke	  manier	  te	  informeren	  over	  het	  reilen	  en	  zeilen	  in	  onze	  
politiezone.	  

-‐ Op	  logistiek	  vlak	  werd	  en	  wordt	  nog	  steeds	  gewerkt	  aan	  een	  efficiëntere	  
bestelprocedure.	  Ook	  voor	  het	  onderhoud	  van	  het	  gebouw	  werden	  nieuwe	  
werkroosters	  opgesteld	  voor	  een	  betere	  taakverdeling	  en	  opvolging.	  In	  2012	  
werd	  eveneens	  een	  werkgroep	  voertuigen	  opgericht.	  Deze	  werkgroep	  bestaat	  uit	  
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medewerkers	  van	  de	  verschillende	  diensten	  en	  zal	  een	  meerjarenplanning	  inzake	  
het	  wagenpark	  uitwerken	  om	  voor	  te	  leggen	  aan	  het	  bestuur.	  

	  

5.9. APO	  

De	  dienst	  APO	  wordt	  gecombineerd	  met	  de	  werking	  van	  het	  ISLP-‐team/functioneel	  beheer	  
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.	  	  

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	  2009	  werden	  1429	  APO-‐dossiers	  opgesteld;	  in	  2010	  waren	  dit	  1473	  dossiers.	  In	  2011	  	  
betrof	  het	  1327	  dossiers	  en	  in	  2012	  1285	  dossiers.	  

	  

5.10. Handhaving	  openbare	  orde	  

De	  ministeriële	  richtlijn	  MFO2	  betreffende	  het	  solidariteitsmechanisme	  tussen	  de	  
politiezones	  inzake	  versterkingen	  voor	  opdrachten	  van	  bestuurlijke	  politie	  beoogt	  de	  ter	  
beschikkingstelling	  door	  alle	  politiezones	  van	  het	  land,	  van	  een	  gedeelte	  van	  hun	  
operationele	  capaciteit	  ten	  voordele	  van	  een	  andere	  zone.	  Het	  gaat	  hier	  om	  een	  nationaal	  
solidariteitsmechanisme	  dat	  doorgaans	  de	  gehypothekeerde	  capaciteit	  of	  HyCap	  wordt	  
genoemd.	  Personeelsleden	  die	  deel	  uitmaken	  van	  deze	  gehypothekeerde	  capaciteit	  zijn	  
opgeleid	  en	  beschikken	  over	  speciale	  kledij.	  Voor	  iedere	  zone	  is	  er	  een	  
beschikbaarheidsniveau	  en	  een	  prestatielijn	  vastgelegd.	  Het	  beschikbaarheidsniveau	  stemt	  
overeen	  met	  de	  maximale	  mobilisering	  van	  het	  personeel	  van	  een	  politiezone	  dat	  als	  
versterking	  kan	  geleverd	  worden	  ten	  voordele	  van	  een	  andere	  zone,	  zijnde	  maximum	  7%.	  De	  
prestatielijn	  stemt	  overeen	  met	  een	  aantal	  prestatie-‐eenheden	  gelijk	  aan	  1,2	  %	  van	  de	  
jaarlijkse	  capaciteit	  van	  elke	  zone.	  	  

Voor	  onze	  zone	  is	  het	  beschikbaarheidsniveau	  
vastgelegd	  op	  7	  effectieven.	  De	  prestatielijn	  was	  
bepaald	  op	  1669	  EH	  te	  presteren.	  

In	  2012	  werden	  29	  (2011:	  34)	  	  maal	  een	  BK	  en	  18	  
(2011:	  15)	  maal	  een	  MK	  ingezet	  voor	  HyCap.	  Dit	  
resulteerde	  in	  respectievelijk	  334	  uur	  (2011:	  347)	  en	  
185	  uur	  	  (	  2011:	  147)	  capaciteit.	  

Inzake	  de	  arrondissementele	  solidariteit	  (Arrosol)	  
werd	  6	  maal	  een	  BK	  en	  1	  maal	  een	  MK	  ingezet.	  Dit	  
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resulteerde	  in	  respectievelijk	  70	  uur	  (2011:	  125)	  en	  8	  uur	  (2011:	  11).	  

Ook	  de	  dienst	  justitiepaleis	  zorgt	  voor	  bijkomende	  capaciteit.	  Voor	  2012	  betekende	  dit	  36	  
(2011:	  35)	  beurten	  wat	  goed	  was	  voor	  354	  (2011:	  368)	  uren.	  	  

Wij	  beschikken	  nog	  steeds	  over	  een	  hond	  en	  hondengeleider.	  Deze	  wordt	  eveneens	  
meermaals	  ingezet	  voor	  ordediensten.	  In	  totaal	  	  werd	  de	  hond	  gevraagd	  tijdens	  8	  federale	  
opdrachten	  wat	  overeenkomt	  met	  76	  gepresteerde	  uren.	  Rekening	  houdende	  met	  
vormingen,	  lokale	  patrouilles,	  demo’s	  e.d.	  werd	  de	  hond	  en	  hondengeleider	  ingezet	  voor	  
258	  uren.	  	  

Wat	  de	  lokale	  ordediensten	  betreft,	  deze	  worden	  in	  principe	  uitgevoerd	  door	  de	  wijkwerkers	  
al	  dan	  niet	  ondersteund	  door	  leden	  van	  interventie	  en	  recherche.	  
Het	  gaat	  om	  wielerwedstrijden,	  fuiven,	  begeleiding	  leerlingen,	  fietscontroles,	  e.d.	  
In	  totaal	  werden	  3476	  uur	  lokale	  OD	  gepresteerd	  wat	  overeenkomt	  met	  2,28	  FTE.	  Deze	  
ordediensten	  worden	  vooral	  gepresteerd	  tussen	  maart	  en	  oktober.	  	  
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6. Klanten	  en	  leveranciers	  /	  Maatschappij	  

	  

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	  	  

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	  gemeentebestuur	  en	  afgevaardigden	  van	  de	  horecasector	  zelf.	  De	  wijkwerking	  heeft	  
hierin	  een	  grote	  opdracht	  van	  opvolgingsbezoeken	  ter	  plaatse	  in	  samenwerking	  met	  de	  
brandweer.	  

Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	  

In	  de	  loop	  van	  2012	  kregen	  wij	  vanuit	  Kapelle-‐Op-‐den-‐Bos	  slechts	  1	  aanvraag	  tot	  advies	  
wegens	  een	  gewijzigde	  toestand	  van	  een	  horeca-‐zaak.	  Er	  waren	  geen	  3-‐jaarlijkse	  controles	  
en	  er	  werden	  door	  het	  gemeentebestuur	  geen	  bijeenkomsten	  van	  de	  commissie	  gepland.	  

Londerzeel:	  	  

De	  opvolging	  van	  de	  horecadossiers	  –	  alle	  horecazaken	  dienden	  in	  2012	  opnieuw	  te	  worden	  
bezocht	  en	  gescreend	  om	  een	  nieuw	  attest	  te	  kunnen	  afleveren	  –	  werd	  uitgevoerd	  door	  de	  
wijkinspecteurs	  onder	  de	  sturing	  en	  begeleiding	  van	  een	  hoofdinspecteur-‐coördinator.	  

Meise	  

In	  Meise	  werden	  in	  2012	  in	  totaal	  28	  handelszaken	  bezocht.	  

De	  afgelegde	  controlebezoeken	  hadden	  telkens	  betrekking	  op	  de	  gewone	  wijzigingen	  zoals	  
nieuwe	  uitbater,	  adviezen	  aanvraag	  vergunning	  kansspelen,	  sterke	  drankvergunning,	  
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verplichte	  verzekering	  objectieve	  aansprakelijkheid,	  controle	  verplichte	  documenten	  en	  
preventieve	  infoverstrekking	  algemeen.	  
Er	  waren	  geen	  3-‐jaarlijke	  controles	  en	  er	  werden	  door	  het	  gemeentebestuur	  geen	  
bijeenkomsten	  van	  de	  horecacommissie	  gepland.	  	  
	  

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.	  Gelet	  op	  de	  pensionnering	  van	  E.	  Cobbaert	  in	  2012	  zal	  deze	  rol	  
overgenomen	  worden	  door	  de	  coördinator	  verkeer.	  

	  

6.4. De	  Provinciale	  werkgroep	  dierenwelzijn	  

In	  2012	  is	  de	  werkgroep	  dierenwelzijn	  op	  provinciaal	  niveau	  2	  maal	  samengekomen	  in	  het	  
Provinciehuis	  te	  Leuven.	  Door	  de	  gemeentelijke	  en	  provinciale	  verkiezingen	  waren	  
bijkomende	  vergaderingen	  niet	  haalbaar.	  In	  de	  werkgroep	  werden	  onderwerpen	  zoals	  het	  
project	  zwerfkattensterilisatie,	  reglementering	  hondenkwekerijen,	  het	  PEPA-‐project	  
(preventie	  naar	  scholen	  inzake	  hondenbeet	  naar	  kinderen),	  dieren	  op	  de	  weide,	  enz.	  
besproken.	  

De	  vergadering	  wordt	  bijgewoond	  door	  politiemensen,	  milieuambtenaren	  van	  de	  
gemeenten,	  magistraten,	  houders	  van	  asielen	  en	  gespecialiseerde	  instanties	  (o.a.	  
inspecteurs	  dierenwelzijn).	  

Er	  wordt	  voor	  2013	  een	  nieuwe	  gedeputeerde	  dierenwelzijn	  voor	  de	  provincie	  aangesteld.	  

-‐	   Aantal	  meldingen	  in	  kader:	  	   	  Dierenwelzijn:	  	  28	  

	  	   	   	   	   	   Jacht:	  7	  	  

Onbeheerde	  dieren:	  208	  

	  	   	   	   	   	   Gevaarlijke	  dieren:	  3	  

	  	   	   	   	   	   Schade	  door	  dieren:	  4	  

	  Hinder	  door	  dieren:	  2	  

-‐	   Effectief	  behandelde	  dossiers	  in	  kader	  dierenwelzijn:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐	  6	  aanvankelijke	  processen-‐verbaal	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  2	  aanvankelijke	  pv’s	  beschadiging	  “vallen”	  
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6.5. Technopreventie	  

De	  benaming	  technopreventieve	  adviseur	  werd	  gewijzigd	  in	  diefstalpreventieadviseur.	  Aan	  
ieder	  slachtoffer	  van	  een	  inbraak	  wordt	  het	  voorstel	  gedaan	  zijn	  woning	  te	  laten	  
onderzoeken	  door	  een	  diefstalpreventieadviseur.	  Eveneens	  wordt	  iedere	  aanvraag	  van	  een	  
inwoner	  van	  de	  PZ	  om	  een	  diefstalpreventieadvies	  beantwoord.	  In	  2012	  werden	  in	  totaal	  45	  
adviezen	  verstrekt.	  12	  in	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos,	  8	  in	  Londerzeel	  en	  25	  in	  Meise.	  	  

De	  interesse	  van	  de	  bewoners	  voor	  een	  diefstalpreventiestand	  is	  eerder	  beperkt.	  Toch	  gaan	  
wij	  steeds	  in	  op	  een	  aanvraag	  om	  een	  stand	  op	  te	  richten.	  In	  2012	  werd	  één	  stand	  opgericht	  
ter	  gelegenheid	  van	  de	  veiligheidsweek,	  bij	  de	  brandweer	  van	  Londerzeel.	  

	  

6.6. Bevolkingsbevraging	  

In	  2011/2012	  werd,	  ter	  voorbereiding	  van	  het	  zonaal	  veiligheidsplan,	  een	  beperkte	  
bevolkingsbevraging	  verricht.	  Deze	  werd	  in	  de	  schoot	  van	  de	  politiezone	  zelf	  beheerd.	  Er	  
werd	  niet	  ingestapt	  in	  de	  procedure	  opgestart	  door	  de	  Provincie	  Vlaams-‐Brabant.	  

Uit	  de	  gegevens	  konden	  de	  volgende	  resultaten	  worden	  gehaald:	  

-‐ Primaire	  problemen	  zijn	  inbraken	  in	  woningen,	  overdreven	  snelheid,	  dealen	  van	  
drugs,	  sluikstorten	  

-‐ Worden	  niet	  beschouwd	  als	  problemen:	  bouwinbreuken,	  diefstal	  van	  voertuigen,	  
nachtlawaai	  

-‐ Inzake	  de	  werking	  van	  de	  politie	  kon	  worden	  afgeleid	  dat	  het	  contact	  met	  de	  
politie	  en	  de	  bereikbaarheid	  niet	  zo	  goed	  scoorden.	  Ook	  kennen	  de	  mensen	  
onvoldoende	  hun	  wijkwerker	  (	  deze	  resultaten	  vinden	  wij	  eveneens	  terug	  in	  de	  
nationale	  bevraging).	  

	  

6.7. MEGA	  

Het	  MEGA-‐project	  is	  een	  preventieprogramma	  om	  alcohol-‐	  en	  andere	  drugsproblemen	  te	  
voorkomen.	  Het	  doel	  bestaat	  uit	  het	  ontwikkelen	  van	  sociale	  en	  persoonlijke	  vaardigheden	  
bij	  leerlingen	  van	  het	  zesde	  leerjaar	  om	  in	  moeilijke	  situaties	  “neen”	  te	  kunnen	  zeggen	  en	  dit	  
door	  middel	  van	  tien	  sessies	  waarbij	  leerkrachten,	  politiediensten	  en	  jeugddiensten	  
samenwerken	  om	  dit	  project	  te	  verwezenlijken.	  	  

	  

In	  het	  kader	  van	  het	  MEGA-‐project	  hebben	  we	  in	  het	  schooljaar	  2011-‐2012,	  256	  leerlingen	  
kunnen	  bereiken.	  Wij	  hebben	  echter	  niet	  alle	  scholen	  kunnen	  bereiken	  met	  ons	  
preventieproject.	  	  
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In	  2012	  werkte	  CP	  Carl	  van	  der	  Auwera	  als	  coördinator	  en	  HINP	  Franci	  Emmerechts,	  INP	  
Christoph	  Gysens,	  INP	  Steven	  De	  Boeck	  en	  INP	  Jan	  Van	  der	  Borght	  als	  lesgevers.	  

	  

6.8. Verkeerseducatie	  en	  schoolbezoeken	  

De	  scholen	  zijn	  belangrijke	  partners	  van	  de	  lokale	  politie	  K-‐L-‐M.	  Buiten	  het	  hierboven	  
vermeld	  MEGA-‐project	  probeert	  onze	  zone	  eveneens,	  op	  vraag	  weliswaar,	  haar	  steentje	  bij	  
te	  dragen	  tot	  de	  verkeersveiligheid	  in	  en	  rond	  de	  scholen.	  Voor	  verkeerseducatie	  in	  de	  
scholen	  is	  er	  voorlopig	  onvoldoende	  vrije	  capaciteit	  maar	  onze	  wijkwerkers	  worden	  
regelmatig	  ingezet	  voor	  het	  begeleiden	  van	  fietsende	  schoolkinderen	  en	  voor	  fietscontroles.	  

	  

6.9. Opendeur	  brandweer/politie	  

Op	  23	  september	  2012	  organiseerde	  de	  brandweer	  Londerzeel	  in	  samenwerking	  met	  onze	  
politiezone	  een	  opendeurdag.	  Ook	  de	  Federale	  Politie	  werd	  gevraagd	  deel	  te	  nemen	  met	  
haar	  “tolwagen”.	  De	  inwoners	  konden	  in	  onze	  
politiestand	  kennismaken	  met	  een	  aantal	  
preventietips	  i.v.m.	  inbraken	  in	  woningen.	  Ook	  kon	  
er	  info	  gekregen	  worden	  over	  de	  job	  van	  
politieinspecteur	  en	  de	  loopbaan	  binnen	  de	  
politieorganisatie.	  

	  

6.10. Vakantietoezicht	  

Ook	  in	  2012	  werd	  aan	  alle	  inwoners	  de	  mogelijkheid	  
gegeven	  ons	  op	  de	  hoogte	  te	  brengen	  van	  hun	  langdurige	  afwezigheid	  wegens	  vakantie	  met	  
de	  vraag	  tot	  extra	  toezicht.	  Dit	  extra	  toezicht	  wordt	  uitgevoerd	  zowel	  door	  de	  
interventieploegen	  als	  de	  wijkwerkers.	  Het	  toezicht	  wordt	  geregistreerd	  en	  na	  de	  
verlofperiode	  wordt	  aan	  elke	  aanvrager	  een	  brief	  overgemaakt	  met	  de	  bemerkingen	  van	  de	  
ploegen.	  

Er	  werden	  358	  aanvragen	  tot	  toezicht	  ingediend	  en	  2300	  controles	  werden	  uitgevoerd.	  	  
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7. Bestuur	  en	  Financiers	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Op	  basis	  van	  een	  aantal	  gegevens,	  resultaten	  kan	  bekeken	  worden	  in	  welke	  mate	  de	  
organisatie	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  en	  verwachtingen	  van	  haar	  opdrachtgevers	  (	  bestuur	  en	  
financiers).	  

De	  opdrachtgevers	  zijn	  de	  politieoverheden,	  zowel	  op	  bestuurlijk	  als	  gerechtelijk	  vlak,	  op	  
lokaal,	  arrondissementeel	  of	  federaal	  niveau.	  	  

U	  vindt	  hier	  een	  beknopt	  overzicht	  van	  de	  criminaliteitscijfers	  en	  andere	  cijfergegevens	  uit	  
onze	  politiezone.	  	  

	  

7.1. Zonaal	  Veiligheidsbeeld	  20124	  
	  
7.1.1. Geregistreerde	  feiten	  

	  
2.1.2 Aantal gerechtelijke feiten van 2008 t.e.m. 2012 per jaar 

 

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  De	  gegevens	  werden	  gehaald	  uit	  het	  Zonaal	  Veiligheidsbeeld	  2012	  opgesteld	  door	  de	  Dienst	  Strategische	  
Analyse	  van	  de	  Federale	  Politie	  Asse	  
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Het	  aantal	  gerechtelijke	  (	  geregistreerde	  )	  feiten	  in	  ANG5	  vertoont	  opnieuw	  een	  daling,	  
weliswaar	  lichter	  in	  vergelijking	  met	  de	  daling	  2010-‐2011.	  	  
Onderstaande	  tabel	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  verdeling	  van	  de	  feiten	  over	  de	  verschillende	  
maanden	  van	  het	  jaar.	  Het	  grootst	  aantal	  feiten	  werden	  geregistreerd	  in	  de	  maand	  oktober.	  
Met	  een	  gemiddelde	  van	  150	  feiten	  zien	  wij	  dat	  de	  maand	  oktober	  met	  168	  feiten	  ver	  boven	  
dit	  gemiddelde	  zit	  (	  wel	  minder	  dan	  piekmaand	  in	  2011).	  De	  maand	  december	  scoort	  
opnieuw	  lager	  dan	  de	  andere	  maanden	  (	  met	  uitzondering	  van	  juni)	  en	  is	  mede	  te	  danken	  
aan	  de	  extra	  patrouilles	  tijdens	  de	  eindejaarsperiode.	  	  

Maand 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Januari 166 158 162 179 164 142 

Februari 157 186 177 151 146 147 

Maart 208 135 198 204 173 162 

April 147 142 202 151 176 158 

Mei 178 189 164 175 134 158 

Juni 198 196 184 169 138 138 

Juli 189 199 189 133 181 144 

Augustus 179 191 199 202 126 144 

September 183 163 190 165 159 146 

Oktober 210 181 162 173 133 168 

November 174 177 200 139 141 151 

December 170 221 173 108 130 140 

Totaal 
2159 2138 2200 1949 1801 1798 

	  

Als	  we	  de	  gegevens	  bekijken	  op	  niveau	  van	  de	  drie	  gemeenten	  zien	  wij	  het	  volgende:	  

	  

	  

 2008 2009 2010 2011 2012 Verschil 2011-2012 
Kapelle-op-den-bos 398 371 355 325 291 -10,5% 

Londerzeel 929 1070 834 759 718 -5,4% 
Meise 811 759 760 717 789 10,0% 

Totaal 2138 2200 1949 1801 1798 -0,2% 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Algemene	  nationale	  gegevensbank.	  De	  cijfergegevens	  voor	  november	  en	  december	  zijn	  mogelijks	  nog	  niet	  
100%	  volledig	  maar	  geven	  toch	  een	  duidelijk	  algemeen	  beeld.	  	  
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De	  meeste	  gerechtelijke	  feiten	  vonden	  plaats	  in	  MEISE	  waar	  we	  bijkomend,	  in	  vergelijking	  
met	  de	  andere	  twee	  gemeenten,	  een	  stijging	  zien	  van	  10%.	  Verder	  in	  de	  tekst	  zullen	  we	  zien	  
dat	  dit	  grotendeels	  te	  wijten	  is	  aan	  de	  stijging	  van	  het	  aantal	  inbraken.	  Wanneer	  wij	  nader	  
bekijken	  waar	  de	  feiten	  zich	  vooral	  voordeden,	  zien	  wij	  dat	  bovenaan	  de	  lijst	  de	  
Nieuwenlaan	  te	  Meise	  staat,	  gevolgd	  door	  de	  Mechelsestraat	  in	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	  en	  
Stationstraat	  in	  Londerzeel.	  Naar	  pleegdagen	  zien	  we	  dat	  de	  meeste	  feiten	  gepleegd	  werden	  
op	  vrijdag,	  gevolgd	  door	  zaterdag.	  Het	  minst	  aantal	  feiten	  zien	  we	  op	  maandag.	  
Proportioneel	  werden	  er	  per	  weekenduur	  iets	  minder	  feiten	  gepleegd	  dan	  tijdens	  de	  
weekuren.	  
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week vs. weekend Aantal feiten Percentage Proportioneel 
Week: maandag 6u00 tot vrijdag 21u59 1023 64,91% 52,2% 

Weekend: vrijdag 22u00 tot maandag 5:59 553 29,67% 47,8% 
TOTAAL 1576 100% 100% 

	  

Naar	  uren	  toe	  zien	  we	  dat	  er	  minder	  feiten	  ’s	  nachts	  werden	  gepleegd	  maar	  vooral	  tussen	  10	  
en	  20	  uur	  wat	  volledig	  overeenkomt	  met	  de	  inzet	  van	  onze	  piekploeg	  10-‐20.	  	  

	  

Opvallend	  is	  wel	  dat	  de	  helft	  van	  de	  gekende	  daders	  die	  feiten	  hebben	  gepleegd	  op	  ons	  
grondgebied	  effectief	  woonachtig	  zijn	  in	  1	  van	  de	  drie	  gemeenten.	  Het	  aandeel	  daders	  uit	  de	  
19	  gemeenten	  van	  Brussel	  is	  zeer	  klein	  (	  ongeveer	  12%).	  

	  

7.1.2. Criminele	  feiten	  

Ter	  informatie	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  criminele	  feiten	  die	  werden	  geregistreerd	  in	  de	  
PZ	  K-‐L-‐M.	  

Fenomeen 2009 2010 2011 2012 
A. Diefstal         

1. Diefstallen aan/uit voertuigen 130 102 119 106 
2. Diefstal van voertuigen 22 42 18 30 
3. Garagediefstallen 6 15 6 1 
4. Autozwendel en oplichting verzekering 15 3 10 9 
5. (Brom)Fietsdiefstallen 131 140 135 134 
6. Diefstallen gewapenderhand 16 6 6 2 
        6.a Diefstal gewapenderhand (type 1) 4 2 1 0  
        6.b Diefstal gewapenderhand (type 2) 11 2 3 4  
        6c. Homejackings 0 1 1 0 
        6d. Carjackings 1 1 1 2 
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7. Diefstallen in handelszaken 171 149 138 160 
         7.a gewone diefstallen in handelszaken 123 93 85 86 
         7.b zware diefstallen in handelszaken 48 56 53 74 
8. Diefstallen in woningen 239 232 245 274 
       8.a Diefstal met verzw. Omst. in woningen 184 186 204 236 
       8.b Gewone diefstal in woning 55 46 41 38 
9. Diefstallen met geweld en bedreiging  28 18 8 11 
10. Vandalisme & vernielingen 325 274 247 262 
       10a graffiti 37 11 6 16 
         10b Vandalisme aan een voertuig 157 125 139 125 
         10c. Overige vernielingen 130 138 102 120 
         10d. Grafschennis 1 0 0 1 

B. Illegale wapens         
1. Illegale wapenhandel & wapenproductie 4 4 4 2 
2. Illegaal wapenbezit/wapendracht 18 19 14 21 

C. Illegale immigratie         
1. Illegale immigratie  20 26 34 25 

D. Kunst- & antiekzwendel         
1. Kunst- & antiekzwendel 8 5 9 7 

E. Leefmilieu         
1. Leefmilieucriminaliteit 72 60 58 41 

F. Economische & financiële criminaliteit         
1. Namaak en inbreuk op auteursrechten 0 0 0 1 
2. Valsmunterij en vervalste betaalmiddelen 5 4 3 1 
3. Witwassen 0 0 2 0 

G. Informaticacriminaliteit         
1. Informatica criminaliteit 9 12 11 13 

H. Aantasting van de lichamelijke integriteit     

    
1. Verdwijningen & ontvluchtingen 19 21 26 7 
2. Criminele ontvoeringen & gijzelingen 1 0 0 0 
3. Misdrijven tegen lichamelijke integriteit 99 98 104 84 
4. Intrafamiliaal geweld 137 121 133 110 
          4a. Fysiek intrafamiliaal geweld 57 57 70 51 
          4b. Psychisch intrafamiliaal geweld 76 57 50 44 
          4c. Seksueel intrafamiliaal geweld 1 2 1 4 
          4d. Economisch/Ander intrafam geweld 3 5 12 11 

I. Hormonen & Drugs         
1. Hormonen 2 0 0 0 
2 Drugsdelicten 79 43 65 77 
          2.a Drugs – in en uitvoer 8 2 1 0 
          2.b Drugs – fabricatie 3 2 1 2 
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          2.c Drugs – bezit/gebruik 57 20 46 49 

          2.d Drugs -verkoop 6 12 14 22 

          2.e Drugs -andere 5 7 3 4 
	  

	  

Top 5: criminele feiten 
Diefstallen in woningen 

Vandalisme & vernielingen 
Diefstallen in handelszaken 

(Brom)Fietsdiefstallen 

Intrafamiliaal geweld 

	  

7.1.3. Vandalisme	  

Onder	  deze	  feiten	  vallen	  alle	  opzettelijke	  vernielingen,	  onbruikbaarmakingen	  of	  
beschadigingen	  van	  andermans	  goed,	  zonder	  dat	  de	  dader	  het	  oogmerk	  heeft	  om	  er	  
materieel	  voordeel	  uit	  te	  halen.	  Deze	  noemer	  bevat	  dus	  ook	  dergelijke	  fenomenen	  als	  
vandalisme	  aan	  voertuigen,	  graffiti	  en	  grafschennis.	  

	  

De	  cijfers	  zijn	  gestegen	  qua	  graffiti	  en	  overige	  vernielingen,	  maar	  wel	  gedaald	  wat	  
voertuigenvandalisme	  betreft.	  
De	  meeste	  feiten	  vonden	  plaats	  in	  de	  maand	  augustus	  (juli	  in	  2011)	  en	  in	  de	  gemeente	  
Meise	  (	  +28%).	  Er	  kan	  wel	  een	  daling	  vastgesteld	  worden	  in	  Londerzeel	  (-‐12,2%).	  Dezelfde	  
trend	  vinden	  we	  terug	  bij	  voertuigenvandalisme.	  	  
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Voertuigvandalisme 2008 2009 2010 2011 2012 Verschil 2011-2012 
Kapelle-op-den-bos 28 22 12 19 19 0,0% 
Londerzeel 56 72 67 75 52 -30,7% 
Meise 63 63 46 45 54 20,0% 

Totaal 147 157 125 139 125 -10,1% 
	  

	  

We	  zien	  een	  sterke	  stijging	  inzake	  graffiti,	  maar	  dit	  dient	  met	  enige	  voorzichtigheid	  te	  
worden	  geïnterpreteerd	  aangezien	  we	  in	  2011	  slechts	  6	  feiten	  hadden	  en	  in	  2012	  16	  feiten	  
wat	  op	  jaarbasis	  op	  zich	  niet	  zo	  veel	  is,	  maar	  toch….	  

De	  meeste	  feiten	  deden	  zich	  voor	  tijdens	  het	  weekend,	  vooral	  tijdens	  de	  nacht	  (denken	  wij	  
aan	  de	  aanwezigheid	  van	  uitgaande	  jongeren).	  

	  

7.1.4. Diefstal	  in	  woningen	  

Het	  betreft	  alle	  diefstallen	  in	  woningen	  in	  de	  enge	  zin.	  Als	  woning	  wordt	  beschouwd	  een	  
gebouw	  dat	  is	  ingericht	  voor	  al	  of	  niet	  permanente	  huisvesting	  van	  personen	  met	  
uitzondering	  van	  hotels	  en	  ziekenhuizen.	  Het	  gaat	  niet	  om	  de	  aanhorigheden	  of	  winkels.	  

We	  zien	  een	  stijging	  van	  11,8%	  ondanks	  de	  afname	  van	  het	  aantal	  pogingen.	  De	  voltooide	  
diefstallen	  zijn	  gestegen	  met	  19,2%	  en	  hiermede	  volgen	  we	  de	  trend	  van	  het	  
arrondissement.	  
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De	  piekmaanden	  waren	  januari,	  februari	  en	  maart	  (40,	  36	  en	  32).	  We	  werden	  dan	  inderdaad	  
geconfronteerd	  met	  een	  diefstallenplaag	  in	  Meise.	  Ondanks	  de	  toen	  moeilijke	  periode	  
inzake	  personeelscapaciteit	  (	  wegens	  groot	  aantal	  op	  te	  nemen	  verloven	  2011)	  werden	  
bijkomende	  patrouilles	  ingezet	  (	  interventie	  en	  wijkwerking).	  De	  cijfers	  tijdens	  de	  
vakantiemaanden	  juli/augustus	  zijn	  relatief	  laag	  en	  ook	  voor	  de	  maand	  december	  zien	  we	  
lage	  cijfers	  (	  dankzij	  extra	  patrouilleactiviteiten	  tijdens	  eindejaarsperiode).	  

Wanneer	  we	  de	  feiten	  per	  gemeente	  bekijken,	  zien	  we	  een	  sterke	  daling	  te	  Londerzeel	  maar	  
wel	  een	  sterke	  stijging	  te	  Meise:	  

Diefstallen in woningen 2008 2009 2010 2011 2012 Verschil 2011-2012 
Kapelle-op-den-bos 28 36 32 34 35 2,9% 
Londerzeel 95 65 43 72 53 -26,4% 
Meise 114 138 157 139 186 33,8% 

Totaal 237 239 232 245 274 11,8% 
	  

Naar	  ruimtelijke	  spreiding	  zien	  we	  dat	  de	  feiten	  zich	  vooral	  voordoen	  langsheen	  de	  
autosnelweg	  A12	  en	  de	  grote	  verbindingswegen.	  	  
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Ook	  dit	  jaar	  werden	  op	  vrijdagen	  het	  vaakst	  diefstallen	  in	  woningen	  gepleegd.	  Op	  
maandagen	  dan	  weer	  het	  minst.	  Er	  is	  nagenoeg	  geen	  verschil	  tussen	  weekuren	  en	  
weekenduren.	  Het	  aantal	  feiten	  stijgt	  vanaf	  de	  middag	  en	  blijft	  hoog	  tot	  de	  nacht	  (66,9%	  
tussen	  6	  en	  22	  uur).	  

	  

7.1.5. Bromfiets-‐	  en	  fietsdiefstallen	  

Het	  betreft	  een	  gewone	  of	  zware	  diefstal	  met	  of	  zonder	  geweld	  op	  een	  openbare	  of	  private	  
plaats	  van	  een	  fiets	  of	  bromfiets.	  Een	  fiets	  of	  een	  bromfiets	  is	  een	  tweewielig	  voertuig	  met	  
een	  cilindervermogen	  van	  minder	  dan	  50	  cm³.	  	  

Het	  aantal	  feiten	  is	  terug	  gedaald	  (-‐	  0,7%)	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  arrondissementeel	  niveau.	  	  

	  

De	  feiten	  zijn	  verspreid	  over	  het	  hele	  jaar,	  met	  uitzondering	  van	  de	  maanden	  juli/augustus.	  

We	  merken	  wel	  een	  stijging	  van	  de	  feiten	  in	  Londerzeel	  (+	  27,4%)	  maar	  een	  sterke	  daling	  in	  
de	  andere	  twee	  gemeenten.	  
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Inzake	  geografische	  spreiding	  zien	  we	  dat	  de	  feiten	  zich	  opnieuw	  voordoen	  in	  de	  omgeving	  
van	  de	  stationsbuurt	  te	  Londerzeel	  (Klein	  Holland/Stationstraat)	  en	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos.	  

Inzake	  pleegdagen	  zien	  we	  dat	  de	  meeste	  feiten	  werden	  gepleegd	  op	  woensdagen	  en	  
vrijdagen.	  	  

Preventieve	  acties,	  via	  folders,	  en	  het	  plaatsen	  van	  camera’s	  zouden	  deze	  problematiek	  
kunnen	  beheersbaar	  maken.	  

	  

7.1.6. Diefstal	  in	  handelszaken	  

Het	  gaat	  zowel	  over	  de	  winkeldiefstallen	  als	  de	  zware	  diefstallen	  in	  een	  bedrijf	  of	  
handelszaak.	  

	  

Het	  aantal	  diefstallen	  in	  handelszaken	  is	  in	  2012	  toegenomen	  (+	  15,9%).	  Vooral	  de	  inbraken	  
in	  handelszaken	  zijn	  sterk	  toegenomen	  (+	  39,6%).	  

De	  meeste	  feiten	  vonden	  plaats	  te	  Londerzeel	  (	  Molenstraat)	  ingevolge	  de	  aanwezigheid	  van	  
een	  Colruytwinkel.	  Het	  is	  dan	  ook	  logisch	  dat	  de	  feiten	  zich	  vooral	  op	  zaterdag	  voordeden.	  	  

Dfst in Handelszaken 2008 2009 2010 2011 2012 Verschil 2011-2012 
Kapelle-op-den-bos 13 19 12 17 13 -23,5% 
Londerzeel 49 99 71 68 84 23,5% 
Meise 41 53 66 53 63 18,9% 
Totaal 103 171 149 138 160 15,9% 
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7.1.7. Drugs	  

Het	  aantal	  geregistreerde	  drugsdelicten	  is	  gestegen	  in	  2012	  (+	  18,5%).	  Inzake	  drugsdelicten	  
moeten	  we	  wel	  rekening	  houden	  dat	  de	  cijfers	  beïnvloed	  worden	  door	  de	  wijze	  waarop	  je	  al	  
dan	  niet	  actief	  op	  dit	  fenomeen	  werkt.	  	  

	  

	  

We	  zien	  een	  sterke	  stijging	  te	  Meise:	  

	  

Naar	  geografische	  spreiding	  zien	  we	  dat	  de	  feiten	  te	  Meise	  vooral	  plaatsvonden	  in	  de	  
omgeving	  van	  Westrode.	  

Gezien	  er	  in	  vergelijking	  met	  2011	  acht	  dossiers	  meer	  werden	  geopend	  uit	  hoofde	  van	  
verkoop,	  werden	  er	  bijgevolg	  meer	  dossiers	  opgesteld	  ten	  laste	  van	  afnemers	  uit	  hoofde	  van	  
wederrechtelijk	  bezit	  van	  drugs,	  vandaar	  de	  stijging.	  
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Gezien	  de	  dealers	  uit	  Meise	  een	  vrij	  uitgebreid	  klantenbestand	  hadden,	  werden	  er	  meer	  
dossiers	  geopend	  voor	  afnemers	  uit	  de	  regio	  Meise.	  	  

	  

	  

7.1.8. Intrafamiliaal	  geweld	  

Definitie	  

“Intrafamiliaal	  geweld	  wordt	  beschouwd	  als	  iedere	  vorm	  van	  fysiek,	  seksueel,	  psychisch	  of	  
economisch	  geweld	  tussen	  leden	  van	  eenzelfde	  familie,	  ongeacht	  hun	  leeftijd.”	  
	  

Stand	  van	  zaken	  

Binnen	  de	  problematiek	  van	  IFG	  blijft	  er	  een	  aangiftegebrek	  bestaan	  bij	  de	  slachtoffers,	  
evenals	  het	  laattijdig	  aangeven	  van	  de	  gebeurde	  feiten.	  Hierdoor	  kunnen	  er	  tot	  op	  de	  dag	  
van	  vandaag	  geen	  betrouwbare	  cijfers	  gegeven	  worden.	  Dit	  mede	  door	  de	  verscheidenheid	  
aan	  feiten	  die	  gepleegd	  kunnen	  worden	  ten	  opzichte	  van	  hun	  familielid.	  	  
	  

Liesbet	  Scheers,	  maatschappelijk	  assistent	  binnen	  de	  politiezone	  K-‐L-‐M,	  werd	  aangeduid	  als	  
referentieambtenaar	  en	  trad	  op	  als	  verbindingspersoon	  met	  het	  overlegplatform	  
slachtofferbejegening,	  het	  welzijnsteam	  en	  het	  parket.	  Zij	  zorgde	  eveneens	  voor	  de	  
implementatie	  van	  de	  richtlijnen	  en	  gaf	  aan	  het	  personeel	  de	  nodige	  opleidingen.	  	  
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Uitvoering	  in	  2012	  

	   Raadgeven	  

Bij	  elke	  interventie	  van	  IFG	  werd	  het	  slachtoffer	  in	  kennis	  gesteld	  van	  het	  aanbod	  
slachtofferbejegening	  en	  het	  aanbod	  tot	  doorverwijzing	  naar	  het	  Centrum	  Algemeen	  
Welzijnswerk.	  	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  samenwerking	  en	  netwerking	  met	  verschillende	  diensten	  inzake	  deze	  
problematiek,	  is	  er	  eveneens	  een	  draaiboek	  voor	  de	  aanpak	  van	  partnergeweld	  in	  het	  
administratief	  arrondissement	  Halle-‐Vilvoorde	  (versie	  september	  2011)	  tot	  stand	  gekomen.	  
De	  update	  van	  dit	  draaiboek	  werd	  ook	  ter	  kennis	  gebracht	  aan	  de	  politieambtenaren	  en	  aan	  
de	  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	  2012	  zijn	  er	  178	  (2011:	  160)	  gekende	  dossiers	  IFG.	  	  
- De	  referentieambtenaar	  verzorgt	  de	  registratie	  van	  de	  dossiers	  en	  daarnaast	  

eveneens	  de	  opvolging.	  	  
- Er	  werd	  nog	  steeds	  samengewerkt	  met	  het	  “Project	  IFG”	  van	  het	  CAW	  om	  de	  

gezinnen	  in	  deze	  problematiek	  te	  ondersteunen.	  	  
- Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  een	  model-‐PV	  inzake	  IFG,	  zodat	  de	  uniformiteit	  voor	  deze	  

problematiek	  kan	  geoptimaliseerd	  worden.	  	  
- Binnen	  de	  gemeente	  Londerzeel	  werd	  er	  reeds	  een	  kennismakingsgesprek	  gehouden	  

met	  de	  lokale	  partners	  in	  deze	  problematiek	  om	  te	  komen	  tot	  een	  preventief	  project	  
voor	  burgers	  en	  slachtoffers	  die	  zich	  in	  een	  risicosituatie	  bevinden.	  	  

	  

	   Onderzoek	  

Bij	  elke	  tussenkomst	  van	  een	  politieambtenaar	  werd	  met	  de	  nodige	  aandacht	  uitgekeken	  
naar	  te	  detecteren	  sporen	  en	  aanwijzingen	  van	  IFG	  en	  werd	  getracht	  om	  op	  een	  zo	  optimaal	  
mogelijke	  wijze	  te	  handelen.	  	  
	  

	   Nazorg	  

Er	  werd	  getracht	  om	  een	  zo	  optimaal	  mogelijke	  opvang	  en	  nazorg	  te	  verzorgen	  zowel	  voor	  
slachtoffer	  als	  voor	  verdachte	  van	  IFG.	  Dit	  moet	  in	  de	  toekomst	  echter	  verder	  uitgebreid	  
worden	  naar	  aanleiding	  van	  de	  momenteel	  beperkt	  bestede	  capaciteit	  en	  het	  preventieve	  
karakter	  dat	  geboden	  kan	  worden.	  	  
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7.2. Actieplan	  VERKEER	  

Verkeer	  is	  een	  kerntaak	  die	  alle	  politieambtenaren	  dienen	  uit	  te	  voeren	  maar	  waarvoor	  wij	  
binnen	  de	  zone	  eveneens	  geopteerd	  hebben	  om	  een	  aparte	  verkeersdienst	  op	  te	  richten.	  
Verkeer	  is	  immers	  de	  7de	  basisfunctionaliteit.	  Verkeershandhaving	  slaat	  op	  het	  geheel	  van	  
maatregelen	  en	  middelen	  om	  de	  naleving	  van	  de	  verkeersregels	  af	  te	  dwingen	  en	  te	  
voorkomen	  dat	  ze	  opnieuw	  worden	  overtreden,	  met	  bijzondere	  aandacht	  voor	  de	  
prioriteiten	  die	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  zonale	  veiligheidsplan.	  Deze	  items	  zijn	  o.a.	  snelheid,	  
alcohol	  en	  drugs,	  onveilig	  en	  hinderlijk	  parkeren	  en	  snelheid.	  Ook	  wordt	  natuurlijk	  
voldoende	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  andere	  items	  zoals	  zwaar	  vervoer,	  gordeldracht	  en	  
verkeersagressie.	  	  

De	  controles	  hebben	  als	  doel	  de	  verkeersleefbaarheid	  binnen	  onze	  3	  gemeenten	  te	  
verhogen.	  

7.2.1. Verkeersongevallen	  

In	  2012	  gebeurden	  in	  de	  Politiezone	  K-‐L-‐M	  411	  (	  2011:477	  en	  2010:	  525	  )	  ongevallen	  met	  
stoffelijke	  schade,	  99	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  
letsel	  (	  2011:	  126	  en	  2010:	  104	  )	  waarvan	  3	  (	  2011:	  3	  
en	  2010:	  3	  )	  ongevallen	  met	  dodelijke	  afloop.	  Van	  de	  
in	  totaal	  510	  ongevallen	  werden	  er	  438	  vastgesteld	  
door	  onze	  diensten.	  De	  ongevallen	  op	  de	  A12	  zijn	  
niet	  in	  de	  lijst	  opgenomen.	  Deze	  worden	  vastgesteld	  
door	  de	  Federale	  Wegpolitie.	  
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In	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	  werden	  45	  (	  2011:	  58	  en	  2010:	  55	  )	  ongevallen	  met	  stoffelijke	  schade,	  	  
8	  (	  2011:	  16	  en	  2010:	  16	  )	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  vastgesteld	  en	  	  
1	  ongeval	  waarbij	  de	  fietser	  is	  overleden.	  De	  fietser	  was	  in	  de	  Meiselaan	  betrokken	  bij	  een	  
aanrijding	  met	  een	  personenauto	  op	  een	  oversteekplaats	  voor	  fietsers.	  Hierbij	  werden	  de	  
voorrangsregels	  niet	  gerespecteerd.	  
2	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  gebeurden	  in	  de	  Mechelseweg.	  
Er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  gebrekkige	  wegeninfrastructuur.	  De	  oorzaak	  was	  telkens	  
onoplettendheid	  en	  verkeerde	  inschatting	  van	  de	  bestuurders.	  	  
Tijdens	  het	  weekend	  gebeurden	  12	  (	  2011:	  15	  en	  2010:	  19	  )	  ongevallen	  met	  stoffelijke	  
schade	  en	  4	  (	  2011:	  1	  en	  2010:	  7	  )	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel.	  
	  
In	  Londerzeel	  gebeurden	  189	  (	  2011:	  219	  en	  2010:	  284	  )	  ongevallen	  met	  stoffelijke	  schade,	  
er	  werden	  49	  (	  2011:	  50	  en	  2010:	  38	  	  )	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  vastgesteld.	  Er	  
werden	  geen	  (2011:	  3	  en	  2010:	  1	  )	  ongevallen	  met	  doden	  vastgesteld.	  	  
In	  de	  volgende	  straten	  gebeurden	  3	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel:	  Kerkhofstraat;	  
Maldersesteenweg;	  Robroekstraat;	  Smisstraat	  en	  Watermolenstraat.	  In	  de	  Boeksheide,	  
Brugstraat,	  de	  Spoelberchstraat,	  Mechelsestraat	  en	  Stationstraat	  geraakten	  vooral	  fietsers	  
zwaar	  gewond.	  
Er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  gebrekkige	  wegeninfrastructuur.	  De	  oorzaak	  was	  telkens	  
onoplettendheid	  en	  verkeerde	  inschatting	  van	  de	  bestuurders.	  	  
Tijdens	  het	  weekend	  gebeurden	  56	  (	  2011:	  61	  en	  2010:	  75	  )	  ongevallen	  met	  stoffelijke	  
schade	  en	  17	  (	  2011:	  15	  en	  2010:	  15	  )	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel.	  
	  
In	  Meise	  werden	  177	  (	  2011:	  200	  en	  2010:	  186	  )ongevallen	  met	  stoffelijke	  schade	  en	  42	  
(2011:	  60	  en	  2010:	  50	  )	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  vastgesteld.	  Eveneens	  2	  (	  2011:	  0	  
en	  2010:	  2	  )	  ongevallen	  met	  dodelijke	  afloop.	  De	  bestuurder	  van	  een	  personenauto	  is	  om	  het	  
leven	  gekomen	  bij	  een	  aanrijding	  met	  een	  vrachtwagen.	  Hierbij	  was	  overdreven	  snelheid	  
mogelijks	  de	  oorzaak.	  	  
	  
Bij	  het	  tweede	  ongeval	  overleefde	  de	  bestuurster	  een	  aanrijding	  met	  een	  boom	  niet.	  Om	  
ongekende	  reden	  is	  de	  bestuurster	  van	  de	  rijbaan	  naar	  links	  afgeweken.	  Het	  slachtoffer	  werd	  
zwaar	  gewond	  overgebracht	  naar	  het	  ziekenhuis,	  maar	  overleed	  enkele	  dagen	  later.	  Vandaar	  
dat	  dit	  verkeersongeval	  niet	  voorkomt	  in	  de	  statistieken	  bij	  de	  ongevallen	  met	  doden.	  
	  
In	  de	  volgende	  straten	  gebeurden	  3	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel:	  Drijpikkelstraat;	  
Kardinaal	  Sterckxlaan;	  Nieuwelaan;	  Oppemstraat	  en	  Stationstraat.	  	  
	  
Op	  de	  Vilvoordsesteenweg	  werden	  7	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  vastgesteld.	  	  
	  
7	  personen	  geraakten	  zwaar	  gewond	  bij	  aanrijdingen	  in	  de	  Boechtstraat,	  Drijpikkelstraat,	  
Koninklijke	  Kasteeldreef,	  Oppemstraat,	  Rossempdorp	  en	  Vilvoordsesteenweg.	  
	  
Er	  is	  geen	  sprake	  van	  gebrekkige	  wegeninfrastructuur.	  De	  oorzaak	  was	  telkens	  
onoplettendheid	  en	  verkeerde	  inschatting	  van	  de	  bestuurders.	  	  
	  



	  
	  

54	  
	  

	  

Tijdens	  het	  weekend	  gebeurden	  45	  (	  2011:	  72	  en	  2010:	  48	  )	  ongevallen	  met	  stoffelijke	  
schade	  en	  10	  (	  2011:	  17	  en	  2010:	  12	  )	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel.	  
	  
In	  totaal	  werden	  op	  het	  hele	  grondgebied	  van	  de	  Politiezone	  K-‐L-‐M	  tijdens	  het	  weekend	  113	  
(	  2011:	  148	  en	  2010:	  142	  )	  ongevallen	  met	  stoffelijke	  schade	  en	  31	  (	  2011:	  33	  en	  2010:	  34	  )	  
ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  vastgesteld.	  Verhoudingsgewijs	  betekent	  dit	  (voor	  de	  
ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel)	  dat	  68.69%	  van	  de	  ongevallen	  gebeurden	  tijdens	  de	  week	  
tegenover	  31.31%	  in	  het	  weekend.	  Van	  de	  99	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  gebeurden	  er	  
slechts	  5	  gedurende	  de	  weekendnachten.	  
	  
Inzake	  het	  type	  van	  de	  betrokkene	  kunnen	  we	  het	  volgende	  vaststellen.	  Van	  de	  105	  
lichtgewonden	  zijn	  er	  28	  fietsers,	  7	  bromfietsers,	  9	  motorfietsers	  en	  1	  voetganger.	  
Bij	  de	  12	  zwaar	  gewonden	  tellen	  we	  5	  fietsers,	  1	  bromfietser,	  1	  motorfietser	  en	  3	  
voetgangers.	  1	  fietser	  en	  2	  autobestuurders	  overleden	  na	  de	  aanrijding.	  
	  
De	  meeste	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  vonden	  plaats	  in	  de	  maanden	  maart	  (11%)	  en	  
september	  (18%).	  Tijdens	  de	  week	  gebeurden	  de	  meeste	  ongevallen	  op	  woensdag	  (22%)	  en	  
zaterdag	  (	  18%).	  En	  dit	  vooral	  tussen	  10:00	  uur	  en	  17:00	  uur.	  Niet	  abnormaal	  gezien	  op	  deze	  
dagen	  en	  uren	  de	  meeste	  verplaatsingen	  plaatsvinden.	  
	  
Aangaande	  de	  omstandigheden,	  waarin	  deze	  ongevallen	  gebeurden	  of	  hun	  oorzaak	  hebben,	  
kunnen	  we	  het	  volgende	  vaststellen:	  
	  
Bij	  7	  ongevallen	  met	  lichamelijk	  letsel	  was	  er	  telkens	  een	  bestuurder	  onder	  invloed	  van	  
alcohol.	  Er	  zijn	  geen	  vaststellingen	  gebeurd	  waarbij	  bestuurders	  onder	  invloed	  waren	  van	  
drugs	  of	  medicatie.	  Bij	  93%	  was	  er	  dus	  geen	  probleem	  van	  alcohol.	  
	  
Volgens	  onze	  gegevens	  waren	  alle	  bestuurders	  drager	  van	  de	  veiligheidsgordel.	  	  
	  
Bij	  2%	  van	  de	  ongevallen	  was	  er	  slechts	  sprake	  van	  overdreven	  snelheid.	  
	  
Bij	  2%	  van	  de	  ongevallen	  kon	  een	  partij	  geen	  geldige	  verzekering	  voorleggen.	  	  
	  
14%	  van	  de	  ongevallen	  gebeurden	  met	  vluchtmisdrijf.	  	  
	  
	  

7.2.2. Snelheid	  

In	  2012	  werden	  37249	  (	  2011:	  58299	  en	  2010:	  
48368)	  voertuigen	  door	  een	  bemande	  
snelheidscamera	  geregistreerd	  (	  geteld	  )	  waarbij	  
5503	  (	  2011:	  9806	  en	  2010:	  7055	  )	  onmiddellijke	  
inningen	  voor	  overdreven	  snelheid	  werden	  
opgesteld.	  
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Van	  44	  (	  2011:130	  en	  2010:	  79	  )	  bestuurders	  werd	  het	  rijbewijs	  ingetrokken.	  

	  

	  

Het	  aantal	  controle-‐uren	  in	  de	  maand	  maart	  ligt	  lager	  omwille	  van	  defecten	  aan	  de	  
meetapparatuur.Ook	  tijdens	  de	  maanden	  november	  en	  december	  was	  er	  een	  defect	  aan	  de	  
apparatuur	  en	  het	  anoniem	  voertuig.	  Bovendien	  was	  er	  ook	  minder	  capaciteit	  ten	  gevolge	  
een	  verhoging	  van	  het	  aantal	  uren	  interventie	  voor	  personeel	  verkeer.	  Ook	  door	  de	  
eindejaars	  BOB-‐campagne	  kon	  er	  minder	  personeel	  snelheidsmetingen	  doen.	  
	  
In	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos	  werden	  38	  (	  2011:	  52	  en	  2010:	  58	  )	  snelheidsmetingen	  uitgevoerd;	  in	  
Londerzeel:	  64	  (	  2011:	  91	  en	  2010:	  78	  )	  en	  in	  Meise	  58	  (	  2011:	  47	  en	  2010:	  33	  ).	  	  
	  
In	  totaal	  werden	  5503	  processen-‐verbaal	  opgesteld	  waarvan	  1397	  (	  2011:	  3072	  )	  voor	  
Kapelle-‐op-‐den-‐Bos,	  1153	  (	  2011:3066	  )	  voor	  Londerzeel	  en	  2953	  (	  2011:	  3193	  )	  voor	  Meise.	  
Te	  Meise	  werden	  266.509	  (	  2011:	  290.088	  )	  voertuigen	  door	  een	  onbemande	  camera	  
gecontroleerd.	  Voor	  de	  overtreders	  werden	  132	  processen-‐verbaal	  opgesteld.	  
	  
	  
In	  totaal	  werden	  in	  de	  Politiezone	  K-‐L-‐M	  303.758	  voertuigen	  gecontroleerd	  op	  snelheid.	  
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7.2.3. Rijden	  onder	  invloed	  van	  alcohol	  en	  drugs	  

In	  2012	  werden	  1715	  (	  2011:	  908	  en	  2010:	  313	  )	  ademtesten	  uitgevoerd.	  1652	  (	  2011:	  808	  en	  
2010:	  306	  )	  bestuurders	  testten	  Safe.	  16	  (	  2011:	  40	  en	  2010:	  2	  )	  bestuurders	  bliezen	  Alarm	  
en	  47	  (	  2011:	  60	  en	  2010:	  5	  )	  bestuurders	  legden	  een	  Positieve	  ademtest	  af.	  	  

Van	  33	  bestuurders	  werd	  het	  rijbewijs	  onmiddellijk	  ingetrokken.	  

	  

	  

Bij	  de	  a-‐selectieve	  gerichte	  controles	  (	  BOB	  eindejaarscampagne	  2012	  )	  werden	  in	  november	  
158	  en	  in	  december	  1081	  bestuurders	  aan	  een	  ademtest	  onderworpen.	  Daarvan	  waren	  er	  
1212	  ademtesten	  Safe,	  9	  Alarm	  en	  18	  Positief.	  
	  
	  
De	  1081	  gecontroleerde	  bestuurders	  werden	  tijdens	  de	  a-‐
selectieve	  controles	  ook	  gecontroleerd	  op	  kenmerken	  van	  
druggebruik.	  4	  bestuurders	  werden	  onderworpen	  aan	  een	  
speekseltest.	  Het	  resultaat	  was	  voor	  2	  ervan	  negatief	  en	  2	  
positief.	  Het	  rijbewijs	  van	  de	  positieven	  werd	  onmiddellijk	  
ingetrokken.	  In	  2010	  en	  2011	  werden	  geen	  vaststellingen	  
gedaan.	  
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7.2.4. Gordeldracht	  

In	  2012	  werden	  	  206	  	  (	  2011:	  133	  en	  2010:	  44	  )	  onmiddellijke	  inningen	  uitgeschreven	  voor	  
het	  niet	  dragen	  van	  de	  autogordel,	  niet	  correct	  dragen	  of	  het	  niet	  gebruiken	  van	  een	  
kinderbeveiligingssysteem,	  op	  3168	  (	  2011:	  1589	  )	  gecontroleerde	  voertuigen.	  	  

	  

Daarvan	  werden	  36	  overtredingen	  vastgesteld	  te	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos,	  103	  te	  Londerzeel	  en	  
67	  te	  Meise.	  

Controle	  acties	  worden	  regelmatig	  aangekondigd	  via	  de	  media	  en	  sinds	  eind	  2012	  eveneens	  
via	  twitter.	  

Tijdens	  het	  begin	  en/of	  einde	  van	  de	  schooltijd	  worden	  aan	  de	  schoolpoort	  preventieve	  
acties	  georganiseerd.	  Op	  deze	  manier	  worden	  de	  ouders	  gesensibiliseerd	  om	  hun	  kinderen	  
op	  een	  veilige	  manier	  naar	  school	  te	  brengen.	  Door	  middel	  van	  folders	  en	  gadgets	  voor	  de	  
kinderen,	  die	  ons	  werden	  bezorgd	  door	  de	  Provincie	  Vlaams-‐Brabant,	  wordt	  gewezen	  op	  
juiste	  manier	  om	  de	  kinderen	  veilig	  te	  vervoeren	  in	  de	  wagen.	  

	  

7.2.5. Zwaar	  vervoer	  

In	  2012	  werden	  een	  10-‐tal	  controles	  gedaan	  op	  zwaar	  vervoer.	  Er	  werden	  5	  processen-‐
verbaal	  opgesteld	  voor	  overtredingen	  inzake	  technische	  eisen,	  lading,	  hoogte,	  overlading	  en	  
inschrijving.	  	  

De	  voertuigen	  waarbij	  overtredingen	  werden	  vastgesteld	  zijn	  landbouwvoertuigen	  en	  
aanhangwagens.	  

Op	  11/02/2012	  werd	  controle	  gedaan	  op	  de	  rij-‐en	  rusttijden	  te	  Londerzeel.	  Er	  werden	  geen	  
processen-‐verbaal	  opgesteld.	  	  

In	  2013	  zal	  de	  Politiezone	  K-‐L-‐M	  overgaan	  tot	  het	  aanschaffen	  van	  software	  voor	  controle	  op	  
de	  digitale	  tachograaf.	  Er	  zullen	  dan	  op	  regelmatige	  basis	  controles	  kunnen	  worden	  
uitgevoerd	  op	  vrachtwagens.	  

	  

7.2.6. Parkeren	  

Aantal	  opgestelde	  processen-‐verbaal	  en	  onmiddellijke	  inningen	  wegens	  “verboden	  stilstaan	  
en	  parkeren”	  in	  2012:	  1175	  (	  2011:	  1427	  en	  2010:	  1449	  ).	  	  

Waarvan	  er	  255	  werden	  opgesteld	  te	  Kapelle-‐op-‐den-‐Bos,	  480	  te	  Londerzeel	  en	  	  440	  te	  
Meise.	  
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7.3. Eigen	  registraties	  
	  
7.3.1. GAS	  (Gemeentelijk	  administratief	  sanctierecht)	  

Kleine	  criminaliteit	  en	  openbare	  overlast	  zorgen	  voor	  heel	  wat	  onveiligheidsgevoelens	  bij	  de	  
burger.	  De	  parketten	  hebben	  onvoldoende	  ruimte	  om	  deze	  overlastvormen	  te	  vervolgen	  en	  
door	  de	  straffeloosheid	  kwam	  bij	  de	  burger	  en	  politie	  veel	  frustratie	  naar	  boven.	  	  

In	  onze	  drie	  gemeenten	  koos	  men	  voor	  de	  toepassing	  van	  het	  GAS	  waarbij	  een	  aantal	  
fenomenen	  en	  kleine	  overlastvormen	  opgenomen	  werden	  in	  de	  gemeentelijke	  
politiereglementen.	  De	  vervolging	  gebeurt	  door	  de	  provinciale	  ambtenaar.	  	  

U	  vindt	  hieronder	  de	  gegevens	  voor	  de	  drie	  gemeenten.	  	  

KAPELLE-‐OP-‐DEN-‐BOS:	  totaal	  aantal	  GAS-‐dossiers	  opgesteld:	  7	  
	  

FEIT	   AANTAL	   OPGEVOLGD	  VIA	  
BOETE	  (GAS)	  

	  PV	  OPGESTELD	  

openings-‐	  en	  sluitingsuur	   2	   	  	  1*	   	  
huisdieren	  -‐	  honden	  (aan	  
leiband)	  

1	   1	   	  

gebruik	  containerpark	   1	   1	   	  
luchtverontreiniging	  en	  
afvalverbranding	  

2	   	  	  1*	   	  

uitstallen	  op	  of	  bezetten	  
vande	  openbare	  weg	  

1	   1	   	  

nachtlawaai	   1	   neen	   ja	  
	  
*	  niet	  volledig	  -‐	  (nog)	  geen	  brief	  van	  de	  Provincie	  Vlaams-‐Brabant	  ontvangen	  
	  
	  
LONDERZEEL:	  totaal	  aantal	  GAS-‐dossiers	  opgesteld:	  12	  
	  

FEIT	   AANTAL	   OPGEVOLGD	  VIA	  
	  BOETE	  
	  (GAS)	  

PV	  OPGESTELD	  

dieren	  op	  de	  
openbare	  weg	  
(loslopende	  paarden)	  

1	   *	   	  

hondengeblaf	   6	   2*	   	  
vogelschrikkannon	   1	   1	   	  
sluikstorten	   2	   1*	   	  
urineren	   2	   1*	   	  
nachtlawaai	   3	   3	   ja	  
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MEISE:	  totaal	  aantal	  GAS-‐dossiers	  opgesteld:	  	  15	  
	  

FEIT	   AANTAL	   OPGEVOLGD	  VIA	  
BOETE	  (GAS)	  

PV	  OPGESTELD	  

openings-‐	  en	  
sluitingsuur	  

1	   1	   	  

dieren	  op	  de	  openbare	  
weg	  (loslopende	  
honden)	  

3	   3	   	  

hondengeblaf	   1	   *	   	  
vogelschrikkannon	   1	   1	   	  
sluikstorten	   7	   	  	  2*	   	  
luchtverontreininging	  
en	  afvalverbranding	  

1	   *	   	  

uitstallen	  op	  of	  
bezetten	  van	  de	  
openbare	  weg	  

1	   *	   	  

nachtlawaai	   2	   ja	   ja	  
	  
 
 

7.3.2. Varia	  

	  

- Diefstallen brieventassen:      55 

- Verlies nummerplaten:          104 

- Verlies brieventassen:           103 

- Verlies rijbewijzen:                 261 

                  Nat.:                       217 

    Intern.:                    19 

   Voorlopig:                25 

- Andere:                                   10 
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8. Verbeteren	  en	  vernieuwen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

In	  dit	  laatste	  hoofdstuk	  bekijken	  we	  wat	  we	  eventueel	  kunnen	  bijsturen	  of	  
vernieuwen/verbeteren.	  Bepaalde	  zaken	  liggen	  al	  in	  de	  pijplijn	  maar	  vooral	  de	  verdere	  
bespreking,	  eventuele	  aanpassingen,	  implementatie	  en	  uitvoering	  van	  de	  kadernota	  van	  de	  
korpschef	  is	  hier	  belangrijk	  en	  zal	  bepalend	  zijn	  voor	  de	  verdere	  werking	  van	  de	  
politieorganisatie	  K-‐L-‐M.	  

Bepaalde	  items	  zullen	  nu	  al	  verder	  uitgewerkt	  worden.	  Zo	  zal	  het	  systeem	  van	  Terreincoach	  
verder	  worden	  uitgebouwd	  en	  zal	  op	  niveau	  van	  externe	  communicatie	  verder	  gewerkt	  
worden	  met	  “Twitter”	  waarbij	  wij	  dit	  communicatiemiddel	  verder	  zullen	  gebruiken	  voor	  het	  
melden	  van	  verkeersproblemen,	  controles,	  specifieke	  criminaliteitsproblemen	  en	  noem	  
maar	  op.	  	  

We	  zullen	  ook	  blijven	  werken	  aan	  de	  verbetering	  van	  onze	  dienstverlening	  en	  de	  aanpak	  van	  
zowel	  de	  criminaliteits-‐	  als	  verkeersveiligheidsproblemen.	  	  

In	  2013	  zal	  eveneens	  het	  nieuwe	  zonale	  veiligheidsplan	  2014-‐2017	  worden	  voorgesteld.	  	  

Wat	  2013	  ons	  voor	  de	  rest	  gaat	  brengen	  is	  onbekend.	  Voorspellers	  spreken	  van	  moeilijke	  
jaren,	  uitbreiding	  van	  de	  crisis,	  meer	  criminaliteit	  (	  vooral	  meer	  cybercriminaliteit)	  .	  We	  
zullen	  alleszins	  voldoende	  flexibel	  moeten	  zijn	  om	  deze	  mogelijke	  problemen,	  de	  eventuele	  
gevolgen	  op	  het	  vlak	  van	  criminaliteit	  en	  zelfs	  nieuwe	  criminaliteitsvormen	  of	  -‐groepen	  op	  te	  
vangen.	  	  
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