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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Het veiligheidsplan 2009-2012 werd, op vraag van velen, 
uiteindelijk verlengd met 1 jaar om het nieuwe plan in overeenstemming te brengen met het lokaal 
veiligheidsbeleid vastgelegd door de respectievelijke gemeenten.  
 
Een zonaal veiligheidsplan heeft als doel de aanpak van de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen die zich 
manifesteren op het grondgebied van een politiezone te plannen. Het plan geeft de strategische beleidskeuze 
weer voor de volgende 4 jaar. De uitvoering van dit zonaal veiligheidsplan zal opnieuw vertaald worden in de 
jaarlijkse actieplannen. 
 
De prioriteiten in dit plan werden vastgelegd na overleg tussen de burgemeesters, de procureur des Konings en 
de korpschef. Het is en blijft een evenwichtsoefening van verschillende verwachtingen. De inbreng van de 
bestuurlijke coördinator adj. en gerechtelijk directeur adj. ASSE was eveneens belangrijk met betrekking tot de 
vertaling van de prioriteiten uit het Nationaal Veiligheidsplan in ons zonaal plan.  
 
Met dit zonaal veiligheidsplan wenst de lokale politiezone K-L-M haar steentje bij te dragen in de ontwikkeling 
van een veilige en leefbare samenleving. Samen met al onze partners in het lokaal integraal veiligheidsbeleid 
zullen we streven naar een duurzame en kwaliteitsvolle samenleving. Het is belangrijk dat alle betrokken 
overheden en diensten op een geïntegreerde manier samenwerken rond de prioriteiten. Ook de burger moet voor 
haar verantwoordelijkheid geplaatst worden en een vorm van zelfredzaamheid vertonen. Hij kan dit niet zonder 
dat de lokale politie hem hierin ondersteunt en begeleidt in een sfeer van partnership. 
 
Dit plan zal hopelijk beantwoorden aan de behoeften inzake veiligheid binnen onze drie gemeenten, Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise. Het plan mag wel niet beschouwd worden als “ definitief afgewerkt product “. 
Een veiligheidsplan moet de nodige flexibiliteit kunnen vertonen om op elk moment, indien nodig, de prioriteiten 
bij te sturen. 
We hopen dat dit zonaal veiligheidsplan ons de juiste weg toont naar een veilige maar ook leefbare politiezone 
K-L-M. 
 
 
 
 
 
 
Jozef De Borger 
Burgemeester - Voorzitter 
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Leeswijzer 
 
 
De rode draad doorheen dit plan is het streven naar de zogenaamde Excellente politiezorg. Zowel de filosofie 
van de gemeenschapsgerichte politiezorg met zijn vijf pijlers (externe oriëntering – oorzaakgericht 
probleemoplossend werken – partnerschap – afleggen van verantwoording – bekwame betrokkenheid), als de 
werkwijze van de informatiegestuurde politiezorg met zijn vijf kenmerken (doelbepalend – pro- en reactief – 
meerwaardebiedend – uitwisseling – doelgericht) en de optimale bedrijfsvoering met zijn vijf principes 
(resultaatgericht – transparant – samenwerken – continu verbeteren – leiderschap met lef), lopen door dit plan, 
als bijdrage van de politie tot veiligheid en leefbaarheid, onder regie van de bevoegde overheid.  
 
Optimale bedrijfsvoering betekent ook de keuze voor een managementmodel. Voor de Belgische politie werd het 
EFQM model (hetwelk zijn sporen reeds verdiende) meer politiespecifiek gemaakt. 
De keuze voor het EFQM managementmodel PolBel heeft verschillende redenen: 
 
• het laat toe om doelgericht te balanceren tussen de verwachtingen van alle belanghebbenden van de 

organisatie; 
 
• het laat een integrale en geïntegreerde benadering toe van zowel de interne organisatieontwikkeling en 

dienstverlening, als de externe veiligheids- of leefbaarheidsfactoren; 
 
• het laat toe een gemeenschappelijke taal te spreken om zo de onderlinge communicatie alsmede het leren 

van elkaar te faciliteren; 
 
• het is geen “voorschrijvend”, maar “beschrijvend” model: het laat toe dat elke (politie)organisatie zelf invult 

hoe en wanneer ze bepaalde aspecten wil realiseren en de snelheid van invoering ervan aanpast aan de lokale 
context, “ongebreideld en op eigen ritme”; 

 
• het EFQM managementmodel Politie België werd als managementmodel gekozen in de schoot van de 

werkgroep “Qualipol” middels een consensus met een breed draagvlak. 
  
De filosofie van dit model werd gevolgd voor het opstellen van dit plan. Het model wordt immers van rechts 
naar links gelezen, m.a.w. de externe oriëntering of de belanghebbenden (resultaatgebieden) komen eerst aan 
bod. De al dan niet geboekte resultaten en de verwachtingen van de belanghebbenden vormen dus de basis voor 
de werking (organisatiegebieden) van de zone. 
 
Elk hoofdstuk begint met getrokken lessen uit het vorige plan en er wordt steeds aandacht besteed aan de 
verwachtingen van de belanghebbenden van de zone. Het continu verbeteren, vernieuwen en mee-evolueren met 
de veranderende maatschappij impliceren deze ingesteldheid.  
 
Dit zonaal veiligheidsplan (ZVP) is opgebouwd volgens een indeling met een algemene inleiding en zes 
hoofdstukken (zie inhoudstabel). Niet alleen wordt binnen elk hoofdstuk een logische volgorde gerespecteerd 
(extern – intern), ook de opbouw van het plan zelf volgt een logische structuur.  
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Missie-visie en waarden vormen de basis voor dit plan, (Hfdst. 1). Zowel de omgeving van de zone als de 
criminaliteitscijfers én de geïnventariseerde verwachtingen van (op zijn minst) de belangrijkste belanghebbenden 
van de zone (Hfdst 2) vormen het tweede noodzakelijke fundament alvorens men strategische doelstellingen kan 
bepalen (Hfdst 3).  
 
Nadat geweten is wat men gaat doen, en waarom men dit gaat doen, is het moment gekomen om de 
communicatiestrategie hierrond naar de belanghebbenden te bepalen (hfdst 4), nadat er hieromtrent uit het vorige 
plan goede praktijken werden geborgd of lessen getrokken.  
 
Het hoofdstuk betreffende de goedkeuring (Hdst 5) geeft, alvorens de zonale veiligheidsraad tekent, eerst een 
synthetisch overzicht betreffende de goedkeuring van het vorige plan in zijn totaliteit en de eventueel genomen 
maatregelen terzake. 
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HOOFDSTUK 1. 

MISSIE – VISIE - WAARDEN 
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1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 
De visie, missie en waarden, zoals deze werden opgesteld bij de start van de politiezone en opgenomen in de 
respectievelijke vorige zonale veiligheidsplannen bleken volledig compatibel te zijn met de deontologische code 
die verscheen in mei 2006. 
 
Tijdens de evaluatie- en planningsgesprekken van 2012 en 2013  hebben de evaluatoren de “visie-missie-
waarden” aan de medewerkers ook toegelicht.  
 
De conclusie is dat niet de nood bestaat, deze aangevoeld werd of gesignaleerd, om elementen van de “visie, 
missie en waarden” van onze politiezone bij te sturen. Dit alles in acht genomen, worden de visie, missie en 
waarden van de PZ  K-L-M onverkort en ongewijzigd in dit ZVP opgenomen. 
 
In het EFQM-managementsmodel worden de belanghebbenden van een organisatie in vijf groepen opgedeeld: 
dienstenafnemers, de partners en leveranciers (waar wij mee samenwerken), de medewerkers, de maatschappij 
en de opdachtgevers (overheden). 
 
Bij de evaluatie van de vorige ZVP werden allerhande verslagen van verschillende overlegfora doorgenomen 
(Arrondissementeel recherche-overleg, Overlegplatform korpschefs Halle-Vilvoord, BOCpol, verslagen Vaste 
Commissie). Het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) werd grondig doorgenomen met het oog op het 
weerhouden van de prioritaire fenomenen en andere doelstellingen. De prioriteiten vanwege het parket en de 
aandachtpunten van de dirco-adj. Asse en dirjud-adj. Asse zijn om evidente redenen bronnen die verband houden 
met het NVP. Het provinciaal veiligheidsoverleg stimuleert ook in dit verband en formuleert adviezen aan de 
zonale veiligheidsraden. Uiteraard bepalen de (cijfer)gegevens van de jaarverslagen van de PZ K-L-M in grote 
mate waaraan in onze zone groot belang dient te worden gehecht. Aan de inhoud en de kwaliteit van deze 
jaarverslagen werd van bij de opstart van de politiezone ruime aandacht besteed: het zijn vrij gedetaileerde 
documenten, die méér dan eens hun nut bewezen. Ook nu weer. 
 
Om de verwachtingen van onze belanghebbenden te bekomen, werden verschillende bronnen geraadpleegd (zie 
in 2.1.). 
 
 
Hieruit kan opgemaakt worden dat onze politiezone succesvol is indien: 
 

- wij een effectieve en efficiënte dienstverlening aanbieden 
- wij buurt- en verkeersproblemen aanpakken 
- wij een gezond financieel beheer hebben 
- wij goede contacten hebben met onze partners en met de inwoners (maatschappij) 
- wij beschikken over gemotiveerde en deskundige medewerkers 
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1.2. Missie – Visie - 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 

 

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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HOOFDSTUK 2. 

SCANNING & ANALYSE 
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2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 

Het Zonaal Veiligheidplan 2009-2012 (verlenging 2013) kende een herschikking van de krachtlijnen 
waarbij de verkeersveiligheid op de eerste plaats kwam, gevolgd door het fenomeen van diefstallen 
met braak, vervolgens het Intra Familiaal Geweld, de drugsproblematiek en de milieufenomenen en 
met als laatste de diefstallen van en in voertuigen. In de loop van de beleidsperiode is daar het 
aandachtspunt “Overlast” nog bijgekomen. Bij tal van gelegenheden werden de krachtlijnen en hun 
inhoud met de doelstellingen herhaald, de medewerkers gemotiveerd om bijvoorbeeld nog beter en 
secuurder te registreren. Dit gegeven blijft een zorg en een aandachtspunt. 
 
De organisatie in wijkteams van de politiezone werd ondertussen gerealiseerd en is nu aan bijsturing 
toe.  
 
De selectie van prioriteiten gebeurde opnieuw op basis van verschillende bronnen:  
 

§ de jaarverslagen van de PZ K-L-M uit de periode 2009-2012 
§ Verwachtingen van de provinciegouverneur dd 02 mei ’12 
§ verslagen van de vergaderingen van de zonale veiligheidsraden. 
§ verslagen van het arrondissementeel recherche-overleg; 
§ verslagen van het overlegplatform korpschefs Halle-Vilvoorde. 
§ verslagen van het Provinciaal veiligheidsoverleg; 
§ jaarverslagen van Comité P en AIG; 
§ de Staten-Generaal voor verkeersveiligheid; 
§ het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015; 
§ het zonaal veiligheidsbeeld 2012 samengesteld door de strategische  
            analisten van het CSD-Asse 
§ de prioriteitenlijst van het parket van de heer procureur des Konings te Brussel, 

verwoord in het verslag van de zonale veiligheidsraad van 18 april 2012; 
§ de  vertaling van de prioriteiten van het NVP naar de politiezone KLM. 

Analysedocument overgemaakt door de adj. Dirco Asse ai.  
§ de bevraging van de sleutelfiguren in de politiezone in de periode december 2012 
§ het beleidsplan van het O.C.M.W. van Meise (i.v.m. samenwerking IFG); 
§ de beleidsplannen van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. 

 
Wat de volgorde betreft van “belangrijkheid”, blijkt uit de informatiegaring (scanningmatrix – zie 
bijlage 2), dat er een wijziging zich opdringt als volgt: 

 
1. diefstallen   

a. met braak in woningen 
b. van en in voertuigen 
c. fietsdiefstallen 

2. drugs  dealen en gebruik 
3. verkeer  

a. snelheid 
b. Schoolomgeving 
c. Sturen onder invloed van drank of drugs 

4. Intra familiaal geweld 
 

     Scanningsmatrix:  gevoegd als  bijlage 2 
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2.2. Socio-economische en demografische beschrijving van 
de zone 

 
De toelichting rond de socio-culturele en demografische beschrijving van de zone is in extenso 
uitgewerkt in de Bijlage 1. 
 
 
Geografische ligging. 
 
De PZ K-L-M is samengesteld uit de drie gemeenten vermeld in de benaming van de zone. Zij is 
gesitueerd in het Noorden van Vlaams-Brabant en grenst aan de provincies Antwerpen en Oost-
Vlaanderen. Meise grenst aan de hoofdstad.  

 
Wegeninfrastructuur. 
 
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. 

 
Demografie – politiek 
 
Op 1 januari 2013 telde de politiezone 45.448 inwoners, waarvan 1.564 niet-Belgen. Dit laatste is een 
lichte stijging met de periode van het vorige beleidsplan (1.457). Er staan 1.809 personen als werkloos 
geregistreerd. 
 
De politiezone telt een groot aantal scholen, gaande van kleuter-, basis- tot middelbaar onderwijs.  
 
Het verenigings- en uitgangsleven 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 sp.a, in Londerzeel coalitie CD&V, NVA en 
sp.a-Groen 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. 
 

Bestuurlijke en gerechtelijke organisatie 
 
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.  

 
Economisch 
 
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. 
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In elke gemeente is een aanzienlijk aantal klein- en groothandelaars en verschillende 
grootwarenhuizen gevestigd. 

 
 
 
Aantrekkingspunten 
 
Iedere gemeente heeft een cultureel centrum, een bibliotheek, sportzalen en een zwembad. Er zijn 
speelpleinen en park- en natuurdomeinen, waaronder de Plantentuin van Meise in Meise het meeste 
bekend is. Londerzeel beschikt over een camping. 
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2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid  
 

2.3.1. Objectieve gegevens 
Een analyse van de veiligheidsproblematiek in de PZ K-L-M is opgenomen als Bijlage 2 aan dit ZVP. 
 
 

Nationaal veiligheidsplan 
 
In het “Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015” worden volgende thema’s weerhouden  
 
De prioritaire verkeersthema’s: 

• de overdreven snelheid; 
• het rijden onder invloed van alcohol of drugs; 
• het GSM-gebruik achter het stuur; 
• het niet dragen van de gordel en het niet gebruiken van kinderzitjes. 

 
De prioritaire criminaliteitsfenomenen 

• de diefstallen gewapenderhand; 
• het geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbare vervoer en door 

stadsbendes 
• de drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de smokkel 

van synthetische drugs en cannabis en de verkoop van drugs (dealen) 
• de illegale vuurwapenzwendel 
• het terrorisme; 
• het intrafamiliale geweld en geweld tegen vrouwen; 
• de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en de 

mensensmokkel; 
• de informaticacriminaliteit 
• de fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 

afvalbeheer 
• de inbraken in woningen en andere gebouwen 

 
Prioritaire Veiligheidsfenomenen PZ K-L-M. 

 
Vanuit het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) van de regering werden voor lokale politie in het ZVP 
volgende items weerhouden: 
 

1. diefstallen   
g. met braak in woningen 
h. van en in voertuigen 
i. fietsdiefstallen 

2. drugs  dealen en gebruik 
3. verkeer  

j. snelheid 
k. Schoolomgeving 
l. Sturen onder invloed van drank of drugs 

4. Intra familiaal geweld 
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Criminaliteitsgraad. 

 
De geregistreerde criminaliteitscijfers van 2012 van de PZ  K-L-M zijn gedaald tegenover deze van de 
voorgaande jaren. Een vergelijking met de situatie in andere zones is niet relevant hoewel kan gemeld 
worden dat de criminaliteitsgraad binnen onze PZ behoorlijk laag in vergelijking met het globaal cijfer 
van het arrondissement.   
 
Het feit dat onze zone bijna aan het Brussels Hoofstedelijk Gewest grenst en de A12 de zone 
doormidden snijdt, heeft onmiskenbaar gevolgen. Dit uit zich in de cijfers van de diefstallen en 
inbraken in woningen, bedrijven en voertuigen, die zich vooral langsheen deze snelweg situeren. 

 
Inventaris van de voornaamste veiligheidsproblemen en onveiligheidsrisco’s 

 
De voornaamste veiligheidsproblemen binnen de PZ K-L-M situeren zich op drie terreinen: 
 

- op het gebied van de verkeersafwikkeling 
- op gerechtelijk gebied 
- en op het vlak van de openbare orde. 
 

Op verkeersvlak is de terugkerende filevorming in Meise-Wolvertem en in Londerzeel een probleem. 
De overdreven snelheid, het zogenaamde wildparkeren en de verkeersveiligheid in de onmiddellijke 
buurt van en aan de scholen, vormen de hoofdthema’s van dit item. 
 
De oorzaak evenwel van de filevorming is te zoeken bij de verkeersafwikkeling op de A12, ingevolge 
langdurige werken, verkeerssituaties op de ring rond Brussel en het gestaag vermeerderen van het 
aantal voertuigen, waaronder vooral het vrachtvervoer. 
 
Op gerechtelijk vlak zijn de fenomenen diefstallen met braak, de diefstallen van en in voertuigen en de 
drugsproblematiek significant te noemen. De kaarten van de zone met de aanduiding van de 
criminaliteitsgraden in combinatie met de plaats waar de feiten gesitueerd worden, illustreren dat links 
en rechts van de A12 (de omgeving van de op- en afritten) risicozones zijn. 
 
Qua drugs zijn er (gelegenheids)gebruikers te detecteren over de ganse zone. Occasioneel komt 
excessief dealen voor. 
  
Op het vlak van openbare orde zijn er de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals wielerwedstrijden, 
feesten, fuiven en kleinere lokale evenementen.  
 
 
 

2.3.2. Subjectieve gegevens 
 

De bevraging van de sleutelfiguren, uitgevoerd in december 2011, werd ruimer opgevat dan het louter 
peilen naar veiligheidsproblemen. Ook werd getracht om een beeld te krijgen van hoe de werking van 
de PZ K-L-M wordt gepercipieerd. In dit kader pasten vragen naar de bekendheid van de 
wijkinspecteurs, wat past in de werking van de wijkteams. De vragenlijst werd in vergelijking met de 
vorige bevraging ( in kader vorig veiligheidsplan) lichtjes aangepast. 
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Als sleutelfguren hebben wij beschouwd (in de drie gemeenten): 
 

- de gemeenteraads- en politieraadsleden (burgemeesters, schepenen, secretaris, ontvanger) 
- de OCMW-raadsleden (voorzitter, secretaris, ontvanger, raadsleden) en hun werknemers 
- de leden van de verschillende adviesraden (seniorenraad, jeugdraad, sportraad, ...) 
- directies en leerkrachten van scholen 
- brandweerleiding en personeel 

 
Er waren een 350 bestemmelingen, met een respons van 25 procent. Eigenlijk werden méér 
antwoorden verwacht. Inderdaad, in de begeleidende brieven, waarbij alles zo laagdrempelig mogelijk 
werd gehouden, werden een aantal sleutelfiguren verzocht om de vragenlijst onder hun medewerkers 
over te maken.. Als bijlage is de verwerking gevoegd van de vragenlijst van de sleutelfiguren 
(onderdeel van Bijlage 2). 
 
Uit de verwerking blijkt dat inbraken in woningen of diefstallen in het algemeen, het dealen en gebruik 
van drugs, overdreven snelheid in het verkeer en het verkeer in de schoolomgeving, en Intrafamiliaal 
geweld door de sleutelfiguren als de meest primaire problemen worden ervaren. Men ligt niet wakker 
van overlast door jongeren, bouwinbreuken, of nachtlawaai. 
 
Voor wat betreft de resultaten over hoe de werking wordt gepercipieerd of in welke mate de 
wijkwerking wordt inschat, verwijzen wij naar de bijlage met de verwerking van de antwoorden. 
 
Sedert de opstart van de politiezone werd gesugereerd om een bevolkingsbevraging te houden of om 
aan te sluiten bij initiatieven rond bevragingen (veiligheidsmonitor). Ook bij de voorbereiding van dit 
ZVP kwam de bevolkingsbevraging ter sprake. Opnieuw werd om budgettaire argumenten dit initiatief 
vooruit geschoven. Daarenboven werd de nationale bevraging, ter vervanging van de 
veiligheidsmonitor, opgestart tijdens het zomerverlof en waren er veel onduidelijkheden en vragen met 
betrekking tot de praktische uitvoering waarbij initieel gemeld werd dat deze bevraging gratis zou zijn. 
Dit was enkel het geval voor de politiezones waarvan de gemeenten een veiligheidscontract hadden.  
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2.4. Verwachtingen en doelstellingen van de overheden en 
de andere belanghebbenden 

 
1. In het beleidsplan 2007-2012 van de gemeente Kapelle-op-den-Bos staan de krachtlijnen uit het 

ZVP 2005-2008 opgenomen. In de aanhef van het deel “Politie en veiligheid” staat: We vinden een 
veilige en leefbare woon- en werkomgeving erg belangrijk.... Iedereen wil via een verkeersveilige 
route naar de school of het werk, of gebruik maken van een brandveilige en aangename 
vrijetijdsomgeving. We geloven echter dat enkel en alleen de politie hiervoor kan zorgen. We 
moeten als gemeentebestuur zelf blijvend aandacht besteden aan een breed beleid van 
maatschappelijke veiligheid....  Toch wordt aansluitend vermeld dat “veiligheid, een permanente 
zorg [is] van onze politie, maar ook van iedere inwoner”. 

 
In het beleidsplan van de gemeente Kapelle-op-den-Bos komen naar voor: 
 

a. Verkeersveiligheid (overdreven snelheid) en leefbaarheid. 
b. Performant werk afleveren zowel wat betreft grote criminaliteit als de overlast 

(vandalisme). 
 

2. In het algemeen strategisch beleidsplan 2008-2013 van de gemeente Londerzeel komen naar voor: 
c. Verkeersveiligheid en openbare orde; 
d. Milieuzorg (zie ook milieubeleidsplan 2006-2010); 
e. Intergemeentelijk drugsbeleid 

 
Het mobiliteitsplan fase 3 (2006) van Londerzeel heeft sterk aandacht voor de zwakke 
weggebruikers en het snelheidsbeleid. 

 
3. In het beleidsplan 2007-2012 van de gemeente Meise van 30 augustus 2007, zijn de krachtlijnen 

uit het ZVP 2005-2008 opgenomen en komen duidelijk naar voor: 
 

f. Verkeersveiligheid en een veilige leefomgeving 
g. Milieuzaken 

 
4. De verwachtingen en doelstellingen van de gemeentebesturen/politieraad, komen ook tot uiting in 

de verwerking van de bevraging van de sleutelfiguren. 
 

5. Deze van het parket zijn verwoord in het verslag van de “Zonale Veiligheidsraad dd 18 april 2012 
onder punt 6” ( zie van Bijlage 2). 

 
6. Deze van de gouverneur van Vlaams-Brabant, zijn deze zoals opgenomen in zijn lijst van 

“Verwachtingen 2013-2016” (zie Bijlage 2) 
 

7. De verwachtingen en doelstellingen van het CSD en het AIK in Asse zijn  vervat in het verslag van 
Zonale Veiligheidsraad dd 18 april 2012 onder punt 6” ( zie van Bijlage 2). 

 
8. Ook de verwachtingen en doelstelling van andere belanghebbenden zijn terug te vinden in de 

verwerking van de bevraging van de sleutelfiguren. 
 

9. Er wordt verwacht dat in 2013 de nieuwe lokale besturen nieuwe strategische beleidsplannen 
zullen opstellen. Het spreekt voor zich dat dit veiligheidsplan, gelet het beperkte uitstel van 6 
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maand, hiermede nog niet kan rekening houden.  We zullen ons dan ook genoodzaakt zien om dit 
plan aan te passen aan de nieuwe beleidsplannen.  
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2.5. Inrichting van het korps 
 

2.5.1. Personeelsbestand 
 
OPERATIONEEL KADER  OP DATUM VAN 1 JANUARI 2013 
 
 

Officierskader Organiek 
kader 
officierskader 
(HCP + CP) 

    6,00 

  waarvan aantal bedieningen voor Hoofdcommissaris 1,00 
    aantal bedieningen voor Commissaris 5,00 
  Hoofd- feitelijk kader mannen (aantal "personen") 1 
  commissaris   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 1,00 
  Commissaris feitelijk kader mannen (aantal "personen") 7 
      vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 7,00 
  Aspirant feitelijk kader mannen (aantal "personen") 0 
  commissaris   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 0,00 
     
Middenkader Organiek kader middenkader   15 
  Hoofd- feitelijk kader mannen (aantal "personen") 15 
  inspecteur   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 15,00 
  Aspirant  feitelijk kader mannen (aantal "personen") 1 
  hoofd-   vrouwen (aantal "personen") 0 
  inspecteur capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 1,00 
     
Basiskader Organiek kader basiskader   54,00 
  Inspecteur feitelijk kader mannen (aantal "personen") 43 
      vrouwen (aantal "personen") 11 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 47,90 
  Aspirant feitelijk kader mannen (aantal "personen") 0 
  inspecteur   vrouwen (aantal "personen") 0 
    capaciteit (FTE) mannen+vrouwen 0,00 

 
Synthese 
 

OPERATIONEEL PERSONEEL 
  Feitelijk K. FTE Organiek kader 

Officierskader 8 8,00 6,00 
Middenkader 16 16,00 15,00 
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Basiskader 54 47,90 54,00 
Hulpagenten 1 0,80 3,00 

TOTAAL 79 72,70 78,00 
 
 
 
ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER OP DATUM VAN 1 JANUARI 2013 : 
 
 

CALOG-personeel 
  Feitelijk K. FTE Organiek kader 

NIVEAU A 1 0,80 1,00 
NIVEAU B 5 4,00 5,00 

NIVEAU C 10 7,00 10,00 
NIVEAU D 7 5,20 4,00 

TOTAAL 23 17,00 20,00 
 
 
 
De politiezone voldoet aan de omzendbrief CP2 van 3 november 2004, waarin gesteld werd dat de 
organisatie minimum 16 procent aan CALOG-personeel moet omvatten. Intussen werd verder gewerkt 
aan de toepassing van de omzendbrief van 1 december 2006 in verband met de verrenvoudiging van 
sommige administratieve taken. 
 
 

2.5.2. Organogram 

 
Als Bijlage 4 is hierbij het organogram gevoegd van de bestaande toestand op 1 januari 2013, samen met 
een tabel, waarin het personeel is ingedeeld in de verschillende functionaliteiten en diensten. 
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2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking 
 

2.6.1. Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking 

 

 
MINIMALE WERKINGSNORMEN 

 
 
1. WIJKWERKING 
 

 
 

Visie:  De wijkwerking bestaat in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en 
contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de 
behoeften en de verwachtingen van de inwoners. 

 
Doelstellingen: Het bereiken van de inwoners door een grotere aanspreekbaarheid en de drempel tussen 

de inwoner(s), de gemeentelijke overheden en de politie verlagen om efficiënter een 
oplossing te bieden aan een bestaande probleem. 

 
Strategie:  De opgelegde maximale norm van 1 wijkwerker per 4000 inwoners wordt gehaald.  Met 

45.705 inwoners binnen de zone en 16 wijkwerkers komen wij op 1 wijkwerker voor ca. 
2.800 inwoners. De wijkwerkers verzorgen tevens de ordediensten binnen de zone. Als 
we de norm van het KB bekijken, moeten we voorzien in een minimum van 16.875 
manuren, wat ons een overschot geeft van 2.370 uren in 2012. 

 
Daarbij voeren de wijkwerkers de kantschriften uit vanwege de parketten. Dit wijkt 
enigszins af van de richtlijn, maar steeds is er van uitgegaan dat deze kantschriften hét 
uitgelezen middel zijn voor de wijkwerking om contacten te hebben en te onderhouden 
met de inwoners. Ze zijn ook belangrijk voor hen wat betreft informatiegaring. De 
wijkwerkers hebben steeds ook zelf geoordeeld dat de uitvoering van kantschriften voor 
hen een zeer belangrijk gegeven is. 

 
 
 

Datum 
registratie 

Aantal 
inwoners 

Aantal 
wijkinspecteurs 

volgens de 
norm 

Reëel aantal 
wijkinspecteurs 

Aantal 
politieposten 

Capaciteit op 
jaarbasis 
(in uren) 

1 januari 2012 

1 januari 2013 

45.000 

45.705 

11 

11 

16 

16 

3 

3 

18.270 

      19.245 

 
NORM : 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners 
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2. ONTHAAL 
 

Datum 
registratie 

Aantal gemeenten in 
de zone 

Aantal 
politieposten 

Aantal uren daadwerkelijk 
fysiek onthaal in het centraal 

onthaalpunt 

Capaciteit op 
jaarbasis 
(in uren) 

   Weekdagen Week-end / 

feestdagen 

 

1 januari 

2012 

3 3 10.904 832 11.673 

1 januari 

2013 

3 3 

 

11.380 

 

1041 

 

12.421 

 

NORM : per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische 
infrastructurele maatregelen 

 
Visie: De functie onthaal bestaat in het ontvangen en te woord staan van de inwoners die zich 

persoonlijk of telefonisch tot onze dienst wenden. Het antwoord bestaat ofwel uit een 
onmiddellijk gevolg geven aan een vraag, ofwel uit een doorverwijzing naar een 
interne of externe dienst, tot wie de persoon zich dan kan richten om een respons op 
zijn vraag of probleem te bekomen. 

 
Doelstellingen: Al de inwoners van de politiezone de mogelijkheid bieden om in navolging van de 

vigerende voorschriften terzake een evenwaardige behandeling te genieten in het 
onthaal. 

 
Strategie: De minimale norm van 12 uur per dag (van maandag tot vrijdag) in een centraal 

onthaalpunt wordt gehaald in de hoofdpost in Londerzeel met 14 uur fysieke 
aanwezigheid van politiefunctionarissen, bijgestaan door administratieve krachten 
(onthaaluren van 07.00 uur - 21.00 uur). Er is in deze post ook onthaal op zaterdagen 
van 08.00 tot 17.00 uur. Dit is ook het geval op de verplichte brugdagen en op 
reglementaire feestdagen (bijv. 2de Kerstdag,...). 

 
In de posten van Kapelle-op-den-Bos en Meise zijn, zoals opgelegd, een significant 
aantal uren onthaal, zoals voorzien in de PLP10. In Kapelle-op-den-Bos zijn er 20 
openingsuren van het onthaal, in Meise: 40 uren per week. 
 
Aan de politieposten zijn muurtelefoons: tijdens de diensturen is er een verbinding met 
de hoofdpost in Londerzeel. Buiten de diensturen worden de muurtelefoons 
rechtstreeks doorverbonden met het CIC van Leuven. 
 
De openingsuren van de wijkposten werden aangepast in functie van de openingsuren 
van de gemeentelijke administraties. 
Buiten de dienstsuren van het onthaal worden inkomende telefoons (gewone lijnen) 
doorgeschakeld naar het CIC van Leuven. 
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Om nog meer laagdrempelig te zijn, beschikt de PZ K-L-M over een gratis 0800-lijn. 
Oproepen hierop worden na de diensturen eveneens automatisch doorgeschakeld naar 
het CIC van Leuven. 
 

Dringende oproepen gebeuren uiteraard via de noodlijnen 100 -101. 
3. INTERVENTIE EN ALGEMEEN TOEZICHT 
 
 

Datum 
registratie 

Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Capaciteit op 
jaarbasis 
(in uren) 

 Aantal Voorziene 
uurvorken 

Aantal Voorziene uurvorken  

1 januari 

2012 

1 1ste ploeg: 24/24 

 

2 2de ploeg: 10-20 

3de ploeg: 22-06 

34.318 

1 januari 

2013 

1 

 

1ste ploeg: 24/24 

 

2 2de ploeg: 10-20 

3de ploeg: 22-06 

35.694 

NORM : 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week 
 

Visie: De functie interventie dient binnen zo kort mogelijke aanrijtijden een antwoord te bieden 
op elke oproep waarbij een politioneel optreden ter plaatse noodzakelijk is. 

 
Doelstellingen: De eerste interventieploegen houden zich exclusief bezig met de afhandeling van de 

dringende oproepen.  De bijkomende ploegen (piekploegen) nemen taken van de eerste 
over indien deze bezet is of dreigt overbelast te geraken met opdrachten.  Daarnaast 
vervullen deze bijkomende teams taken zoals “afwezigheidstoezichten”, (d.i. de 
controles van woningen tijdens de langdurige afwezigheid van de bewoners, bijv. 
vakanties), bijkomende verkeers- en gerechtelijke controles (ALCO- en ONDI-acties, 
BOB-campagnes, bovenlokale gecoördineerde acties), gerichte controles, e.d.m.   

 
Strategie: In de PZ K-L-M is de opgelegde norm van minimum één ploeg 24 uur op 24 uur, 

aangevuld met een bijkomende ploeg voor 84 uur per week gehaald: wij draaien met een 
ploeg 24 uur op 24 en leveren dagelijks één team van 10.00 uur tot 20.00 uur en een  
team van 22.00 uur tot 06.00 uur. Dit betekent een capaciteit per week van 126 uren 
voor de piekploeg. 

 
4. POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING 
 

Datum 
registratie 

Gespecialiseerd 
medewerker beschikbaar  

Wijze waarop de permanente 
beschikbaarheid geregeld is 

Capaciteit op 
jaarbasis 
(in uren) 

  Intern de zone 
geregeld  

Samenwerkingsverband 
met andere PZ/Fedpol 

 

1 januari 

2012 

7 Sl O Bej 

1 Gesp Medewerkster 

Ja               328 

1.520 



 
Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

Politiezone K-L-M (5409) 
Versie juni 2013 

27 

1 januari 

2013 

            7 Sl O Bej 

1 Gesp Medewerkster 

 

Ja 

              328 

1.520 

 
NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) 

Visie: Elke politieambtenaar moet over de basisvaardigheden van een goede 
slachtofferbejegening beschikken, zelfs bij een slechte-nieuwsmelding in geval van 
bijvoorbeeld een dodelijk ongeval. Ons team van slachtofferbejegenaars volgden en 
volgen een bijzondere opleiding. Ze zijn in een permanentiesysteem oproepbaar en ter 
beschikking van de officieren van gerechtelijke politie.  

 
Doelstellingen: Na tussenkomst van de lokale politie, bij een traumatische gebeurtenis, de opvang 

verlenen aan een slachtoffer om het verwerkingsproces positief te beïnvloeden en indien 
noodzakelijk drempelverlagend te werken naar gespecialiseerde en professionele 
zorgverstrekkers. Optimaliseren van de band cliënt-hulpverlener staat hierbij vooraan. 

 
Kwaliteitsindicatoren: Onder punt 5  van de Permanente richtlijn van de slachtofferbejegening van de PZ 

K-L-M werden een aantal normen vooropgesteld. 
 

a. Doelstellingsnormen: Het vooropgestelde doel om 100% van de aanvragen te 
bejegenen werd ruimschoots bereikt van 2009 tot 2013. Zie hiervoor de respectievelijke 
“Jaarverslagen”. 

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

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

 
Strategie: Er is samenwerking en overleg met de vzw Groot Eiland in Brussel. Een permanente 

richtlijn werd intern opgesteld ten behoeve van de medewerkers van de PZ K-L-M. Het 
draaiboek IFG, wordt toegepast. 

 
De gespecialiseerd medewerkster is contactpersoon met het CSD Asse voor de slachtofferbejegening; 
afgevaardigde in het welzijnsteam en contactpersoon voor het parket in het kader van de dossier IFG 
(intrafamiliaal geweld).  

 
5. LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK 
 

   Organisatievorm  

Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Effectief 
operationeel 

kader 

Lokale 
recherchedienst 

(met vaste 
medewerkers) 

Polyvalente of 
« flexibele » 

opsporings- en 
onderzoekscapaciteit 

Capaciteit op 
jaarbasis 
(in uren) 

   Aantal FTE Aantal FTE of uren  
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1 januari 

2012 

100 77 9 Occasioneel 11.720 

1 januari 

2013 

 

100 

 

77 

 

8 

 

Occasioneel 

 

12.117 

NORM : 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief = 230, 7% van het operationeel 
effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ 

 
 

Visie: De lokale recherche is de dienst binnen de lokale politie die instaat voor het uitvoeren 
van welbepaalde gerechtelijke onderzoeken, die de wetgever niet aan de federale 
recherche heeft toegewezen. De lokale recherche staat in voor het beheer, de 
kennisname, de aanmelding en afhandeling van gerechtelijke onderzoeken, die door hun 
aard, hun omvang of techniciteit een zekere mate van specialisatie vereisen. De werking 
van de lokale recherche is gebaseerd op twee fundamenten: de informatie-inwinning  en 
de onderzoeksfunctie. 

 
Doelstellingen:  de uitvoering van de taken opgelegd door de wetgever (COL 6/99, e.a.), het verhogen 

van de ophelderingsgraad en het terugdringen van de criminaliteit, het voldoen aan 
noden en vragen van onze interne en externe partners.  

 
Strategie:  Elke politiezone dient te voorzien in personeel dat een bredere kennis heeft op het vlak 

van de gerechtelijke onderzoeken. Vandaar dat deze opdracht wordt uitgevoerd door de 
Lokale Recherche in overeenstemming met art. 5, derde lid, van de Wet op het 
Politieambt en van de Ministeriële Omzendbrief van 26 februari 2002: Richtlijn tot 
regeling van de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen 
de lokale en de federale politie inzake de opdrachten van de gerechtelijke politie.  

 
 In het goedgekeurde organogram, van april 2009, bestaat onze lokale recherche uit 8 

personeelsleden (twee middenkaderleden en 6 basiskaderleden) en 1 diensthoofd. 
 
 Van de inspecteurs van politie, die van bij aanvang van de politiehervorming deel 

uitmaakten van onze lokale recherche, volgden vier de opleiding “officier van 
gerechtelijke politie”; één inspecteur verzaakte. Uit reden van interne en externe 
mobiliteit is er per 01 januari 2012 nog 1 inspecteur binnen onze recherche 
overgebleven. Later toegetreden inspecteurs, mogen deze opleiding, volgens de 
wetgeving, niet volgen.  
Sinds september 2012 maakt 1 inspecteur geen deel meer uit van de recherche gezien 
zijn opleiding als hoofdinspecteur. 

 
Het diensthoofd van de lokale recherche is contactpersoon voor het parket voor de inbeslaggenomen 
(kleine) hoeveelheden drugs.  

 
 
 
 
6. HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE 
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Permanentie OBP en OGP OBP Ja Interzonale 
samenwerking 

Ja 

  Neen  Neen 

 OGP Ja Interzonale 
samenwerking 

Ja 

Datum registratie  Neen  Neen 

1 januari 2013  

 

NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 
 
 

 
 
Visie: Handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend geval, het 

herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid. In 
geval van (sociale) conflicten of handhaving van de openbare orde bij 
(risico)voetbalmanifestaties, wordt de werkmethode gehanteerd van het genegocieerd 
beheer van de openbare ruimte. 

 
Doelstellingen: De openbare rust beoogt het behoud van de sociale rust. 

De openbare veiligheid beoogt de afwezigheid van gevaarlijke toestanden voor personen 
en goederen, en omvat onder meer de voorkoming van criminaliteit en de bijstand van 
personen in gevaar. 
De openbare gezondheid beoogt de afwezigheid van ziekten door de handhaving van de 
hygiëne en door het vrijwaren van een kwalitatief goed leefmilieu. 

 
Strategie: Voor de lokale ordediensten staat de politie onder het gezag en de verantwoordelijkheid 

van de burgemeester.  Het gaat hier niet louter over de grote evenementen, maar ook 
over andere kleinere evenementen die een politionele aanwezigheid noodzakelijk maken.  
Deze twee soorten kunnen zowel te voorzien zijn, regelmatig terugkomend, of 
onvoorzienbaar zoals spontane stakingen, onaangekondigde optochten, e.d.m. 

 
In de gevallen voorzien door artikels 62,10° en  64 van de Wet op de Geïntegreerde 
politie gestructureerd op twee niveaus, kan de Minister van Binnenlandse Zaken de 
Lokale Politie opvorderen voor de ordehandhaving. De voorgeschreven capaciteit 
bedraagt hiervoor tussen de 10% en de 20% van de totale capaciteit van de zone. 

 
Aan de verplichting om permanent een OBP ter beschikking te hebben die bereikbaar en 
terugroepbaar is, werd voldaan. 

 
 

7. VERKEER. 
 

 

   Organisatievorm  
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Datum 
registratie 

Globaal 
effectief 

zone 

Effectief 
operationeel 

kader 

Lokale 
verkeersdienst 

(met vaste 
medewerkers) 

Polyvalente of 
« flexibele » 

verkeerscapaciteit 

Capaciteit op 
jaarbasis 
(in uren) 

   Aantal FTE Aantal FTE of uren  
1 januari 

2012 

100 77 4 Occasioneel 5.624 

1 januari 

2013 

 

 

100 

 

77 

 

4 

 

Occasioneel 

 

4.067 

 
NORM : 0,38 % , moet minimum 8% van de totale werkcapaciteit van elke politiezone bedragen  

 
Visie: 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. 

 

Doelstellingen:  De taken die moeten worden vervuld inzake verkeersveiligheid ingevolge het KB dd 26-
10-2009, groeperen zich rond de volgende vier assen:  

• het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de 
verkeersregels;  

• de verkeersregeling bij ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit;  

• het vaststellen van verkeersongevallen;  

• het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en 
verkeersveiligheid 

Deze werden binnen onze PZ vertaald als weergegeven in het “Jaarverslag 2012”.  
 

Strategie:  Het beleid rond de uitvoering van acties op het vlak van alcoholcampagnes, acties gordeldracht, 
snelheidscontrole-acties e.d.m. werd voornamelijk gestuurd vanuit de verbindingsofficieren van 
de wijkteams: zij hebben relevante informatie om op maat van de gemeenten initiatieven te 
ontwikkelen bijv. inzake snelheidsacties en verkeers-controles. Hierbij worden uiteraard de 
wijkteams betrokken. 
De zorg voor de verkeersveiligheid is uiteraard niet exclusief voor de verkeerscel, maar voor 
alle politiemensen die deel uitmaken van onze zone.  

 
De hoofdinspecteur die operationeel de verkeerscel leidde, maakte deel uit van de werkgroep 
voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2013-2016. Hij schreef mee de operationele 
doelstellingen die weerhouden en goedgekeurd werden. Ondertussen heeft de hoofdinspecteur 
interne mobiliteit gekregen naar het wijkteam Meise en werd een nieuwe hoofdinspecteur voor 
verkeer aangeworven. Deze zal de volgende jaren instaan voor de verdere realisatie van de 
operationele doelstellingen. 
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De verkeersdienst wordt voor het overige gevormd door 1 agent van politie en 3 inspecteurs. Het 
feit dat deze inspecteurs nog regelmatig worden ingezet in interventie heeft als gevolg dat niet 
alle capaciteit benut kan worden naar verkeershandhaving en – controles toe. 

 
Norm: Het K.B. van 16 oktober 2009 voorziet een minimumnorm van 8 procent van de totale 

werkcapaciteit per zone, gerekend in termen FTE’s (full time equivalenten). Dit aantal werd 
vermenigvuldigd met een verdeelsleutel op basis van het aantal controles per FTE. 

 
Met de brief van het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) van 4 november 2009 
vernamen wij de vooropgestelde werkingsnormen voor onze zone, waarbij er een tussentijdse 
doelstelling werd bepaald: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderwerp 

 

 
Minimale norm 

 
Tussentijdse 
Doelstelling 

 
Doelstelling 

SGVV 
Rijden onder invloed alcohol. 
Aantal ademtesten: 

 
1.046 

 
2.651 

 
4.674 

Bemande snelheidscontroles: 
Aantal gecontroleerde 
voertuigen 

 
41.856 

 
/ 

 
88.595 

Gordeldracht:  
aantal gecontroleerde 
voertuigen 

 
4.011 

 

 
/ 

 
4.011 

(aantal O.I.: 
802) 
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ANDERE OPERATIONELE DIENSTEN 

 
 
1. Diefstalpreventie 
 
De PZ K-L-M heeft van bij de opstart grote aandacht besteed aan preventie en wil dit in de toekomst 
behouden en verder uitgewerkt zien. Al de initiatieven hiertoe zijn in extenso uitgeschreven en toegelicht 
in de actieplannen. Enkele hiervan zijn: de contacten met de OCMW’s, de MEGA-opleidingen in de 
scholen, de voordrachten drugspreventie, de samenwerking met de preventieadviseurs, het verstrekken 
van bijdragen aan de websites van de gemeenten en de gemeentelijke infobladen…. 
De PZ gelooft in het hand in hand gaan van een sterk preventiebeleid met een uitgebouwd 
verbaliseringsbeleid. 
De PZ K-L-M beschikt over vijf diefstalpreventieadviseurs, waaronder twee die een opleiding volgden 
om adviezen te verstrekken voor de beveiliging van bedrijven, openbare instellingen en handelszaken. 
 
2. APO (Ambtshalve Politioneel Onderzoek)  
 
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. 
Ongeveer 25% van de Gerechtelijke dossiers zijn APO dossiers, 11 % zijn klassieke PV’s en 64 % zijn 
VPV’s. 
Binnen het Operationeel secretariaat werd de APO taak opgesplitst in APO Correctioneel parket en APO 
Politieparket. De Functioneel beheerder vat en verwerkt de APO dossiers bestemd voor de 
politierechtbank.  
Functioneel beheer en de APO dienst zijn twee verschillende onderdelen van het secretariaat. Het is de 
dienst functioneel beheer die nazicht doet van de termijnen en de kwaliteitscontrole, niet de APO dienst. 
Momenteel is de APO-officier (Correctioneel parket) voor het parket contactpersoon (referentie-officier 
M.A.M.) in het kader van de uitvoering van de MAM-dossiers (uitvoering alternatieve maatregelen aan 
de voorlopige hechtenis). 
De referentie-officier M.A.M. regelt de organisatie van het toezicht en de controle op de 
verbodsvoorwaarden met als doel de inverdenkinggestelde te doen beseffen dat er bepaalde 
engagementen van hem worden verwacht. Dit gebeurt o.a. door onaangekondigde controles. 
In 2009 werden 1429 APO-dossiers opgesteld, in 2010 waren dit 1473 dossiers. In 2011  betrof het 1327 
dossiers en in 2012 1285 dossiers. 
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3. De functie beleidsondersteuning. 

 
Reeds voor de wettelijke start van de PZ voert een commissaris van politie de functie van 
beleidsontwikkeling – en coördinatie uit. Gevolgde opleidingen en deelname aan studiedagen o.a. 
georganiseerd op het niveau van de provincie leidden tot een meer professionele aanpak voor de opbouw 
van o.a. het zonaal veiligheidsplan, de actieplannen, de organisatie van de diensten. De PZ wenst deze 
functie verder te ontwikkelen door het behoud van de mogelijkheden van opleiding en bijscholing en het 
verstrekken van de nodige (tijds)mogelijkheden. Deze functie zal ook in de toekomst een cumulopdracht 
blijven.  
De implementatie van de omzendbrief CP3 kon ingevolge onvoldoende capaciteit nog niet plaatsvinden. 
Er zal getracht worden om vanaf 2014 hier werk van te maken. 
 
4. De functie personeel – logistiek – financiën - ICT 
 
Van bij de start van de PZ K-L-M werd “personeel-logistiek-financiën” beheerd en geleid door een 
commissaris van politie. Dit was uiteraard een tijdelijke opdracht: in de loop van 2006 werd hij 
opgevolgd door een personeelslid calog niveau A (adviseur-jurist). 
 
De adviseur-juriste heeft de leiding over 12 personeelsleden en werkt samen met de bijzonder 
rekenplichtige voor wat betreft het financieel beheer van de zone. 
  
Er is sedert de opstart van de zone een overlegorgaan samengesteld met vertegenwoordigers uit de drie 
gemeenten (schepenen van financiën, ontvangers, gemeentesecretarissen) om de begroting van de 
politiezone voor te bereiden. 
 
Voor de samenstelling van de dienst personeel-logistiek-financiën wordt verwezen naar het organogram. 
 
De PZ K-L-M beschikt over een ICT medewerker, Calog personeelslid niveau B, die ressorteert onder het 
diensthoofd personeel-logistiek-financiën. 
 
De administratie, m.n. het secretariaat valt onder de bevoegdheid van het diensthoofd APO-ISLP die 
wordt bijgestaan door een calogmedewerker niv.B, die tevens politiesecretaris is. Het gerechtelijk 
gedeelte van het secretariaat wordt alleen bestuurd door de het diensthoofd APO-ISLP, officier APO. 
 
Voor het logistiek gedeelte beschikt het diensthoofd personeel-logistiek-financiën over een 
calogmedewerker niv. B en 5 medewerkers niv D in de onderhoudsdienst.  
Voor het HRM beleid in de ruime zin kan het diensthoofd niv. A beroep doen op 3 medewerkers: 1HINP 
voor de planning en AT, 1 niv C voor de personeelsadministratie en 1 niv D voor ondersteuning van de 
planning, opleiding en digitalisering. 
In 2012 werden 2 werkgroepen opgericht ter ondersteuning van het diensthoofd personeel-logistiek-
financiën nl. de werkgroep ICT en de werkgroep voertuigen. 
 
 
5. Taakaccenten 
 
Zonder dat kan gewag gemaakt worden van een operationele dienst zijn er personeelsleden die een 
bijkomende opdracht hebben, m.n.: 
 

- mentoren voor stagiairs en peterschap van nieuwe medewerkers 
- personeelsleden die verkeerseducatie verstrekken in de scholen 
- mega-lesgevers 
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- recruteringsverantwoordelijken 
- motorrijders 
- personeelsleden gespecialiseerd in “verkeer” (zwaar vervoer, drugs in verkeer) 
- monitoren geweldsbeheersing 
- vertrouwenspersonen 
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OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD 

 
 
 

1. De gehypothekeerde capaciteit (HYCAP) 
 
De gehypothekeerde capaciteit is de bijdrage die wij als lokale politie leveren aan steun aan de federale 
politie in het kader van openbare orde. Uit de statistieken opgesteld door het CSD blijkt dat de PZ K-L-M 
– ondanks relevante kritische bemerkingen voor de inzet voor bepaalde evenementen en incidenten van 
personeel – loyaal de richtlijnen in de omzendbrieven MF02 en MFO3 uitvoert, zoals de dirco-adj. Asse 
aanreikte. In 2012 bijvoorbeeld leverde de PZ voor allerhande evenementen 29 basiskaderleden en 18 
middenkaderleden, wat respectievelijk 334 diensturen en 1185 diensturen betekende aan federale steun. 
 
2. Arrosol (Arrondissementele solidariteit) 
 
In het kader van de arrondissementele solidariteit in het kader van openbare orde, leverde onze zone voor 
verschillende diensten in 2012, 6 basiskaderleden en 1 middenkaderlid, hetzij respectievelijk 70 
diensturen en 8 diensturen. Ook hiervoor illustreren de statistieken van het CSD de collegiale, laterale 
samenwerking tussen de PZ K-L-M en de mede-politiezones. 
 
3. Diensten Justitiepaleis 
 
De PZ K-L-M levert in een beurtsysteem personeel voor de diensten in het Justitiepaleis. In 2012 
bijvoorbeeld werden door onze zone 36 beurten geleverd, hetzij 354 diensturen. 
 
4. Lijst van contactpersonen. 
 
Voor volgende onderwerpen heeft de PZ K-L-M een contactpersoon met de federale politie: 
 

- Radicalisme/terrorisme 
- Technische controle 
- Auto-Crim  
- Milieu 
- Recherche-overleg  
- Gerechtelijk labo 
- Zeden 
- Vreemdelingen 
- Rondtrekkende dadergroepen 
- Drugs 

 
5. CIC –Leuven – dispatching 
Eén politiepersoneelslid is gedetacheerd naar het CIC Leuven. Hij werd hiervoor speciaal door de PZ K-
L-M aangeworven. 
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BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 
 (ZIE VERGADERING ZVR VAN 27/06/2012) 

 
 

 
Buiten onze weerhouden krachtlijnen besteedden wij aandacht aan: 
 

1. illegale tewerkstelling (wat raakpunten heeft met mensenhandel/mensensmokkel) door 
gecoördineerde controles bij landbouwbedrijven, handelszaken zoals pitabars en dit in 
samenwerking met o.a. sociale inspectie 

2. terrorisme/radicalisme werd opgenomen als aandachtspunt; hieraan werd tijdens lessen “theorie” 
de nodige aandacht aan besteed 

3. contacten met het AIK door een officier bestuurlijke politie 
4. het fenomeen milieuproblematiek waarbij een commissaris van politie van de zone in een 

netwerk met milieu-ambtenaren functioneert 
5. voertuigenzwendel, waarbij binnen de lokale recherche een contactpersoon werd aangesteld 

alsook voor het fenomeen “rondtrekkende dadergroepen” (cfr. Col 1/2008) 
6. drughandel, waarvoor een contactpersoon in de lokale recherche werd aangesteld 
7. financiële en economische criminaliteit waarvoor één personeelslid binnen onze lokale recherche 

de ecofin-dossiers als hoofdtaak invult 
 
 

 
OPDRACHTEN EN TAKEN TEN VOORDELE VAN DERDEN 

 
 
 

In het kader van opdrachten en taken ten voordele van derden kan verwezen worden naar: 
 

1. de organisatie van het APO-team dat wegens het werkvolume verder werd uitgebouwd tot vijf 
personeelsleden (vier politie-ambtenaren – 2 CP’s, 2 INP, – en een deeltijds calogpersoneelslid; 

 
 

2. de politieraad stelde geen reglement vast betreffende de inning van een vergoeding voor 
opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie in de zin van artikel 90 WGP. 
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2.6.2. De interne werking  
 

 
MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

 
 
 

1. Kort na de opstart als lokale politie werd in samenwerking met het CSD Asse een 
medewerkerstevredenheidsenquête (MTO) gehouden. De resultaten spitsten zich toe op “communicatie” 
en “korpsleiding”. Het is bekend dat een organisatie in volle omwenteling – wat toen zeker het geval 
was – de oorzaak is van héél wat (vaak terechte) zorgen, wrevel, ongenoegen, enz. bij de 
personeelsleden. Dit ongenoegen – want een gedwongen reorganisatie op zéér korte termijn – 
convergeerde naar de korpsleiding, die aanzien werd als de incarnatie van het beleid (van de hogere 
overheid). De resultaten van die MTO was de foto van de toenmalige chaos van omzendbrieven (PLP, 
ZPZ,.....), procedures, werksituaties, enz., kortom van alles wat nog niet kon gerealiseerd worden. Onze 
organisatie is in de voorbije jaren geenszins stabiel. Inderdaad, de realisatie van het nieuwe politiehuis 
dat steeds verder uitliep en daaraan gekoppeld de uitbouw van een nieuw organogram, bleef zorgen voor 
niet eenvoudige dagelijkse werkomstandigheden. 
In 2009 namen de personeelsleden hun intrek in het nieuwe politiehuis en werd  (eindelijk) de nieuwe 
organisatie in wijkteams geïmplementeerd. Dit vergde weer een aanpassingstermijn. Daarenboven werd 
in juni 2011 de nieuwe korpschef aangesteld die, na analyse en persoonlijke gesprekken met ieder 
personeelslid, een kadernota heeft opgemaakt met voorstellen tot reorganisatie.  
Implementatie wordt verwacht vanaf 2014 waarna een nieuwe MTO kan afgenomen worden ten 
vroegste 2015/2016. 
  

2. Iedere nieuwe medewerker of stagiair, ontvangt bij de indiensttreding een onthaalbrochure, krijgt 
uitgebreid toelichting over zijn rechten en plichten, de preventiemaatregelen, de “visie-missie-waarden” 
van de politiezone, over de deontologische code, wordt rondgeleid, enz. Zij krijgen een ervaren collega 
toegewezen, die hen verder begeleidt, opvangt, steunt, te begrijpen als “een peter” of “meter”. 

 
3. Grote aandacht wordt besteed aan opleidingmogelijkheden en –faciliteiten van alle personeelsleden. 

Hiertoe houdt het diensthoofd personeel opleidingsfiches bij en is er een beleid rond opleiding. 
 

4. De politiezone K-L-M organiseert een teambuildingdag, houdt “theoriedagen” en neemt deel aan “dag 
van de lokale recherche”. 

 
5. Tot 2011 werd  een nieuwjaarsdiner, in aanwezigheid van het politiecollege en de politieraadsleden 

georganiseerd. Telkens werd een mooi diner aangeboden en werd dit diner beschouwd als dienst. In 
2012 werd gestart met een nieuw concept waarbij kort na nieuwjaar een receptie wordt aangeboden aan 
ons personeel, bepaalde externe partners en gepensioneerden. In de loop van de maand mei wordt dan 
een teambuilding georganiseerd.  

 
6. De PZ K-L-M heeft een interne preventie-adviseur en is aangesloten bij PROVIKMO als externe 

preventiedienst. 
 

7. de PZ K-L-M beschikt over twee vertrouwenspersonen; één onder het calogpersoneel en één onder het 
operationeel personeel. De vertrouwenspersonen zijn een vrouw en een man, zodat alle personeelsleden, 
in voorkomend geval, terecht kunnen bij iemand van hun keuze. 
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8. Bij de organisatie van het overlegplatform korpschefs Halle-Vilvoorde in de politiezone, betrekt de 
korpschef alle diensthoofden. Ze krijgen de mogelijkheid agendapunten aan te brengen en ontvangen 
feedback van de vergaderingen. 

 
9. De PZ K-L-M heeft een actieve vriendenkring, die werd opgericht met als doelstellingen te zorgen voor 

de nodige sociale, culturele en sportieve omkadering voor de actieve en niet-actieve leden 
(gepensioneerde collega’s). Een kleine werkgroep (niet limitatief), samengesteld zowel uit het 
calogpersoneel als uit het operationeel personeel, vormt de drijvende kracht achter deze vereniging. Er 
zijn jaarlijkse activiteiten zoals een BBQ, Quiz en teambuilding. Ook voorziet de vriendenkring een 
geschenk voor nieuwe personeelsleden, bij een huwelijk geboorte en voor de gepensioneerden. 

 
10. Bijzondere initiatieven of behaalde successen (bijvoorbeeld bij onderzoeken, inzet bij diensten), worden 

gewaardeerd: persoonlijk felicitaties door de leidinggevenden, (ook vanwege de korpschef), zijn evident; 
schriftelijke felicitaties volgen. Dankbetuigingen en felicitaties van inwoners, van slachtoffers, van 
andere diensten, e.d.m., worden aan de personeelsleden ter kennis gebracht en in het persoonlijk dossier 
bewaard. 

 
 

 
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 en wordt uitgevoerd door de dienst van het 
personeel-logistiek-financiën – ICT (FLIP) (zie organogram). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de 
bijzonder rekenplichtige en de boekhouder. 
 

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

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

- de schepenen van financiën van de drie gemeenten, de voorzitters van de gemeentelijke commissies 
financiën, de gemeente-ontvangers en de gemeente-secretarissen. 

 
2. Aankoop materieel 
 

- De aankoop van materieel gebeurt doordacht: niet alleen de prijs is doorslaggevend, 
maar ook de milieunormen (bijv. voor de aankoop van dienstvoertuigen) en de 
gebruiksvriendelijkheid voor het personeel, wat bijdraagt aan het streven naar een 
optimale en aangename werkomgeving (bijv. aankoop van PC’s, bureaustoelen,...). 

 
- Ieder operationeel personeelslid beschikt over een ASTRID-radio; een personeelslid 

is contactpersoon voor de opvolging, upgrades en onderhoud van de 
radiotechnologie. 

 
- Ieder lid van de interventiedienst heeft een individuele kogelwerende vest. 

 
- Een aantal medewerkers (OBP’s, OGP, leden recherche, leden ISLP-ICT, 

slachtofferbejegenaars, schietmonitoren,..), beschikken over een eigen dienst-gsm. 
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- Kledij handhaving orde wordt regelmatig vernieuwd en bijgekocht. 

 
- Het voertuigenpark bestaat uit de nieuwste wagens, zowel met als zonder striping 

(i.e. anonieme voertuigen voor de administratie, wijkwerking, snelheidscontroles, 
lokale recherche). 

 
- Werkgroep “Voertuigen” werd opgericht. 

 
 
3. Verkeersveiligheidsfonds 
 

- De middelen van het verkeersveiligheidsfonds werden ieder jaar optimaal besteed 
aan personeel en materieel. Eveneens het Octopusplan – Veiligheid aan de scholen 
wordt hiermee gefinancierd.  

 
- De politiezone financiert autobusvervoer met middelen uit het 

verkeersveiligheidsfonds, in kader van “Ligt de roes op de loer” en dit in 
samenwerking met De Lijn, zodat dit busvervoer voor het publiek gratis is. 

 
- Ook in de komende vier jaar zullen de gelden van het verkeersveiligheidsfonds 

maximaal besteed worden voor de vernieuwing en uitbreiding van 
(verkeers)materieel en aan personeelswedden. 

 
 
4. Informatica 
 

- De nodige budgetten zijn voorzien om tegemoet te kunnen komen aan de verdere 
ontwikkelingen op het vlak van informatica. Er is sterk gewerkt aan de implementatie 
van de nieuwste informaticamiddelen voor het nieuwe politiehuis en in de antennes 
(onthaalpost Kapelle-op-den-Bos en onthaalpost Meise).  

  
- Een ICT-toekomstplan is in ontwerpfase en zal nog besproken worden binnen de 

directie. Dit plan moet, gelet de snelle evoluties in ICT, voldoende flexibel zijn en 
regelmatig bijgestuurd worden. Hiervoor werd de werkgroep “ICT” opgericht.  

 
- Het ISLP systeem is nog steeds een systeem van de federale politie dat niet voldoet 

aan de eisen van een kwalitatieve en performante lokale politie. Dit is al jaren zo en 
het ziet er niet naar uit dat hier snel verandering in zal komen. In tegenstelling tot 
andere moderne organisaties, zelfs gemeenten, blijven wij hier ver achter. 

 
 

 
MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 
 
In de eerste plaats zal de komende jaren nog meer aandacht besteed worden aan het kwaliteitszorg bij de opmaak 
van processen-verbaal. Het APO-ISLP-team verricht reeds in dit verband een opvolging op het vlak van inhoud 
en afwerkingstermijnen.  
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Het bijeenbrengen van alle diensten ( met uitzondering van de politieposten) in 1 gebouw heeft alleszins de 
interne communicatie en werking sterk verbeterd. Deze processen werken echter nog niet optimaal en dienen 
dringend te worden geanalyseerd, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 

2.7. Samenwerking 
 

2.7.1. Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamen-werking 
 
De politiezone sloot sedert de opstart volgende protocolakkoorden af die een weerslag hebben op de inzet 
voor opdrachten en taken van federale aard. 
 
 

 
Domein van de 

interzonale/bovenlokale 
samenwerking 

 

 
Implicaties voor de zone – impact 

op de midden 
 

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

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

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

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

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

 
Regelmatige update van de 
toegezonden gegevens vanuit het 
CSD, met medewerking van de 
wijkwerkers en de lokale recherche. 
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Ministeriële richtlijn van 4 
november 2002 betreffende de 
federale opdrachten van 
beveiliging, toezicht en controle 
door politiediensten in het kader 
van de regelgeving inzake private 
veiligheid (MFO4). 
 

 

Richtlijn van de minister van 
Justitie van 20 februari 2002 m.b.t. 
de taakverdeling, de samenwerking, 
de coördinatie en de integratie 
tussen de lokale en de federale 
politie inzake de opdrachten van 
gerechtelijke politie 
 

 

 
Omzendbrief  van 15 april 2002 
betreffende de verantwoordelijkheid 
van de bestuurlijke overheid en de 
taakverdeling tussen de 
politiediensten inzake veiligheid bij 
de spoorwegen; 
 

 

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

 

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

 

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

 
De PZ draagt financieel bij in de 
werking van het AIK volgens een 
verdeelsleutel opgesteld door de 
diensten van het CSD Asse. 
De PZ voert de vattingen van de 
P.V.’s zelf uit (APO-ISLP-team). 
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Koninklijk Besluit van  
3 mei 2004 betreffende de 
overeenkomst tussen de federale 
overheid en de  
politiezones inzake 
verkeersveiligheid, gepubliceerd in 
het staatsblad van  
12 mei 2004. 
 

 
Werd uitgevoerd met als coördinator 
het diensthoofd verkeer. Twee items 
werden voorlopig weerhouden: 
snelheid (verkeer) en dronken sturen 
(verkeer). Wordt verder uitgewerkt 
door het diensthoofd verkeer; bij de 
implementatie van het nieuwe 
organogram in 2009, door de becor 
(cel verkeer). 

 
Protocol archivering voormalige 
brigades (Londerzeel en Meise) 

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

 
Vergadercharter arrondissementeel 
overlegplatform korpschefs. 
 
 

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

 
Opsporingsprogramma info 
bestuurlijke politie CSD-Asse. 
 

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

 
Actieplan car-jacking, home-
jacking en garagediefstal in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde. 
 

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

 
Project VIEW 
 

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

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

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

 
Ontwerp van protocolakkoord voor 
het netwerk verhoor minderjarigen. 
 

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

 
Samenwerkingsakkoord dispatching 
 

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

 
PRODOS (protocol dispatching – 
onderlinge steun) 

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

 
Afgesloten met PZ VIMA. 
 

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

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

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

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

Protocolakkoord met DAR voor de 
inzet  van Cav. 
 

(sedert 2002) Afgesloten met federale 
politie DAR. 

Provinciaal samenwerkingsakkoord 
tussen De Lijn Vlaams-Brabant en 
de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus 
betreffende het project “Veilig op 
weg” in het openbaar vervoer. 

Getekend te Leuven, 2 maart 2007 

Akkoord  betreffende de toewijzing 
van de medewerkers van het 
interventiekoprs aan de gastzones in 
het arrondissement Halle-
Vilvoorde. 

Getekend in TARL, 22 november 
2007. 

Overeenkomst tussen PZ K-L-M en 
PZ AMOW voor het bekomen van 
CIK-patrouilles in het kader van de 
bestrijding van inbraken in 
woningen e.a. 

 

Praktijkgroep optimale 
bedrijfsvoering (praktijkgroep waar 
managementstechnieken en 
processen worden aangeleerd en 
begeleid). 

Deelname van een CP – 
beleidsontwikkeling aan deze 
samenkomsten. 

Arrondissementeel HRM en 
logistiek platform 

Deelname door diensthoofd en/of 
medewerkers 

 

2.7.2. Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners en 
derden 
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- In uitvoering van de ministeriële omzendbrief PLP41 van 7 juli 2006 (BS 
24.07.2006), inzake de versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid 
en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een 
aanspreekpunt voor de scholen, werden concrete contacten gelegd met de 
scholengemeenschap en een ontwerp van protocolakkoord opgesteld. Dit ontwerp 
werd voorgelegd aan het zonaal veiligheidsoverleg. Vanuit het parket werd een 
éénvormig beleid gewenst in gans het gerechtelijk arrondissement. Hoewel dit 
protocolakkoord (ontwerp van 17 november 2006) uiteindelijk niet geformaliseerd 
werd, bestaat in de dagelijkse praktijk een degelijke en nauwe samenwerking tussen 
de scholengemeenschap van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise en onze 
dienst. 

 
 
 

- De drie gemeenten, samen met de politiezone, gingen in het kader van veilige 
schoolroutes en een veilige schoolomgeving, een samenwerkingsverband aan met het 
consultingbureau CIOS. Het resultaat van het Octopusproject werd in september 
2012 voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van onderwijs. 

 
- De gemeenten van de PZ K-L-M hebben een protocolakkoord voor de opvang en het 

ophalen van achtergelaten en verloren gelopen dieren. Londerzeel en Meise is met 
het dierenopvangcentrum Van Emlo. Kapelle-op-den-Bos heeft een akkoord 
afgesloten met VETAS. 

 
- De PZ K-L-M heeft vanaf de opstart contracten afgesloten met de verschillende 

takeldiensten gevestigd binnen de omschrijving van de zone om hun (samen)werking 
te regelen bij de uitvoering van takelopdrachten voor onze dienst. Deze contracten 
zullen opnieuw herbekeken worden.
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2.8. Synthese van de bestede capaciteit. 
2.8.1 Synthese van de capaciteit 
Onderstaande cijfergegevens zijn het resultaat van de verwerking van de jaarlijkse 
capaciteitsbestedingen, zoals weergegeven in de jaarverslagen van de PZ K-L-M 

  

Referentiejaar (2012) 

 Mensuren % tov de 
beschikb cap 

Bijdrage aan 
federale opdrachten 

Dwingende richtlijnen                            

 Hycap 614 0,44 

    
 Justitiepaleis               355                0,26 

    
 Netwerk verhoor minderjarigen                 30                0,02 

    

 Subtotaal dwingende richtlijnen               999                 0,72 

    
 APO 3327 2,39 

 Subtotaal bijdrage aan federale opdrachten 4326 3,11 

    
Lokale opdrachten Bestede capaciteit aan actieplannen-projecten   

 Verkeer 2.992 2,16 

 Diefstal braak 247 0,18 

 Drugs 1 0 

 Alco 546 0,38 

 Subtotaal projecten en actieplannen 3787 2,72 

 Wijkwerking 19.245 13,84 

 Onthaal 12.421 8,93 

 Interventie 35.694 25,66 

 Recherche 11.840 8,51 

 Verkeer 529 0,38 

 Slachtofferbejegening 30 0,02 

 Lokale ordehandhaving 3.476 2,50 

 Jeugd en gezin 277               0,20 

 Diversen 91 0,07 

 Subtotaal lokale opdrachten 83.603 60,11 

Management van 
medewerkers / 
Management van 
Middelen 

Besturingsprocessen 19.859 14,28 

 Ondersteuningsprocessen 19.618 14,11 

 Opleiding / training / ontwikkelen competenties 5.517 3,97 

 Andere  O&B-processen 2372 1,71 

 Subtotaal Ondersteunings- en besturingsprocessen 47.366 34,06 

 Totale beschikbare zonale capaciteit        139.082           100,00  

    
*= 100 %, de totale beschikbare capaciteit, te weten: de totale capaciteit minus de onbeschikbare capaciteit (ziekte, verlof, detachering out) 

 

 



 
Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

Politiezone K-L-M (5409) 
Versie juni 2013 

46 

2.8.2 Bespreking van de capaciteitsaanwending (zie Bijlage 11). 
 
a. 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 FTE1. 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,…). 
In totaal betrof de onbeschikbaarheden in 2012  63610 uur, waarvan 37540 uren verlof, 8808 uren 
ziekte en 17262 uren onbeschikbaar andere 

 
b. Federale opdrachten: 

Aan bijstand in het kader van Hycap, Justitiepaleis, steun van onze hondengeleider en netwerk 
verhoor minderjarigen werd 999 uur besteed. In 2012 werd aan het APO-gebeuren (Ambtshalve 
Politioneel Onderzoek) een totaal van 3.327 uren besteed. 

 
c. Permanente activiteiten - Lokale opdrachten:  

Permanente activiteiten zijn activiteiten die ons zijn opgelegd én andere taken nodig om onze 
organisatie draaiende te houden. Zo werden er aan de interventie in zijn totaliteit 35.694 uren 
besteed, aan onze wijkwerking 19.245 uur en aan het onthaal op de verschillende posten 12.421 uren. 
Recherchetaken waren goed voor 11.840 uur en de uitgevoerde ordediensten voor 3.476 uur(o.a. de 
operationele orders buiten de gewone dienstuitvoeringen). 
Aan specifieke verkeerstaken werd 529 uren gewerkt. Men moet hier wel rekening houden met de 
inzet van de dienst verkeer in de interventiediensten. 
Onze gespecialiseerde slachtofferhulp besteedde aan specifieke tussenkomsten 30 uren. 

 
d. Tijdelijke activiteiten – lokale prioriteiten: 

Hieronder vallen de uren weerhouden voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. In dit item 
worden dus de eigen inspanningen weergegeven die we vrij kunnen invullen: het zijn de uren die we 
kunnen vrijmaken en zelf uitvoeren, na eerst al de verplicht in te vullen taken te hebben uitgevoerd. 
Een groot aantal punten die in de verschillende krachtlijnen worden opgelegd werden geïntegreerd in 
de uitvoering van andere diensten zoals interventie, toezichtdiensten, recherche edm. Dit leverde 
aldus een efficiënte capaciteitsbesteding enerzijds op anderzijds een capaciteitsbesparing. 
Aan de uitvoering van onze “Actieplannen” tot aanpak van de prioriteiten uit ons zonaal 
veiligheidsplan werden in 2012 bijkomend 3787 uur besteed. 

 
e. Management van medewerkers en middelen: 

Het betreft hier de ondersteunings- en besturingsprocessen (vormingen, HRM, logistiek, leiding,….). 
Het totaal aantal bestede uren bedroeg 47.366 uren.  
Besturingsprocessen namen 19.859 uren voor hun rekening, ondersteuningsprocessen 19.618 uren. 
Aan opleiding en vorming werden in 2012 5.517 uren besteed. 

 
f. Overuren: 

                                            
1 1 FTE = 1 fulltime equivalent of 1 voltijdse werknemer 
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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. 
Zie jaarverslag 2012 waarbij  overuren 2012 gelijk is aan capaciteit FTE 10. 
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HOOFDSTUK 3. 

DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
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3.1. De vorige strategische doelstellingen – evaluatie en te 
trekken lessen 

 
Het zonaal veiligheidsplan 2008-2012 (verlenging 2013) van de PZ K-L-M vermeldde volgende 
doelstellingen, die in de onderscheiden actieplannen werden opgenomen: 
 
 
3.1.1. Fenomeen “verkeer” 
 
Dit fenomeen werd opgesplitst in: 
 

1. snelheidshandhaving 
 
Algemene doelstelling: de verkeersveiligheid bij de bevolking verhogen waarbij beoogd wordt het aantal 

verkeersongevallen met gewonden en dodelijke afloop verder te doen dalen door middel 
snelheidscontroles. 

 
Resultaten – Evolutie van de snelheidscontroles:  
In onderstaande tabel staan de jaarcijfers voor zover er die vanaf 2008 zijn gemeten. Hieruit kan men 
besluiten dat de PZ de laatste jaren de inspanningen opdrijft om aan de verwachtingen van de diverse 
overheden en aan de eigen doelstellingen te voldoen. 
 

 
De 
verdere 
specificat
ie per 
gemeente 
en per 
onderdeel 

zijn in de diverse jaarverslagen terug te vinden. 
 
De snelheidsinformatieborden worden maximaal geplaatst in de zone om over de evolutie van 
(top)snelheden op o.a. verbindingswegen éénduidige conclusies te kunnen trekken en om te kunnen 
antwoorden op de vraag of de inspanningen m.b.t. snelheidscontroles significante resultaten opleverden. 
In feite beoogt deze doelstelling dat er minder verkeersongevallen (lees: verkeersslachtoffers) zouden 
plaatsvinden in de omschrijving van de politiezone. De cijfergegevens worden echter nog onvoldoende 
geanalyseerd en gebruikt voor verdere aanpak van verkeersproblemen. 
 
In 2012 werden in de Politiezone K-L-M in totaal 303.758 voertuigen gecontroleerd op snelheid 
 
Te trekken lessen: 
 
Er is ongetwijfeld een relatie tussen (overdreven) snelheid en verkeersongevallen met gewonden. In de 
Staten-Generaal van de verkeersveiligheid komt duidelijk naar voor dat de doelstelling erin bestaat om 
steeds minder verkeersongevallen met doden en (zwaar) gewonden in het verkeer te hebben. 
 
 
 
 

Aantal/Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 
      
Controles  119 169 190 160 
Voertuigen  23.162 48.368 143.385 303.758 
PV’s 2.125 4.472 7.055 9.331 5.503 
Intrekking 
rijbewijs 

   130 44 
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2. verkeer in de schoolomgeving: 
 
Algemene doelstelling: samen met de schooldirecties, de oudercomités en de gemachtigde opzichters, de 

verkeerschaos bij aanvang en einde van de lessen aan en in de onmiddellijke 
schoolomgevingen beheersen en het verkeersonveiligheidsgevoel verminderen. 

 
Resultaten:  
 
De inspanningen aan controles en toezicht aan en in de onmiddellijke omgeving van de scholen werd 
beter geregistreerd; personeel werd regelmatig gesensibiliseerd om deze controles en toezichten uit te 
oefenen. Bijzondere inspanningen worden ieder jaar bij aanvang van het schooljaar geleverd. 
 
Aantal diensturen “schooltoezicht”: 

- in 2008: 758uur 
- in 2009: 734uur 
- in 2010: 728 uur 
- in 2011: 1190* In de loop van 2011 werd overgeschakeld op het aantal toezicht en en 

werd het aantal uren niet meer weerhouden. Daarom is dit cijfer duidelijk verschillend 
met de voorgaande jaren. 

- In 2012: 1615 
 
Te trekken lessen: 
Een aanhoudende motivatie en sensibilisatie van de personeelsleden blijft nodig, met daarbij een goede 
registratie van de geleverde inzet. De realiteit wijst uit dat het in wezen onmogelijk is om de 
verkeerschaos op te lossen aan en in de omgeving van de scholen bij aanvang en einde van de lessen. Wat 
wel dient beoogd te worden is het feit dat ouders en leerlingen ertoe zouden moeten komen dat zij een 
verkeersveilig gevoel krijgen wanneer naar school gaan.  
 

3. sturen onder invloed:  

Algemene doelstelling: een consequent repressief beleid voeren ten aanzien van sturen onder invloed van 
alcohol en andere drugs. 

 
Resultaten - Evolutie: 
In onderstaande tabel staan de jaarcijfers voor zover die vanaf 2008 zijn gemeten. Hieruit kan met 
besluiten dat de PZ de laatste jaren de inspanningen opdrijft om aan de verwachtingen van de diverse 
overheden en aan de eigen doelstellingen te voldoen. 
 

Inbreuk/Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

Alcohol (dronken 
sturen) 

56 30 63 87 47 

Alcohol Onmidd. Intrek 5 0 10 16 33 

 
De verdere specificatie per gemeente en per onderdeel zijn in de diverse jaarverslagen terug te vinden. 
 
Te trekken lessen: 
 
Het is noodzakelijk om in het kader van de actieplannen aan dronken sturen aandacht te blijven schenken 
en de maandelijkse alcoacties te blijven handhaven. Sinds 2012 wordt maximaal, in het kader van elke 
vaststelling van verkeersongevallen ( ook met stoffelijke schade) een ademtest uitgevoerd. 
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4. wildparkeren 

 
Algemene doelstelling: een coherent repressief beleid voeren ten aanzien van bestuurders die parkeren: op 

parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten, op trottoirs, op oversteekplaatsen 
van voetgangers, op oversteekplaatsen voor fietsers, op fiets- en voetpaden (i.e. 
“wildparkeren”). 

 

Resultaten: 
Uit de jaarverslagen blijkt dat “wildparkeren” een zorg blijft. Ter illustratie hierna het aantal opgestelde 
P.V.’s en onmiddellijke inningen wegens verboden stilstaan en parkeren: 

2008 944 
2009 537 
2010 1449 
2011 1427 
2012 1175 

 
Te trekken lessen: 
De aandacht op het fenomeen van “wildparkeren” moet onverminderd behouden blijven.  
 
 
 
3.1.2. Fenomeen “diefstallen met braak (en pogingen) in woningen” ( samen te brengen met 
diefstallen van en uit voertuigen) 
 

Algemene doelstelling: 

Aanpakken van het fenomeen diefstallen met braak in de politiezone K-L-M, met een bijzondere zorg voor het 
ontraden, het buurtonderzoek en het herbezoek met als doelstelling het aantal diefstallen in de gedetecteerde 
risicozones van de Politiezone K-L-M te doen dalen en te voorkomen dat dit fenomeen elders in de zone niet 
toeneemt. 

Resultaten 

De cijfers na de schuine streep betreffen de inbraakpogingen. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Kapelle-op-den-Bos 52/11 43/6 39/10 36/12 35 

Londerzeel 126/42 93/28 70/29 90/27 53 

Meise 172/46 166/45 198/60 190/63 186 
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Totaal 350/99 302/79 307/99 316/102 274 

 
Het ontraden van kandidaat-inbrekers werd als volgt aangepakt: 
 

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

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

- De deelname aan grootschalige acties gespreid over meerdere arrondissementen,  
 
Het buurtonderzoek werd als volgt aangepakt: 
 

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

- Buren die mogelijk iets konden gezien hebben, doch afwezig waren op het moment 
van onze aanwezigheid kregen een bericht in de brievenbus met de vraag om ons te 
contacteren indien ze iets hadden gezien. Ingeval positieve informatie werd 
verkregen werd dit onmiddellijk doorgegeven aan de lokale recherche. 

 
Eind 2011, begin 2012  werden gekenmerkt door inbrakengolven door rondtrekkende dadergroepen. 
Hierop werd gewerkt, o.a. door extra patrouilles, ook met anonieme voertuigen. Het is een gegeven dat de 
aanwezigheid van de A12 met de op-en afritten een ideale toegangs- en vluchtweg voor onze zone voor 
inbrekers. Dit wordt opnieuw duidelijk geïllustreerd in het zonaal veiligheidsbeeld 2011 (opgemaakt door 
de strategisch analisten van het CSD) van de PZ K-L-M. Het plaatsen van ANPR-camera’s zou kunnen 
overwogen worden. 
 
Te trekken lessen: 
 
Het fenomeen van de inbraken blijft een zorg en leidt tot een groot onveiligheidsgevoel in straten en 
buurten waar werd ingebroken, afgezien van de materiële schade en het nadeel dat werd berokkend aan de 
inwoners. Het is dan ook belangrijk o.a. de acties gericht op rondtrekkende dadergroepen aan te houden. 
 
Tijdens de “Zonale Veiligheidsraad dd 18 april 2012” werd voorgesteld: “De heer M. Cornelis, 
arrondissementscommissaris, stelt voor om actieplan Diefstallen met braak en actieplan Diefstallen van en 
uit voertuigen samen te nemen zodat de prioriteiten kunnen beperkt worden.” 
 
 
3.1.3. Fenomeen “diefstallen van en uit voertuigen (waaronder de garagediefstallen, de car- en 
homejackings en fietsen)” ( samen te brengen met diefstal in woningen) 
 
Algemene doelstelling: Aanpakken van het fenomeen diefstallen van en uit voertuigen in de politiezone 

K-L-M, met een bijzondere zorg voor het ontraden, het buurtonderzoek en het 
herbezoek met als doelstelling het aantal diefstallen van en uit voertuigen in de 
gedetecteerde risicozones van de Politiezone K-L-M te doen dalen en te 
voorkomen dat dit fenomeen elders in de zone niet toeneemt. 

 
Resultaten 
Voor wat betreft de diefstallen van voertuigen werden volgende cijfers geregistreerd: 
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- in 2008: 19 gestolen voertuigen 
- in 2009: 16 
- in 2010: 31 
- in 2011: 12 
- in 2012: 30 

Voor wat betreft de diefstallen uit voertuigen: 
 

- in 2008: 180 
- in 2009:   97 
- in 2010:   85 
- in 2011: 104 
- in 2012: 106 

 
Te trekken lessen: 
 
Aansluitend bij het vorige fenomeen is het belangrijk dat wij capaciteit blijven investeren in ontradende 
acties, die aansluiten bij de initiatieven ter bestrijding van woninginbraken. 
 
Tijdens de “Zonale Veiligheidsraad dd 18 april 2012” werd voorgesteld: “De heer M. Cornelis, 
arrondissementscommissaris, stelt voor om actieplan Diefstallen met braak en actieplan Diefstallen van en 
uit voertuigen samen te nemen zodat de prioriteiten kunnen beperkt worden.” 
 
 
3.1.4. Fenomeen “drugsoverlast” 
 
Algemene doelstelling 

Een goede registratie van het aantal dealers en gebruikers in relatie met gedetecteerde overlastplaatsen met 
als doel de overlast voor de onmiddellijke omgeving significant te laten dalen. 

 
Resultaten 
 
 

  
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

    
2012 

Kapelle-op-den-Bos 18 30 3 12 13 

Londerzeel 20 33 21 40 36 

Meise 20 16 19 7 28 

Totaal 58 79 43 59 77 

 
De cijfers werden gehaald uit het “Zonaal Veiligheidsbeeld 2012 – KLM” opgemaakt door de strategisch 
analist van het CSD Asse. 
 
Te trekken lessen: 
 
De doelstelling is ruim gedefinieerd: nazorg bijvoorbeeld beperkt zich in de praktijk tot doorverwijzing 
naar gespecialiseerde instanties. Het in kaart brengen van druggerelateerde feiten bleef beperkt tot de 



 
Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

Politiezone K-L-M (5409) 
Versie juni 2013 

54 

registratie van “drugsgevoelige” plaatsen, vaak hangplaatsen van jongeren en uitgaansbuurten. Er kunnen 
derhalve geen precieze of efficiënte indicatoren gekoppeld worden aan deze doelstelling. De loutere 
registratie van het aantal druggerelateerde dossiers is evenmin een goede indicator. 
 
Feit is dat het aantal dossiers een maat is voor de capaciteitsinspanningen die onze dienst levert op dit 
terrein.  
 
3.1.5. Fenomeen “milieu” ( wordt aandachtspunt) 

Algemene doelstelling 

Het voeren van een efficiënt en gecoördineerd beleid op het vlak van de milieuproblematiek (zoals gedefinieerd 
in deze krachtlijn), binnen de Politiezone K-L-M en bijdragen aan de realisatie van het NVP door registratie ten 
behoeve van de federale politie van afvaltransporten die in het kader van gerechtelijke onderzoeken kunnen 
wijzen op afvalfraude. 

Resultaten 

In het kader van de milieuproblematiek worden ieder jaar vaststellingen geregistreerd i.v.m.: 
  

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

In 2012 bijvoorbeeld werden in dit kader 35 processen-verbaal opgesteld (2011:99). Wat betreft sluikstorten, 
waterverontreiniging en vooral bouwinbreuken, gebeuren de vaststellingen in regel in samenwerking met de 
gemeentelijke diensten, in uitzonderlijke gevallen met diensten van milieuinspectie of stedenbouw.  

Aansluitend bij de milieuproblematiek zijn de feiten die kunnen vervolgd worden met een gemeentelijke 
administratieve sanctie. In 2012 bijvoorbeeld werden 34 bestuurlijke verslagen G.A.S. (gemeentelijke 
administratieve sancties) opgesteld. 

In de voorbije jaren werden in de zone geen feiten gedetecteerd die betrekking hadden of hebben op afvalfraude 
of afvaltransporten. Een raakvlak met de milieuproblematiek zijn de zogenaamde metaaldiefstallen, waarbij 
achtergelaten kunststofafval (de isolatie van koperdraden,..) – en dus sluikstorting – wijst op dit fenomeen. 

Te trekken lessen: 

Zonder de problematiek te minimaliseren (weinig dossiers), dient onze aandacht blijvend gevestigd op milieu-
inbreuken omdat zij een ernstige aantasting zijn van de levenskwaliteit van onze inwoners. De samenwerking 
vanuit onze dienst met de respectievelijke ambtenaren en diensten bevoegd voor leefmilieu, zal onderhouden 
worden en zo mogelijk nog verbeterd. De lokale politie wordt in het kader van de milieuproblematiek gezien als 
de uitvoerder van het verbaliserende luik van de gemeentelijke milieubeleidsplannen. 

 

3.1.6. Aandachtspunt “intrafamiliaal geweld” 
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Algemene doelstelling 

Het fenomeen van intrafamiliaal geweld (IFG) werd opgenomen in het ZVP 2009-2012 (verlenging 2013), als 
algemene doelstelling werd gesteld:  wij willen bijdragen aan de bestrijding van intrafamiliaal geweld 

 

Resultaten 

Feiten die betrekking hebben op de definitie van intrafamiliaal geweld werden geregistreerd, waardoor de 
dossiers efficiënt ter beschikking staan en geraadpleegd kunnen worden. De dossiers kunnen gebruikt worden 
door de personeelsleden zodat deze bij interventies zo adequaat mogelijk kunnen handelen en over volledige 
informatie beschikken om hun proces-verbaal op te baseren. Er werden ook opleidingen georganiseerd voor onze 
personeelsleden met de bedoeling om een grotere betrokkenheid tot stand te brengen inzake intrafamiliaal 
geweld. In eerste instantie werd beoogd dat onze medewerkers in alle omstandigheden een grotere 
opnamebereidheid zouden vertonen bij meldingen, klachten of aangiften in dit verband.  

Te trekken lessen: 

Er is nood aan een nog betere registratie en opvolging van problematische gezinssituaties. Daarbij is het nodig 
dat alle personeelsleden verder blijven gesensibiliseerd worden over IFG. 

Voorstel van doelstelling: wij willen bijdragen aan de bestrijding van intrafamiliaal geweld door:. 

- Constructief bijdragen tot de registratie en de opvolging van de feiten  

- Onze personeelsleden blijven sensibiliseren voor de ernst van het probleem 

 
3.1.7. Aandachtspunt “terrorisme / radicalisering” 

Algemene doelstelling: 

Onze politiemensen aansporen tot het verzamelen van nuttige informatie die kan leiden tot opsporing van 
terroristische organisaties of de bindingen ernaar kunnen blootleggen. 

Resultaten: 

Er zijn tijdens de vorige beleidsperiode verschillende sensibiliseringsinitiatieven geweest ten behoeve van de 
personeelsleden om hen alert te maken voor het fenomeen van terrorisme: dit gebeurde tijdens “theorie”-dagen 
en studiedagen over dit onderwerp. 

De PZ K-L-M heeft een contactpersoon voor dit fenomeen, die deel uitmaakt van de lokale recherche. 

Te trekken lessen: 
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Uit de gebeurtenissen in onze wereld die rechtstreeks verband houden met terrorisme, is het duidelijk en evident 
dat alle personeelsleden blijvend dienen gesensibiliseerd voor dit (zeer verontrustende) fenomeen. 

Voorstel van doelstelling: 

Wij blijven onze politiemensen aansporen tot het verzamelen van nuttige informatie die kan leiden tot opsporing 
van terroristische organisaties of de bindingen ernaar kunnen blootleggen. 

 

3.1.7. Aandachtspunt “Overlast” ( zie prioriteit NVP) 

Algemene doelstelling: 

Bijdragen tot het beheersen van overlastproblemen op het grondgebeid van de politiezone K-L-M door in zeer 
nauwe samenwerking met de gemeentebesturen en andere partners – in eerste instantie de organisator(en) - 
overlastproblemen in kaart te brengen, een gezamenlijke en integrale aanpak af te spreken en als politie 
fundamenteel bij te dragen in het streven naar een uniforme regelgeving binnen alle gemeentes van de 
politiezone 

Resultaten: 

Uit een studie gemaakt in juni 2010 en de daarbij behorende bemerkingen kan opgemaakt worden dat er enkel 
mits uitbreiding van het korps, of inhuren van extern personeel, daadwerkelijk en op vaste basis capaciteit kan 
gespendeerd worden aan de bestrijding van overlast. 

Te trekken lessen: 

Er is nood aan een nog betere registratie en opvolging van problematische overlast. Hiermee samengaand is het 
nuttig om tijdens de vooraf gedefinieerde overlastmomenten interventieteams op de been te hebben om 
preventief toezicht te houden en desnoods verbaliserend op te treden.  

De grootste kritieke factor is de vereiste capaciteit. 

Voorstel van doelstelling: 

Blijven bijdragen tot het beheersen van overlastproblemen op het grondgebeid van de politiezone K-L-M door in 
zeer nauwe samenwerking met de gemeentebesturen en andere partners – in eerste instantie de organisator(en) - 
overlastproblemen in kaart te brengen, een gezamenlijke en integrale aanpak af te spreken en als politie 
fundamenteel bij te dragen in het streven naar een uniforme regelgeving binnen alle gemeentes van de 
politiezone 
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3.2. De strategische doelstellingen 2014-2017 
 

3.2.1. Synthese van de argumentatie 

Uit de bespreking van de cijfers en de bronnen van de verschillende belanghebbenden kan volgend strategisch 
stuurbord opgemaakt worden. Hierin worden per partner de succesbepalende factoren opgesomd. Van hieruit 
bestaat de mogelijkheid om in het zonaal veiligheidsoverleg de strategische doelstellingen nader te bepalen. 

 

Strategisch stuurbord 

opdrachtgevers dienstenafnemers/partners 

1. Effectieve en efficiënte dienstverlening 
aanbieden 

ü  1. Effectieve en efficiënte dienstverlening 
aanbieden 

ü  

2. Een gezond financieel beheer ü  2. Geïntegreerd werken ü  

3.  ü  3. Goede contacten leggen ü  

Maatschappij medewerkers 

1. Effectieve en efficiënte dienstverlening 
aanbieden 

ü  1. Gemotiveerde medewerkers ü  

2. Goede contacten leggen ü  2. Deskundige medewerkers ü  

3. Buurt- en verkeersproblemen aanpakken ü  3.  ü  

 

Uit de cijfers en de bronnen komen volgende prioritaire fenomenen voor onze politiezone naar voor: 

 
1. Diefstallen   

a. met braak in woningen 
b. van en in voertuigen 
c. fietsdiefstallen 

2. Drugs  dealen en gebruik 
3. Verkeer  
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a. snelheid 
b. Schoolomgeving 
c. Sturen onder invloed van drank of drugs 

4. Intra familiaal geweld 
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3.2.2. De strategische doelstellingen 
 
 

1. DIEFSTALLEN  
 

1.1  STRATEGISCHE DOELSTELLING:     DIEFSTALLEN MET BRAAK  
Aanpakken van het fenomeen diefstallen met braak in de politiezone K-L-M, met een bijzondere zorg 
voor het ontraden, het buurtonderzoek en het herbezoek met als doelstelling het aantal diefstallen in de 
gedetecteerde risicozones van de Politiezone K-L-M te doen dalen en te voorkomen dat dit fenomeen 
elders in de zone toeneemt. 

 

1.2 STRATEGISCHE DOELSTELLING:   DIEFSTALLEN VAN EN UIT VOERTUIGEN 
/FIETSDIEFSTALLEN 

Aanpakken van het fenomeen diefstallen van en uit voertuigen en van fietsdiefstallen  in de politiezone 
K-L-M, met een bijzondere zorg voor het ontraden, het buurtonderzoek en het herbezoek met als 
doelstelling het aantal diefstallen van en uit voertuigen in de gedetecteerde risicozones van de 
Politiezone K-L-M te doen dalen en te voorkomen dat dit fenomeen elders in de zone toeneemt. 

 
•  LEIDERSCHAP 
 

o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit. 
o Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren. 

 
• STRATEGIE EN BELEID 

 
o Planning opstellen voor resultaatgerichte acties. 
o Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt (ILP) 

 
• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 

o De deontologische code en de “visie-missie-waarden” van de PZ K-L-M vormen de 
dagelijkse leidraad voor het functioneren van alle medewerkers (integriteit, correcte 
bejegening van iedereen,....). 

o Specifieke opleiding voorzien (i.v.m. preventie). 
o Feedback geven over de geboekte resultaten. 

 
• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 
o Benodigde technische middelen voorzien, (technopreventie, sporenopname,...) 
o Efficiënt beheer ICT middelen. 

 
• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
 

o De doelstelling transversaal uitwerken 
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• PARTNERS 
 

o Parket  
o Federale politie (FGP, labo,...) 
o Techno-preventiedienst 
o Pers 
o Inwoners 
o Directie NMBS 

 
• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 

o Indicatoren: 
§ Aantal voltooide inbraken 
§ Aantal pogingen 

o Wijze waarop – methode – tool: stuurbord. 
 
o Frequentie: driemaandelijks. 

 
 

2. DRUGSOVERLAST 
 
2.1 STRATEGISCHE DOELSTELLING: wij willen een blijvende actieve medewerking aan een 

functionerend drugspreventieplatform binnen de omschrijving van de politiezone met een adequaat 
drugpreventiebeleid en een goede registratie van het aantal dealers en gebruikers in relatie met 
gedetecteerde overlastplaatsen met als doel de overlast voor de onmiddellijke omgeving significant te 
laten dalen. 

 
• LEIDERSCHAP 
 

o De zonale veiligheidsraad is zich bewust van de noodzaak van een multidisciplinaire 
aanpak. 

o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit. 
o Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren. 

 
 

• STRATEGIE EN BELEID 
 

o Resultaatgericht actieplan opstellen dat compatibel is met dat van de  werkgroep 
intergemeentelijk drugsoverlegplatform. 

o Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt (ILP). 
 

• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 

o De deontologische code en de “visie-missie-waarden” van de PZ K-L-M vormen de 
dagelijkse leidraad voor het functioneren van alle medewerkers (integriteit, correcte 
bejegening van iedereen,....). 

o Specifieke opleiding voorzien. 
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o Feedback geven over geboekte resultaten. 
 

 
• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 
o Benodigde technische middelen voorzien. 

 
• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
 

o De doelstelling transversaal uitwerken. 
 

• PARTNERS 
 

o Gemeentebesturen 
o Parket 
o (Drug)hulpverlening 
o Federale politie (gerechtelijk labo, drugspeurhond,...) 
o Pers 

 
• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 

o Indicatoren: 
 

§ Aantal overlastplaatsen in de politiezone 
§ Aantal drugsdossiers. 
§ Aantal geregistreerde dealers. 
§ Aantal geregistreerde gebruikers. 
 

o Wijze waarop – methode – tool: stuurbord. 
 

o Frequentie: driemaandelijks. 
 

3. VERKEER 
 
3.1. STRATEGISCHE DOELSTELLING:        SNELHEID 

de verkeersveiligheid bij de bevolking verhogen waarbij beoogd wordt het aantal verkeersongevallen 
met gewonden en dodelijke afloop verder te doen dalen door middel van snelheidscontroles. 

 
3.2. STRATEGISCHE DOELSTELLING:    VERKEER IN DE SCHOOLOMGEVING 

samen met de schooldirecties, de oudercomités en de gemachtigde opzichters, de verkeerschaos bij 
aanvang en einde van de lessen aan en in de onmiddellijke schoolomgevingen beheersen en het 
verkeersonveiligheidsgevoel verminderen. 

 
3.3. STRATEGISCHE DOELSTELLING:     STUREN ONDER INVLOED 

een consequent repressief beleid voeren ten aanzien van sturen onder invloed van alcohol en andere 
drugs. 

 
3.4. STRATEGISCHE DOELSTELLING:      PARKEERPROBLEMATIEK 

een coherent repressief beleid voeren ten aanzien van bestuurders die parkeren: op parkeerplaatsen 
voorbehouden voor gehandicapten, op trottoirs, op oversteekplaatsen van voetgangers, op 
oversteekplaatsen voor fietsers, op fiets- en voetpaden (i.e. “wildparkeren”). 
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• LEIDERSCHAP 
 

o De zonale veiligheidsraad is zich bewust van de noodzaak van een multidisciplinaire 
aanpak. 

o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit. 
o Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren. 
 

• STRATEGIE EN BELEID 
 

o Planning opstellen voor resultaatgerichte acties. 
o Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt (ILP). 

 
• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 

o De deontologische code en de “visie-missie-waarden” van de PZ K-L-M vormen de 
dagelijkse leidraad. voor het functioneren van alle medewerkers (integriteit, correcte 
bejegening van iedereen,....). 

o Adequate  opleidingen voorzien. 
o Feedback geven over geboekte resultaten. 

 
• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 
o Goede besteding van het verkeersveiligheidsfonds. 
o Efficiënt beheer ICT middelen (vb. Tradelec). 

 
• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
 

o De doelstelling transversaal uitwerken. 
 

• PARTNERS 
 

o Gemeentebesturen 
o Scholen 
o Gemachtigde opzichters 
o Oudercomités én ouders 
o Parket 
o Provinciebestuur Vlaams-Brabant 
o Federale politie. 
o B.I.V.V. 
o FOD Mobiliteit en FOD BiZa 
o Media 
 

 
• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 

o Indicatoren: 
 

1. Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 
2. Aantal uren besteed aan schooltoezichten. 
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3. Aantal P.V.’s en OI’s dronken sturen en drugs in verkeer. 
4. Aantal P.V.’s en OI’s m.b.t. “wildparkeren”. 
5. Aantal P.V.’s of OI’s m.b.t. “snelheid”. 

 
o Wijze waarop:  
 

§ Stuurbord voor de vier subkrachtlijnen. 
§ Ontleding van de verkeersdossiers om de oorzaak van de ongevallen met lichamelijk 

letsel te detecteren en wie de betrokkenen zijn (zwakke weggebruikers...). 
 
o Frequentie: driemaandelijks. 

 
4. INTRAFAMILIAAL GEWELD 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: wij willen bijdragen aan de bestrijding van intrafamiliaal geweld. 

• LEIDERSCHAP 
o De zonale veiligheidsraad is zich bewust van de noodzaak van een multidisciplinaire 

aanpak. 
o Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit. 
o Erover communiceren en zodoende een draagvlak creëren. 

 
• STRATEGIE EN BELEID 

 
o Specifieke opleiding blijven voorzien over IFG. 

 
• MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 

o De deontologische code en de “visie-missie-waarden” van de PZ K-L-M vormen de 
dagelijkse leidraad voor het functioneren van alle medewerkers (integriteit, correcte 
bejegening van iedereen,....). 

o Alle medewerkers voelen zich nauw betrokken bij de problematiek van IFG. 
o Specifieke opleiding voorzien over IFG. 
o Feedback geven over resultaten of gevolgen. 

 
• MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 
o Efficiënt beheer en gebruik van de IFG-dossiers. 

 
• MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
 

o De doelstelling transversaal uitwerken 
o Goede toepassing van het draaiboek “partnergeweld”. 

 
• PARTNERS 
 

o Groot Eiland vzw 
o Parket (w.o. slachtofferonthaal) 
o C.A.W. 
o O.C.M.W. 
o Vrouwenvluchthuizen 
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o Vredegerecht 
 

• WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 

o Indicatoren: 
 

§ Aantal IFG-dossiers 
§ Aantal meldingen IFG 
§ Aantal gevolgde doorverwijzingen door slachtoffer(s) 
§ Aantal gevolgde doorverwijzingen door pleger(s). 
 

o Wijze waarop – methode – tool: stuurbord. 
 

o Frequentie: driemaandelijks. 
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HOOFDSTUK 4. 

HET COMMUNICATIEBELEID 
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4.1. Externe communicatie 
4.1.1. Te trekken lessen over de externe communicatie van het politiebeleid 2009-

2012 (verlenging 2013) 
 
1. Het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 (verlenging 2013) werd (net als de vorige) uiteengezet en toegelicht in 
de politieraad en gepubliceerd via de sites van de gemeenten. Dit gebeurt ook met de jaar- en evaluatieverslagen: 
de korpschef licht deze toe aan de politieraadsleden; de verslagen worden gepubliceerd op de sites van de 
gemeenten, een synthese verschijnt in de lokale informatiebladen en uitgedrukte exemplaren van de verslagen 
worden ter beschikking gesteld van de bibliotheken.  
 
2. Belangrijke successen op het vlak van gerechtelijke onderzoeken worden consequent gecommuniceerd met de 
gemeentebesturen en de inwoners via persberichten. Er is sedert de opstart van de politiezone een 
persverantwoordelijke aangesteld (en aangemeld bij het parket van Brusssel). 
 
3. Preventieve initiatieven en raadgevingen (drugs, inbraken), worden gecommuniceerd via de gemeentelijke 
informatiebladen en via de pers. 
 
4. De wijkinspecteurs worden kenbaar gemaakt aan de nieuwe inwoners via het loket van de dienst bevolking: 
van iedere wijkinspecteur werd een fiche opgesteld met zijn/haar foto, de lijst van de straten die behoren tot 
zijn/haar wijk, met daarbij een korte toelichting over het takenpakket van de wijkinspecteur en nuttige 
telefoonnummers. Nieuwe inwoners ontvangen bij hun melding van aankomst de fiche van de wijkinspecteur die 
hen zal opzoeken in het kader van de procedure rond de inschrijving in het bevolkingsregister. 
 
5. Er is voor iedere gemeente een commissaris aangesteld die de banden met het bestuur onderhoudt. Deelname 
van de korpschef, officieren, wijkinspecteurs aan de organisatie door de gemeentebesturen van de verwelkoming 
van nieuwe inwoners. 
 
6. Bepaalde acties of initiatieven (bijv. aanvang nieuw schooljaar,...)  
 
7. Voor de vergaderingen van de politieraad wordt consequent de pers uitgenodigd en krijgen de 
correspondenten een persnota met de inhoud van de agenda en een korte toelichting. 
 
8. In december 2012 werd gestart met het project sociale media – twittergebruik. (juni 2013: 372 volgers) 

Besluit:   Wij menen dat de externe communicatie op een behoorlijk peil zit. 

 

4.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid 2014-2017 
 
1. Wij wensen de werkmethode voor de externe communicatie te bestendigen.  
 
2. Aanpak en verbetering van onze website. Deze website zou niet enkel aan de burger een duidelijk beeld 
moeten geven over onze politiewerking maar moet eveneens de burger informeren over de aanpak van 
(on)veiligheidsproblemen en een platform creëren waar de burger kan terechtkomen om onze organisatie te 
bereiken ( link via email, twitter,..) . 
 
3. Verdere uitwerking van het gebruik van sociale media. 
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4.2. Interne communicatie 
4.2.1. Te trekken lessen over de interne communicatie van het politiebeleid 2009-

2012 (verlenging 2013) 
 
1. Wekelijks wordt op niveau korpsleiding gecommuniceerd in de stafvergaderingen, waarna de diensthoofden 
alle nuttige informatie meedelen aan hun medewerkers. 
 
2. Interne communicatie gebeurt sedert de opstart via de “theorie”-momenten of “theoriedagen”. 
 
3. Op de R-schijf van het ISLP-systeem staan documenten, verslagen van vergaderingen, interne nota’s, e.d.m., 
die voor ieder van de personeelsleden kunnen geconsulteerd worden. 
 
4. Ieder van onze personeelsleden beschikt over een persoonlijk e-mailadres. Hiervan wordt bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt bij het verspreiden van opsporingsberichten (foto’s,...), zodat ieder nauw wordt betrokken. 
 
5. De zonale veiligheidsplannen, een synthese van de jaarverslagen worden intern uiteengezet en toegelicht. 
 
6. Successen van onderzoeken worden ook intern gecommuniceerd (via e-mail, schriftelijk,...). 
 
7. Bij de evaluatie- en planningsgesprekken wordt de “visie-missie-waarden” van de zone uiteengezet en 
toegelicht, wat ook gebeurt bij de aankomst van nieuwe medewerkers (door korpschef, diensthoofd, adviseur-
jurist). 
 
8. Felicitaties aan het adres van medewerkers worden consequent gecommuniceerd. 
 
Besluit:  
De samenbrenging van de diensten in 1 politiegebouw heeft de interne communicatie sterk verbeterd maar toch 
kan deze nog niet als optimaal worden beschouwd. Communicatie heeft ook een menselijk aspect en er kan niet 
ontkent worden dat interpersoonlijke conflicten soms  een goede communicatie blijven hypothekeren. 
 

4.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie van het politiebeleid 2014-2017 

1. Wij wensen de werkmethode voor de interne communicatie te bestendigen.  

2. Invoering van operationele briefingmomenten via de terreincoaches. 

3. Optimalisatie gebruik van het intranet. 

4. Regelmatig overleg met T.C. (Terreincoaches) en jaarlijks overleg met alle diensten, samen met de 
diensthoofden. 

 

 



 
Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

Politiezone K-L-M (5409) 
Versie juni 2013 

68 



 
Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

Politiezone K-L-M (5409) 
Versie juni 2013 

69 

 
 

HOOFDSTUK 5. 

GOEDKEURING VAN HET PLAN 
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5.1. Verbeteren en vernieuwen 
 

Opmerkingen en/of suggesties Federale 
Overheidsdiensten (ZVP 2009-2012)2 

 
 

Genomen initiatieven/maatregelen om hieraan te 
verhelpen 

 
Goedkeuring van het ZVP 2009-2012 gezien de zeer 
goede kwaliteit ervan 

 
Het ZVP 2014-2017 is nu opgesteld volgens het 
model van CGL (Dir. van de relaties met de lokale 
politie). 
 

 
Heel wat beleidsvoorbereidend werk werd uitgevoerd 
voor dit strategisch beleidsplan 
 

 
Een bredere waaier aan bronnen werd gebruikt. 

 
Er is gezocht naar een zo groot mogelijk draagvlak bij 
de lokale partners. 
 

 
Deze visie is aangehouden en verder uitgewerkt. 

 
De keuzes van de prioriteiten uit het NVP en de 
kadernota integrale veiligheid werden gemotiveerd. 
 

 
Deze visie is aangehouden. 

 
Het plan respecteert de minimale normen inzake de 
basisfunctionaliteiten. 
 

 
De nieuwe organisatie in wijkteams wil nog betere 
resultaten garanderen op het vlak van de uitvoering 
van de basisfunctionaliteiten. 
 

 
Een nog betere integratie van de visie van de lokale 
politie-overheden, meer in het bijzonder deze van de 
procureur op het vlak van veiligheid en leefbaarheid 
van de zone. 
 

 
Vanuit het parket werd een prioriteitenlijst 
gecommuniceerd met de korpschefs, lijst die 
gehanteerd werd bij het weerhouden van de 
prioriteiten in dit ZVP. 

 
Blijven handhaven van de minimale norm van 7 
procent inzake lokale recherche werd aangeraden. 
 

 
Deze norm werd bereikt en is structureel ingebed in 
de nieuwe organisatie in wijkteams. 

 

                                            
2  
Brief van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 27 augustus 2004 aan de voorzitter van het 
politiecollege van de PZ K-L-M, met ref. VIII/C/SH/ZVP5409-28864: “Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 – Volstrekte 
Goedkeuring”. 



 
Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

Politiezone K-L-M (5409) 
Versie juni 2013 

71 

 

5.2. Goedkeuring 
 
 
 

Voor kennisname van het bovenstaande & voor akkoord over het huidige zonaal veiligheidsplan 
 

Datum zitting: 
 

 
18 juni 2013. 

Leden van de Zonale Veiligheidsraad HANDTEKENING 
 
Burgemeester-voorzitter  Jozef De Borger 
 

 

 
Procureur des Konings Jos Colpin 
 

 

 
Burgemeester Edward De Wit 
 

 

 
Burgemeester  Jos Emmerechts 
 

 

 
Korpschef  HCP Alain Meerts  
 

 

 
DirCoAdj.   HCP Liesbeth Van Isterbeek 
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HOOFDSTUK 6. 

ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN 
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VERSPREIDINGSLIJST 
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 Bestemmelingen 

1. Burgemeester – voorzitter van Londerzeel 

2 Parket Brussel 

3 Burgemeester van Kapelle-op-den-Bos 

4 Burgemeester van Meise 

5 Korpschef PZ K-L-M 

6 Provinciebestuur Vlaams-Brabant 

7 Dirco-adj. Asse 

8 Dirjud-adj. Asse 

9 CGL 

10 Minister van Binnenlandse Zaken 

11 Minister van Justitie 
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BIJLAGEN 
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1. Beschrijving van de Politiezone K-L-M - een analyse. 
 

2. Analyse van de veiligheidsproblematiek. 
 

3. De missie en de waarden van de Politiezone K-L-M. 
 

4. Organigram van de Politiezone K-L-M 
 

5. Het actieplan van de krachtlijn Diefstallen. 
 

6. Het actieplan van de krachtlijn Drugsoverlast. 
 

7. Het actieplan van de krachtlijn Verkeer. 
 

8. Het actieplan van de krachtlijn Intrafamiliaal geweld 
 

9. Het capaciteitsberekening. 
 

10. De begroting van dienstjaar 2012  van de Politiezone K-L-M. 
 
 
 


