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Voorwoord  

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Beste lezer, 
 
Dit jaarverslag is het sluitstuk van een jaar politiewerking. 
 
Net als steeds bleef woninginbraak een belangrijke prioriteit voor de politie. Tervuren telde 150 
inbraken. Dat zijn er 15 minder dan het jaar voordien, een daling van 9%. De daling kan te maken 
hebben met de wegenwerken op de Leuvensesteenweg, waardoor vluchtwegen minder toegankelijk 
waren en de dieven afgeschrikt werden. 
 
Naast inbraak is ook verkeersveiligheid een prioriteit in onze werking. Tijdens de herinrichting van de 
Leuvensesteenweg controleerden we extra op hardrijders en foutparkeerders op de omleidingswegen.  
Tijdens het afgelopen jaar reden er bijna 37.000 bestuurders voorbij onze bemande flitswagen. We 
testten ruim 2.000 bestuurders op rijden onder invloed van alcohol of drugs en controleerden nog eens 
2.000 bestuurders op gordeldracht en gebruik van gsm aan het stuur.   
Na dertien jaar zonder dodelijke ongevallen viel er één verkeersdode op ons grondgebied. Bij 56 
verkeersongevallen vielen er gewonden. 
 
En dan een primeur. Eind februari 2016 werd beslist dat de politiezones Tervuren en Dijleland 
(gemeenten Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee) zullen fusioneren vanaf 1 januari 2017. Het jaar 2016 
wordt dus een belangrijk transitiejaar waarin we hard zullen werken om in 2017 met een performant 
nieuw politiekorps van start te kunnen gaan. 
 
 
 
 
Maart 2015 
 
 

 
 

Peter VANHOYLAND 
hoofdcommissaris-korpschef 
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Lijst met afkortingen 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
AIK  Arrondissementeel Informatiekruispunt 

ARRO  Arrondissement  

CAW  Centrum voor algemeen welzijn 

CIC  Communicatie- en Informatiecentrum 

CGOP  Directie van de operationele politionele informatie 

CSD  Coördinatie-en steundienst 

DIRCO  Bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie 

DIRJUD Gerechtelijk directeur-coördinator van de federale politie 

FGP  Federale Gerechtelijke Politie 

GBS  Gemeentelijke basisschool 

GPI  Geïntegreerde politie 

GSM  Mobiele telefoon 

HRM  Human Resources Management 

HYCAP  Gehypothekeerde capaciteit 

ISLP  Integrated system local police 

KB  Koninklijk besluit 

OBP  Officier bestuurlijke politie 

OGP  Officier gerechtelijke politie 

PV  Proces-verbaal 

PZ  Politiezone 

PZ Herko Politiezone Herent-Kortenberg 

PZ LAN  Politiezone Landen 

PZ WOKRA Politiezone Wezembeek-Oppem/Kraainem 

RIR  Rapport informatif informatierapport 

SPC  Spoorwegpolitie 

VTE  Voltijds equivalenten 
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De politiezone  

_________________________________________________________________________________________ 
 
De politiezone Tervuren is een ééngemeentezone. Naast de gemeente Tervuren omvat ze de 
deelgemeenten Duisburg, Moorsel en Vossem.  
 
Wat beïnvloedt de werking van de politie in Tervure n? 
 
Park en woud Het grondgebied van Tervuren telt 3.293 ha, waarvan 1.205 ha (bijna 

37%) ingenomen wordt door het Zoniënwoud en het park van 
Tervuren. Daar komen nogal wat recreanten op af. De politie kreeg 
hierdoor vooral te maken met klachten over loslopende honden en 
foutief geparkeerde auto’s. De gemeente heeft in de loop van 2015 in 
samenspraak met de parkbeheerders losloopzones voor honden 
afgebakend. Dat helpt om honden in andere delen van het park aan 
de leiband te houden. 

 
1 op 4 inwoners is niet-Belg Op 1 januari 2015 waren er 21.439 mensen ingeschreven. Daarvan is 

één op vier niet-Belg. Tervuren kent een belangrijk aandeel van 
diplomatiek en consulair personeel en hoogwaardigheidsbekleders die 
niet in de gemeente ingeschreven zijn. Hun verblijf en activiteiten in 
hun residenties in Tervuren kunnen evenwel voor extra werklast 
zorgen, zeker in tijden van terroristische dreiging. 

 
Verkeer Op het grondgebied ligt het gedeelte van de Ring O met zowel het 

Leonardkruispunt als het Vier-Armenkruispunt.  De gemeente wordt 
doorkruist door de gewestweg N3, die Brussel met Leuven verbindt. In 
2015 werden de grote wegenwerken aan de Leuvensesteenweg 
afgerond. Tijdens de herinrichting controleerde de politie extra op 
hardrijders en foutparkeerders op de omleidingswegen. 

 
Scholen Tervuren telt twaalf scholen. De politie helpt zoveel als mogelijk 

kinderen veilig oversteken aan de schoolpoort, controleert soms of 
hun fietsen in orde zijn en ziet erop toe dat ze zich veilig gedragen in 
het verkeer. 

 
Lokale evenementen Tervuren kent een rijk verenigingsleven. Er zijn stoeten, kermissen en 

evenementen waar mensen graag naartoe komen. Tijdens het 
Belgisch Kampioenschap op 28 juni stond de politie paraat om de 
grote toeloop van wielersupporters op te vangen.  

 
Geen industrie Tervuren wordt in de categorie van residentiële randgemeenten met 

hoge inkomens gesitueerd1 , maar heeft ook sociale huisvesting.  De 
politie van Tervuren zet daarom hoog in op de strijd tegen 
woninginbraken, maar heeft ook een belangrijke sociale rol te 
vervullen. 

 
Nabijheid Brussel De olievlekwerking van de grootstad is soms merkbaar in het beeld 

van de criminaliteitscijfers. Bovendien komen nogal wat mensen in 
Tervuren aangifte doen van verlies of diefstal in Brussel. Dat verhoogt 
de werklast voor de mensen aan het onthaal. 

 
 
 

                                                           
1 Volgens de Belfius-indeling, Gemeentelijke profielschets 2015, studiedienst van de Vlaamse regering. 
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1.  Strategie en beleid  
_________________________________________________________________________________________ 
 
1.1. DE KOERS BEPALEN 
 
 
Excellente politiezorg 
 

De rol van de politie bestaat erin om fundamenteel bij te dragen aan maatschappelijke veiligheid 
samen met diverse belanghebbenden (inwoners en bezoekers van de politiezone, overheden, partners 
in veiligheid,…) 
 
De opdracht of de ‘missie’ van de politie werd vastgelegd in artikel 3 van de wet op de geïntegreerde 
politie:  ’de lokale politie verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg, meer bepaald alle 
opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale 
gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone, evenals het 
vervullen van sommige opdrachten van federale aard.’ 
 
Het kader waarbinnen de politiezone Tervuren deze opdracht wil vervullen wordt gevormd door het 
nationale concept van de excellente politiezorg2. Een excellente politiezorg, met oog voor 
maatschappelijke veiligheid, wordt gerealiseerd door voortdurend en gelijktijdig aandacht te schenken 
aan: 
 

Gemeenschapsgerichte politiezorg (als normerend politiemodel) 
Dit betekent dat veiligheidsproblemen worden aangepakt door zo goed mogelijk rekening te houden 
met de mensen en met de hele maatschappij. 
 

Informatiegestuurde politiezorg (als werkwijze) 
De politiewerking steunt op goede informatievergaring, informatieverwerking en informatieverspreiding. 
 

Optimale bedrijfsvoering 
De politieorganisatie wordt zo doeltreffend en zo efficiënt mogelijk beheerd. 
 
Missie 

_________________________________________________________________ 
 

De missie van de politiezone Tervuren is samenwerken om de kernactiviteiten wijkwerking, interventie, 
recherche, onthaal, slachtofferzorg, lokale openbare orde en verkeer doelmatig in te richten en het 
korps beleidsmatig te sturen. 
 
Visie 

_________________________________________________________________ 
 

De politiezone Tervuren onderschrijft de filosofie van de excellente politiezorg en wil met een 
kwalitatief hoogstaande en gemeenschapsgerichte politiezorg bijdragen tot de veiligheid en de 
leefbaarheid van de maatschappij. 
 
Waarden 
__________________________________________________________________________________ 
 

De leden van de politiezone Tervuren staan voor rechtvaardigheid, positieve werksfeer, transparantie, 
verantwoordelijkheid, vernieuwing en voorbeeldfunctie.

                                                           
2 Bruggeman, Van Branteghem & Van Nuffel, visietekst ‘Naar een excellente politiezorg’ Politeia, 2007. 
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1.2. WIE BEPAALT DE KOERS? 
 
De korpschef 
 

De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. 
Hij staat in voor de organisatie, de leiding en het beheer van het korps.  
 
Hoofdcommissaris Peter Vanhoyland werd bij KB op 13 december 2001 
aangesteld tot korpschef voor een periode van vijf jaar. Deze termijn werd 
ondertussen voor de tweede keer met vijf jaar verlengd tot december 2016.  
 
 

Korpschef Peter Vanhoyland 
 
De zonale veiligheidsraad 
 
Het politiebeleid wordt bepaald door de zonale veiligheidsraad. Die bereidt het zonaal veiligheidsplan 
voor, evalueert het en bevordert de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie. 
In de zonale veiligheidsraad zetelen de burgemeester Jan Spooren, de aangeduide substituut van de 
procureur des Konings, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie Karolien De Smet 
en korpschef Peter Vanhoyland. De gerechtelijke directeur-coördinator en de 
arrondissementscommissaris zijn ook aanwezig om het draagvlak te vergroten. 
 
In 2015 kwam de veiligheidsraad samen op 9 maart en 12 oktober. 
 
De gemeenteraad 

 
De huidige bestuursmeerderheid wordt samengesteld door de fracties van N-VA, CD&V en Groen+.  In 
2015 behandelde de gemeenteraad in 11 zittingen 11 dossiers  met betrekking tot de politie  
 

 2014 2015 
Personeel 9 6 
Middelen 5 4 
Beleid 0 1 

 

Het college van burgemeester en schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
Van boven naar onder en van links naar rechts: 
Theo Debeer (op 01/04/2015 vervangen 
door Sebastiaan Coudré), Bert Vanoost, 
Hubert Keyaerts, Lut Kint, Jan Trappeniers, 
Mario Van Rossum, burgemeester Jan 
Spooren, Mark Van Roy. 

 
In het college werden 11 agendapunten  met betrekking tot politie besproken. 

             
 2014 2015 
Personeel 5 6 
Middelen 5 4 
Beleid 2 1 
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1.3.  PARTNERSCHAP EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN 
 
De politiezone Tervuren heeft een aantal samenwerkingsakkoorden afgesloten met andere zones, met 
de federale politie, met het parket en met andere overheden. Dit gebeurt met het oog op financieel of 
operationeel voordeel. 
 

Thema Omschrijving Met wie 
Personeel - hycap  Afspraken rond de inzet van personeel voor 

de invulling van gehypothekeerde capaciteit 
De politiezones arro Leuven 
CSD Leuven 

Verlenen van bijstand Laterale steun op arrondissementeel niveau 
 

De politiezones arro Leuven 
CSD Leuven 

Politionele slachtofferbejegening Stand-bysysteem voor 
slachtoffercoördinatoren 

De politiezones arro Leuven 
 

Politiealarm Om een adequaat antwoord te bieden op een 
gebeurde daad van terrorisme of bijzonder 
feit van zware criminele aard waarbij de 
daders de vlucht hebben genomen en 
onmiddellijk op zeer korte tijd 
opsporingsgegevens beschikbaar zijn 

De politiezones arro Leuven 
Dirco 
Dirjud 

Logistieke steun - FLIP Logistieke steun tussen federale en lokale 
politie 

Federale politie 

Focus - laterale samenwerking  Afspraken die resulteren in een regelmatige 
samenwerking op operationeel gebied met als 
doel het organiseren van middelgrote acties 

PZ Leuven/PZ Lubbeek/ 
PZ Dijleland/PZ Herko 

Personeel – AIK Bijdrage in de financiële personeelskost van 
vier personeelsleden van het administratief en 
logistiek kader aangeworven door de PZ 
Leuven ten behoeve van het AIK Leuven 

De politiezones arro Leuven 

RechercheActieplan en Actieplan 
InterventieDiensten (RAPID) bij 
grootschalige gebeurtenissen en 
onderzoeken 

Onderlinge solidariteit toepasbaar voor 
onvoorziene, grootschalige of ernstige 
incidenten van die aard dat het de maximale 
inzetbare capaciteit van de betrokken 
politiedienst, op dat ogenblik, te boven gaat 

Politiezones arro Leuven 
Bestuurlijke overheden 
Gerechtelijke overheden 
CSD Leuven/FGP Leuven 
SPC Leuven 

Geweldbeheersing Om te voorzien in een gezamenlijke 
permanente vorming geweldbeheersing 
 

PZ Leuven/PZ Hageland/PZ 
LAN/PZ Lubbeek/PZ 
Tienen-Hoegaarden/PZ 
Herko/Pz Aarschot/PZ 
Haacht/PZ Dijleland/PZ 
Wokra/PZ Druivenstreek 

Druif - laterale samenwerking en 
uitwisseling van infrastructuur en 
middelen 

Informatieuitwisseling in de strijd tegen de 
diefstalproblematiek en gezamenlijk 
organiseren van acties. 
Wederzijdse bruikleen van voertuigen met 
ingebouwde GATSO-snelheidsmeter 

PZ Dijleland 
PZ Druivenstreek 

Uitbreiding van het protocol 
Focus:  jongerenpv’s en 
verkeersvorming 

Bijsturen van verkeersonveilig gedrag van 
jongeren van 12 tot 15 jaar  

 

PZ Dijleland/PZ Herko/PZ 
Lubbeek/Parket en 
Jeugdrechtbank Leuven 
Provincie Vlaams-Brabant 

Operationele aanpak 
diefstalproblematiek 

Samenwerking rond diefstalproblematiek op 
het grondgebied van de gemeenten 
Wezembeek-Oppem , Kraainem en Tervuren: 
maken van concrete afspraken op 
operationeel gebied. 

PZ Wokra 

Operationele aanpak 
diefstalproblematiek 

Zoneoverschrijdende anti-diefstalpatrouilles PZ Herko/PZ Dijleland/ 
CSd Leuven 

Partnergeweld Draaiboek voor de aanpak van partnergeweld 
in het arrondissement Leuven door politie, 
justitie en CAW 

Parket Leuven, politiezones 
arro Leuven, CAW 
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2.  Medewerkers  
_________________________________________________________________________________________ 

Hoe worden de medewerkers ingezet, gestimuleerd, gewaardeerd ? 
 
 
Wie werkte er in het korps in 2015? 

Koen Aegten   Marc Buekenhout   Martijn Camps   Jana Decru   Yves Déom   Stijn 
Demoitié   Danny Depré   Jessy Desaer   Jan Desmet   Johan Desmet   Hanne Dierickx  
Gaetan Follon   Brigitte Gaudius   Kris Geeraerts   Saskia Geyns   Alfons Giets   Carina 
Gilis    Kasper Henneco   Nadia Jacobs   Wim Jehoul   Erwin Lemmens   Kelly Linskens   
Christa Matthys   Ine Maes   Jessie Mouha    Arne Pelgrims   Alain Roland   Nathalie 
Schoonejans   Kevin Sellekaerts   Sven Sellekaerts   Patrick Soetaerts   Erwin Spreutels   
Jorgen Steeno   Gina Stevens   Bart Stroobants   Bart Thomas   Jonas Timmermans   
Sarah Vaesen   Femke Van Den Abbeele   Kris Van De Poel   Hansi Vanderbiest   Miranda 
Van der Linden   Guy Vander Veken   Jos Vanderelst   Dirk Vanderheyden   Peter 
Vanhoyland  Robin Vanruysseveldt   Viviane Verbinnen   Cecilia Verbrugghe   Marjan 
Vinck  Tom Winters   Frederik Wouters 
 
 

2.1. ORGANIGRAM 
 

 

 

Korpschef 
hoofdcommissaris 

 

Basispolitiezorg 
 

Ondersteuning 
4 assistenten 
1 poetsvrouw 

1 commissaris Logistiek & Steun 
1 commissaris Operaties 
1 commissaris Verkeer & Wijk 
1 adviseur HRM & beleid 

Interventie 
7 hoofdinspecteurs 

23 inspecteurs 

Onthaal 
ieders taak 

Wijkwerking 
1 hoofdinspecteur 

4 inspecteurs 

Verkeer 
1 agent + ieders taak 

 

Recherche 
2 hoofdinspecteurs 

2 inspecteurs 

Slachtofferbejegening 
ieders taak 

 

Openbare orde 
ieders taak 
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2.2. IN VULLING VAN HET PERSONEELSKADER 
 
 
 

 Goedgekeurd 
kader 

Beoogde 
invulling in 2015 

Werkelijke invulling 
op 31-12-2015 

VTE 

Operationeel kader3 44 43 41 40,94  4 
Burgerpersoneel   6  6  6         5,22 
Versterking van tijdelijk 
gedetacheerde inspecteurs 

 
-- 

 
-- 

  
 2 

  
        2,00 

Totaal 50 49 49       48,16 
 
 
 

Veel Vlaams-Brabantse politiezones kampen al enkele jaren met moeilijkheden om voldoende 
hoofdinspecteurs en inspecteurs te vinden. De wetgever heeft daarom medio 2013 een nieuw 
aanwervingsconcept ingevoerd met de omzendbrief GPI 73. 
 

Aspirant-inspecteurs zijn voortaan verplicht om voor een politiezone te kiezen terwijl ze nog 
politieschool lopen. Wie geen keuze maakt kan ambtshalve aangewezen worden in een zone die 
deficitair is.  Nadat ze zijn afgestudeerd doorlopen ze een probatiestage van zes maanden in die zone. 
Wanneer de stage gunstig is, zullen ze daar dan voor een periode van drie tot vijf jaar blijven werken.  
 
 2014 2015 
Benoeming van inspecteurs met omzendbrief GPI 73 5 1 
Ontslag na ongunstige probatiestage 0 1 

 
 
2.3. LEEFTIJD en DIENSTJAREN 
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Een personeelslid van de zone is gemiddeld 39 jaar oud en werkt gemiddeld 14 jaar bij de politie. 

                                                           
3 Eén inspecteur is structureel gedetacheerd naar het CIC Vlaams-Brabant (centrale meldkamer) en wordt bezoldigd door de 
federale politie. Hij is niet inbegrepen in deze cijfers. 
 
4 Twee personeelsleden werkten in 2015 deels in het stelsel van 1/5de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof. 

 



 

Jaarverslag 2015 lokale politie Tervuren  
 

12

2.4. OPLEIDING 
 
 
 2014 2015 
Inzetbare uren 72.968 69.012 
Uren opleiding  4.563  3.218 
Percentage opleiding / inzetbare uren 6,2% 4,7% 
 
 
 

Capaciteit besteed aan opleiding

andere; 12%

schietoefening; 
43%

voortgezet; 10%

sociale promotie ; 
20%

korpsdag; 9%

gew eldbeheersing
; 7%

 
 
 
 
2.5. SOCIALE PROMOTIE 
 
Twee inspecteurs van de zone, Martijn Camps en Femke Van Den Abbeele slaagden voor de 
selectieproeven voor de bevordering tot hoofdinspecteur. Zij volgen sinds 1 oktober 2015 de 
basisopleiding middenkader in de politieschool van Vlaams-Brabant en studeren op 1 juli 2016 af. 
 
 
 
2.6. REKRUTERINGSCONTACTPUNTEN en MENTOREN 
 
In de politiezone werken er mensen die geïnteresseerde kandidaat-politiemensen alles kunnen 
vertellen over de selectieprocedure en loopbaanmogelijkheden binnen de politie. Dat zijn inspecteurs 
Femke Van Den Abbeele, Jorgen Steeno, Kevin Sellekaerts en Sarah Vaesen. 
 
Politieambtenaren in opleiding worden begeleid door één van onze vijf mentoren Erwin Spreutels, 
Martijn Camps , Kevin Sellekaerts, Jorgen Steeno en Jos Vanderelst.  
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2.7. WELZIJN OP HET WERK 
 
Medische controle Alle medewerkers gaan verplicht jaarlijks op medische controle bij de 

arbeidsgeneeskundige dienst Idewe.   
 

Bedrijfsbezoek De arbeidsomstandigheden in het commissariaat worden jaarlijks 
gecontroleerd tijdens een bedrijfsbezoek door de arbeidsgeneesheer, 
de preventieadviseur, de korpschef, de verantwoordelijken personeel 
en logistiek en de syndicale afgevaardigden.  Dit was op 22 september 
2015. 

 
Ergonomie Bij de aankoop van nieuw bureaumeubilair is er steeds aandacht voor 

ergonomie. Op 28 januari kwam een ergonoom van Idewe op onze 
uitnodiging langs. Hij gaf advies op maat aan twee van onze 
burgerpersoneelsleden die pijnklachten hadden. 

 
Luchtkwaliteit In april 2015 deed Idewe op onze vraag een meting van de 

binnenluchtkwaliteit in de kantoorruimte van de recherchedienst. Dit 
naar aanleiding van allerhande klachten van het personeel zoals 
vermoeidheid en hoofdpijn, vooral in het stookseizoen. De 
aanbevelingen in het rapport worden onderzocht. 

 
Griep In 2015 maakten zeven personeelsleden gebruik van de mogelijkheid 

om zich gratis tegen de griep te laten vaccineren. 
 

Vertrouwenspersoon Inspecteur Jos Vanderelst is de vertrouwenspersoon voor klachten die 
vallen onder de wet op psychosociale risico’s. Er waren geen 
interventies in 2015. Hij volgde op 10 februari de verplichte bijscholing. 

 
Risico-analyses De politiezone heeft in 2015 de risico-analyses in het kader van de 

welzijnswet afgerond. De afgewerkte risico-analyses met bijhorende 
beheersmaatregelen worden in het voorjaar 2016 aan het 
vakbondsoverleg voorgelegd. 

 
Reanimeren In 2015 behaalden 21 personeelsleden het brevet ‘Reanimeren en 

defibrileren’ bij het Rode Kruis, of volgden de verplichte bijscholing. 
Dat maakt dat 87% van het korps een brevet heeft om eerste hulp te 
bieden. 

 
Draaiboek In 2015 werd het draaiboek ‘Wat doen als een collega overlijdt, zwaar 

gewond of getraumatiseerd raakt?’ aan het vakbondsoverleg 
voorgesteld. 

 
Terreurdreiging In 2015 werd het dreigingsniveau verhoogd van twee naar drie. De 

korpschef vaardigde tien maatregelen uit om de veiligheid van het 
personeel bij de uitoefening van hun functie maximaal te waarborgen. 

 
Secretaressedag Op 16 april kreeg het burgerpersoneel een bloemetje of pralines. 
 
 
 
2.8. NIEUWKOMERS EN VERTREKKERS  
 

 2014 2015 
IN 6 2 
UIT 0 4 
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2.9. ZIEKTEVERZUIM 
 
 
 

 
Ziektepercentage5 
 
Op honderd dagen gingen er zes op aan ziekteverzuim 
 

Ziekteverzuim
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Bron: Galop, activiteitenverslag 2014 federale politie 

 
 
 
 

 
Bradfordfactor6

 
 
De Bradfordfactor geeft op individueel medewerkersniveau aan hoe ‘storend’ het verzuim van de 
medewerker is voor de organisatie van de dienst. De verzuimfrequentie krijgt een hoog belang in deze 
indicator en vertaalt dus goed de hoge impact verbonden aan regelmatig verzuim. Een Bradfordfactor 
tot 100 is wenselijk.   
 
De groep medewerkers met een ‘normale’ Bradfordfactor kleurt groen. Oranje-rood is de groep met de 
‘uitschieters’. 
 
 

Evolutie Bradfordfactor
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Bron: Galop 

 

                                                           
5 (Dagen ziekteverzuim/totaal kalenderdagen) x 100 
6 Ziektefrequentie² x Totaal aantal dagen ziekte 
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2.10. ARBEIDSONGEVALLEN 
 
 
In 2015 overkwam 2 medewerkers een arbeidsongeval met letsel.  

 
 

Aard Personen Verloren kalenderdagen 2015  
Val van trap 1 61 
Schietoefening 1 0 
 
 

Jaarevolutie 2014  2015 
Aantal verloren kalenderdagen 29 61 
Aantal gekwetste personeelsleden 5 2 
Ernstgraad7 0,42 0,85 
 
 
 
 
 
2.11. FELICITATIES EN TUCHT 
 
Felicitaties  14 
Tucht 0 
 
 
 
 
 
 
2.12. GOED DOEL 
 
Bloed  5 medewerkers gaven samen 17 maal bloed in 2015.  
 
Kankerfonds De zone nam samen met andere organisaties deel aan een actie paaseitjesverkoop 

ten voordele van het kinderkankerfonds van Gasthuisberg. De opbrengst was 8.000,00 
euro. 

                                                           
7 Ernstgraad = (verloren kalenderdagen x 1.000) / totaal aantal arbeidsuren 
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3. Middelen  
_________________________________________________________________________________________ 

Welke middelen zetten we in? 
 
 
 
 
 

3.1. HET VOERTUIGENPARK 

 
 

De politiezone had in 2015 dertien wagens – één moto - vier herenfietsen – één damesfiets – twee 
bromfietsen - vier mountainbikes. 
 
 

Merk Nummerplaat Eerste gebruik Kenmerk Type 
Opel Corsa  2005 Anoniem personenauto 
Opel Corsa ADL180 2005 Gestreept personenauto 
Opel Vivaro PUV418 2006 Gestreept combi 
Skoda Octavia XBV654 2007 Gestreept personenauto 
Skoda Octavia XBV655 2007 Gestreept personenauto 
Skoda Octavia  2010 Anoniem personenauto 
VW combi 1-ADE-203 2011 Gestreept combi 
Subaru Forester 1-DDH-058 2012 Gestreept 4x4 
VW combi 1-FBQ-918 2013 Gestreept combi 
Opel Combo 1-FRZ-818 2013 Gestreept kleine camionette 
VW combi 1-HUY-735 2014 Gestreept combi 
Subaru Forester 1-GFP-165 2014 Gestreept 4x4 
Volvo S60  2014 Anoniem personenauto 
Moto Yamaha 1-MKS-744 2008 Gestreept moto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.2. INVESTERINGEN en AANKOPEN 
 
Vervanging van twee GSM’s 
Vervanging van één navigatietoestel 
Vervanging van zeven draagbare radio’s 
Vervanging van collectief wapen 
Vervanging van twee kogelwerende vesten 
Vervanging van zes tactische zaklampjes 
Aankoop van HO-kledij voor drie personen 
Aankoop één sampler (alcohol) 
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4.  Werking  
_________________________________________________________________________________________ 

Hoe werken we ? 

 

 
4.1. KERNTAKEN 
 

De lokale politie verzekert de basispolitiezorg op haar grondgebied. De 
basispolitiezorg bestaat uit zeven kerntaken: ontha al, interventie, recherche, 
wijkwerking, verkeer, openbare orde en slachtofferb ejegening.  
 
 
 
 

Onthaal  
 
Loket  Het onthaalpersoneel houdt het loket open op maandag van 7 tot 21.00 uur en 

op de andere weekdagen van 7 tot 19.00 uur. Tijdens het weekend van 8 tot 
12.00 uur. De burger die zich bij het onthaal aanmeldt, kan intern of extern 
worden doorverwezen. Het onthaalpersoneel zal de meeste klachten, 
aangiften en attesten evenwel meteen verwerken. 

 
Uitgesteld onthaal Naast de voordeur van het commissariaat is een telefoon die rechtstreeks 

verbinding maakt met de centrale meldkamer in Leuven. Wie dringend hulp 
nodig heeft buiten de openingsuren van het loket kan daar gebruik van maken. 
De meldkamer stuurt de interventieploeg van Tervuren onmiddellijk ter plaatse 

 
 

 
Interventie  
 
De interventieploeg staat klaar om de dag rond op het grondgebied van de politiezone elke dringende 
oproep te beantwoorden. Het is hun taak zo snel mogelijk te reageren op een situatie die een politie-
interventie ter plaatse vereist. 
 
 

 
 

Aantal oproepen bij de centrale meldkamer  

 
 

2014 

 

3.993 

 

2015 

 

4.678 

 
 

 
 
 
 

 

Top 10 van oproepen waarvoor een ploeg ter plaatse ging 

 

 
Verdachte toestand, persoon, voertuig, gedragingen 268 
Onbeheerde dieren, loslopend dier op de openbare weg 179 
Vals alarm (inbraakalarm waar ploeg -na grondige controle- besluit dat er niets aan de 
hand was 

174 

Diefstal in woning met braak / inklimming / valse sleutels 150 
Verkeersongeval met stoffelijke schade 140 
Nachtlawaai (muziek, dier, machine, persoon) 98 
Hinderend voertuig (oa voor openbaar vervoer) 96 
Huiselijke moeilijkheden/gezinsconflict 83 
Moeilijkheden met een persoon 65 
Hulpgeroep algemeen 58 

 
Bron: CIC 
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Recherche  
 
De lokale recherche start met de nodige opsporingsonderzoeken, met als doel de noodzakelijke 
bewijzen te verzamelen om de daders van misdrijven te identificeren en voor te leiden bij de 
gerechtelijke autoriteiten. Het lokale rechercheteam telt vier rechercheurs. 
 

Onderzoeksdossiers 2014 2015 
Diefstal 7 4 
Drugs 10 9 
Zeden 1 1 
Economische en financiële onderzoeken 0 1 
Andere 0 1 
TOTAAL 18 16 

 
Bron: ISLP 

 
Wijkwerking  
 
Het takenpakket van de wijkinspecteur zorgt voor een nauw contact met de buurt: afhandelen van 
administratieve stukken, bemiddelen onder buren, verkeerstoezicht aan scholen en tijdens 
evenementen, en aanpakken van plaatselijke problemen. De politiezone Tervuren is opgedeeld in vijf 
wijken die elk een wijkinspecteur hebben. 
 

 
Nieuwe inwoners De wijkinspecteurs controleerden de inschrijving van nieuwe inwoners ter 

voorkoming van domiciliefraude. 
  

 2014 2015 
Uitgevoerde controles 1.175 1.237 

 
 
Kantschrift Een kantschrift is een opdracht die het parket aan de politie geeft, zoals een 

getuige verhoren,  een rijverbod betekenen, geleden schade nazien, een 
minnelijke schikking overhandigen… 

 
 2014 2015 
Kantschriften 2.780 2.356 
Aandeel uitgevoerd door wijkinspecteurs 25% 27% 

 
 
Schooltoezicht Kinderen veilig helpen oversteken aan de schoolpoort is één van de taken van 

de wijkinspecteur. 
  
 
Diefstalpreventie Twee wijkinspecteurs, 1 interventieinspecteur en 1 burgerpersoneelslid zijn 

specialist in diefstalpreventie. Op eenvoudige vraag komen ze aan huis anti-
inbraaktips op maat geven. 

    
 2014 2015 
Bezoek aan huis 18 14 

 
 
Verkeer  
 

Het is een taak van de burgemeester om de gemeente verkeersveilig en verkeersleefbaar te houden. 
De politie geeft daarin advies, treedt sensibiliserend op en indien nodig repressief.  
Meer details over verkeersacties leest u vanaf pagina 27. De politie leert ook de jeugd omgaan met het 
verkeer. 
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Handhaving van openbare orde  
Om de openbare rust en veiligheid te vrijwaren of te herstellen heeft de lokale politie een taak bij lokale 
en bij federale evenementen of manifestaties, zowel in de eigen zone als daarbuiten. Bij lokale 
evenementen zijn het vooral de wijkinspecteurs die een oogje in het zeil houden. 
 

 
 

 
 

20 mei - Wijkinspecteur Danny Depré begeleidt de kinderen na de stratenloop. 
 

 
 
 

 

Steun van politie Tervuren aan federale ordehandhav ing  
(o.a. betogingen,…)  

 

 

Manuren 2015  
 

% 

Richtcijfer van mensuren die maximaal dienen geleverd te worden 958  

Geleverde steun 845 88% 
Bron: CSD Leuven 

 
 
Slachtofferbejegening  
De lokale politie speelt een eerstelijnsrol bij de opvang van slachtoffers van een misdrijf. Een 
kwalitatieve slachtofferbejegening is een taak van elke politieambtenaar. Het korps beschikt bovendien 
over twee politieambtenaren die, naast hun kerntaak van interventie-inspecteur, een gespecialiseerde 
opleiding in slachtofferbejegening volgden, inspecteurs Femke Van Den Abbeele en Jessy Desaer.   
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4.2. PRIORITEITEN AANPAKKEN 
 
 
Meer dan kerntaken  De politie verzekert dagelijks al deze kerntaken en pakt het jaar rond bepaalde 

prioriteiten op een projectmatige manier aan.  
 
Welke prioriteiten?  Welke prioriteiten de politie aanpakt staat beschreven in het zonaal 

veiligheidsplan. De burgemeester, de procureur des Konings en de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Justitie leggen in dit vierjaarlijkse plan, elk voor 
zijn bevoegdheden, de prioriteiten vast die in een globale veiligheidsaanpak 
worden samengebracht.  

 
Hoe aanpakken?  Wat de politie Tervuren precies doet om deze prioriteiten aan te pakken staat 

in het jaaractieplan. De resultaten van het jaaractieplan 2015 leest u in 
hoofdstuk 5. 

 
Projectmatig  Een projectmatige aanpak betekent dat elk fenomeen samen met andere 

partners uit de veiligheidsketen wordt benaderd. Deze aanpak heeft oog voor 
preventie, repressie en nazorg. 

 
 
 

 
 
 

 

 
VEILIGHEID 

 
Diefstal met braak in gebouwen 
Diefstal gewapenderhand 
Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
Lokale drughandel 
Intrafamiliaal geweld 
 

 

 
VERKEER 
 

 
Snelheid 
Alcohol / drugs in verkeer 
Gordeldracht, gsm 
Verkeersinbreuken door jongeren 
 

 

 
ORGANISATIE 
 

 
Kwaliteit en doorstroming PV 
Coaching & evaluatie 

 
De prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 
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4.3. CAPACITEIT 2015 
 
Er waren 69.011 uren werktijd beschikbaar, na aftrek van afwezigheid door ziekte, vakantie en zo 
meer. Deze werktijd werd als volgt besteed. 

 

Beleid en steun
15%

Interventie
31%

Onthaal
11%

Opleiding
5%

Verkeer
8%

Wijk
8%

Recherche
7%

Interventie 
steunploeg

10%

Openbare orde
3%

Actieplannen 
inbraak & drugs

2%

 
Bron: Galop 

Verklaring van de werktijdtabel  

 

 
Onthaal  De werktijd van één onthaalbediende plus één operationele 

politiemedewerker aan het loket. 
 

Interventie   Een ploeg van twee inspecteurs de klok rond, zeven dagen op zeven, 
onder de operationele leiding van een dagcoördinator. 

 

Interventie steunploeg  Tijd die ‘ter beschikking van officieren’ staat. Zij beslissen dagelijks of 
deze tijd besteed wordt aan interventie, verkeer, aan afwerking van 
PV’s en zo meer. 

 
Wijkwerking   De tijd van vijf wijkinspecteurs besteed aan wijkwerking. 
 

Lokale recherche   De tijd van vier rechercheurs besteed aan onderzoek 
  
 

Openbare orde  De tijd besteed aan de handhaving van de openbare orde bij lokale en 
federale manifestaties. 

 
 

Verkeer  De tijd besteed aan verkeer in de ruime zin van het woord (beheer van 
de verkeerscel, de werktijd van de agent van politie, verkeersacties..) 

 

Beleid en steun  De werktijd van de vier officieren en de zes burgerpersoneelsleden. 
 

Opleiding   De tijd besteed aan opleiding. 
 

Actieplannen  De tijd besteed aan extra patrouilles gericht tegen inbraak en 
drugsgebruik/handel (prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan). 
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5.  Cijfers en resultaten  
_________________________________________________________________________________________ 

Wat was onze rol in veiligheid en leefbaarheid? 
 
 

Inbraak in gebouwen 
 
 

PZ Tervuren - inbraak in gebouwen
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        Bron: Arrondissementeel Informatiekruispunt 
 
 

 
 
In Tervuren zijn 150 inbraken geregistreerd in 2015. Dat is een daling van 9% tegenover 2014.  

Bij 64 inbraken bleef het bij een poging tot diefstal. Een poging betekent dat er geen buit werd 
gemaakt, hoewel het gebouw misschien wel werd betreden en er schade kan zijn. Mogelijk werden de 
daders vroegtijdig opgeschrikt en namen ze de vlucht zonder buit. 
 
De daling kan te maken hebben met de wegenwerken op de Leuvensesteenweg, waardoor 
vluchtwegen minder toegankelijk waren en de dieven afgeschrikt werden. 
 

 
Eén dag niet 
 
Eén dag zonder inbraken. Dat was op 13 november 2015 het doel van de nationale dag ter 
voorkoming van inbraken. 
 
Burgers werden vooraf gesensibiliseerd met affiches, flyers en gadgets om veilige gewoonten aan te 
kweken.  
 
De politie zette die dag twee extra patrouilleploegen in met aandacht voor verdachte personen en 
voertuigen.  Drie maal hielden ze een controledispositief van 30 minuten waarbij de straat werd 
afgesloten en elke bestuurder werd gecontroleerd. Telkens werd de reden van de actie uitgelegd.  
 
Die dag werd er in Tervuren nergens ingebroken. 
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13 november – Eén dag zonder inbraken 
Wijkinspecteurs Danny Depré en Marc Buekenhout 
delen flyers en gadgets uit op de wekelijkse markt 
om inwoners aan te zetten tot inbraakveilige 
gewoonten 

 
 
Gaatjesboorders erg actief 
 
Het Nieuwsblad/Leuven-Hageland,  
Wo. 08 Jul. 2015, Pagina 19, Hannelore Smitz 
 
Overijse/Hoeilaart/Tervuren De politiekorpsen van zone Druivenstreek en Tervuren moesten de 
voorbije dagen geregeld uitrukken naar inbraken door gaatjesboorders. 
 
In de politiezone Druivenstreek werden de voorbije week vier inbraken door gaatjesboorders gemeld 
in twee nachten. Drie daarvan waren op de Brusselsesteenweg in Hoeilaart, de vierde was in 
Maleizen. Telkens werd de benedenverdieping doorzocht terwijl de bewoners boven lagen te slapen. 
 
In Tervuren werden er maandag en dinsdag drie inbraken gepleegd door gaatjesboorders. Bij de eerste 
twee bleef het bij een inbraakpoging, maar in de Moorselstraat konden de dieven een digitale camera 
en muntstukken buitmaken. In de Moorselstraat was ook nog een tweede inbraak. Daar werd het 
cilinderslot afgefreesd. De dieven gebruikten daar geen boor, vermoedelijk gaat het om andere daders. 
Ze maakten er een laptop buit. 
 
Beide politiezones roepen inwoners opnieuw op ramen en deuren extra te beveiligen. 
 
'Gaatjesboorders boren een gaatje ter hoogte van het spanjolet van ramen of deuren met een 
geruisloze handboor. Daardoor steken ze een stevig maar flexibel stuk ijzerdraad om zo de hendel van 
het raam of de deur te manipuleren of zelfs de sleutel rond te draaien. Voorzie dus niet alleen deuren, 
maar ook ramen van een extra slot en laat geen sleutels op de deur steken. Een schuifraam beveilig je 
best met een houten balk aan het gedeelte van het schuifraam dat niet opengaat, om te voorkomen dat 
het andere gedeelte opengeschoven kan worden', aldus de politie. (hsb) 
 
Persartikel – Het Nieuwsblad 
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Diefstal gewapenderhand 
 
Tervuren kent een laag aantal feiten van diefstal gewapenderhand.  
 
Het zware feit in 2014 is een gewapende overval in een warenhuis. Het feit in 2015 is een poging tot 
carjacking. 
 
 
 
 2014 2015 
zware en/of georganiseerde feiten (poging, geen buit) 0 0 
zware en/of georganiseerde feiten (effectief) 1 0 
niet-zware en/of georganiseerde feiten (poging, geen buit) 0 1 
niet-zware en/of georganiseerde feiten (effectief) 1 0 
Totaal feiten  2 1 

 
Bron: Arrondissementeel Informatiekruispunt 

 
 

Inspanningen in actieplan eigendomsdelicten 2015  
 
preventie Anti-inbraaktips op de website van de politiezone 
 12 persartikels over diefstalpreventie/afwezigheidstoezicht/meldingsbereidheid 
 Website geeft tips aan winkeliers om risico op gewapende overval te verkleinen 
 Nationale actiedag tegen inbraken op 13 november 
ontraden   69 anti-inbraakpatrouilles op risicomomenten, in risicowijken, 1.184 mensuren, 560u 

werkelijke duur 
 5 grootschalige anti-inbraakacties samen met naburige politiezones waarbij een wijk of 

straat wordt afgezet, 113 mensuren, 42u werkelijke duur 
 Afwezigheidstoezicht op 466 woningen, gemiddeld 10 controles per huis per 

vakantieperiode 
 143 patrouilles rond warenhuizen in feestperiode 
onderzoeken 29 RIR’s (gerechtelijke informatierapporten) verstuurd, verdachte handelingen 
 28x werd fenomeen eigendomsdelicten onder aandacht van personeel gebracht op de 

operationele briefing 
 4 onderzoekdossiers bij lokale recherche 
nazorg Bijscholing personeelsleden in spoorbewust handelen bij diefstallen 
 Bezoek afgelegd  bij 13 slachtoffers van woninginbraak voor advies diefstalpreventie.  

10 inwoners namen daarop maatregelen om hun woning beter te beveiligen tegen 
inbraak (77%) 

   

 
 
Lokale drughandel 
 

Inspanningen in actieplan lokale drughandel 2015  
 
reguleren 20 anti-drugspatrouilles op risicomomenten en risicoplaatsen, 323 mensuren, 161u 

werkelijke duur 
onderzoeken Bijscholing van 75% van de personeelsleden in deze materie 
 9 onderzoeksdossier bij lokale recherche 
 14 RIR’s opgesteld (gerechtelijke informatierapporten) 
 3 gekende overlastplaatsen handel/gebruik 
 15x werd fenomeen drugs onder aandacht van personeel gebracht op de operationele 

briefing 
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Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
 

Bij de feiten van 2015 gaat het voor 68% om aangiftes van opzettelijke slagen en verwondingen. Voor 
18% van de feiten gaat het om een onrustwekkende verdwijning (bijvoorbeeld een weggelopen 
minderjarige of een demente bejaarde die uit een rusthuis verdwijnt). 
 
 
 2014 2015 
Totaal feiten  84 73 

 
 
Inspanningen in actieplan misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 2015 
 
preventie 25 nov. Deelname aan sensibiliseringscampagne provincie Vlaams-Brabant en CAW 

Oost-Brabant. Er worden flyers en gadgets uitgedeeld op straat en op de wekelijkse 
markt. 

onderzoeken Bijscholing personeelsleden handboek verdacht overlijden en draaiboek verkrachtingen 
 1 onderzoeksdossier bij lokale recherche 
 Verhoorder geleverd aan netwerk audiovisueel verhoor (68u) 
nazorg Speciale bijscholing ‘slechtnieuwsmelding’  18% personeelsleden met brevet 
 
 
 
 
 

Intrafamiliaal geweld 
 

De politiezone draagt bij in een verbeterde kwalitatieve opvang van slachtoffers en plegers van 
intrafamiliaal geweld. Ze verzekert een adequate doorverwijzing naar de bevoegde hulpdiensten, een 
correcte registratie van de feiten en een goede opvolging van de dossiers. 
 
 
Aard van familiaal geweld Aantal nieuwe dossiers 20 14 Aantal nieuwe dossiers 2015 
tegen partner 10 16 
tegen ex-partner 11  7 
tegen kinderen  6  5 
tegen ouders  4  7 
tegen anderen  0  3 
Totaal 31 38 
  
 

Inspanningen in actieplan intrafamiliaal geweld 2015 
 
preventie Informatie voor slachtoffers op website politie 
 25 nov. Deelname aan sensibiliseringscampagne provincie Vlaams-Brabant en CAW 

Oost-Brabant. Er worden flyers en gadgets uitgedeeld op straat en op de wekelijkse 
markt. 

reguleren 38 nieuw geopende dossiers 
 12 reeds lopende dossiers met nieuwe feiten in 2015 
onderzoeken Intern register voor registratie van dossiers 
nazorg Herbezoek bij 90% van de dossiers (26% binnen de week na de feiten, 24% binnen de 

maand, 40% later dan 1 maand) 
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Verkeersveiligheid 
 

 
 

Ongevallen met lichamelijk letsel 
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Bron:  Directie van de operationele politionele informatie 
 
 
 
 
 
Verkeersongevallen met lichamelijk letsel  2014 2015 

 

ongevallen met lichamelijk letsel 
47 56 

personen zwaargewond 4 15 
personen lichtgewond 59 48 

dodelijke ongevallen 0 1 
Bron:  Directie van de operationele politionele informatie 

 
 
 
Na 13 jaar zonder dodelijke ongevallen viel er in 2015 één dodelijk slachtoffer in het verkeer. Een 
camionette met twee arbeiders raakte van de weg en reed tegen een boom op de Tervuursesteenweg 
vlak voor het vierarmenkruispunt. De passagier overleed. 
 
Door te werken rond overdreven snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, het niet dragen van de 
gordel en er in het algemeen op toe te zien dat de verkeersregels gerespecteerd worden, kan de lokale 
politie Tervuren haar steentje bijdragen tot minder verkeersslachtoffers op het grondgebied Tervuren.  
 
Maar ook de weginfrastructuur heeft hier een enorme invloed op. De lokale politie Tervuren geeft 
daarom advies aan de gemeente en het Vlaamse Gewest over mogelijke verbeteringen aan de 
weginfrastructuur.  
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Snelheid  

 

Chauffeurs geflitst door bemande camera
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Bemande camera 
2014 2015 

Aantal flitscontroles 51 57 

Aantal gecontroleerde chauffeurs 23.448 36.784 

Aantal te snel 3.727 1.968 
% te snel 15,9% 5,4% 
Mensuren controles 608 440 
Werkelijke duur controles 361 343 

 

Onbemande camera 
2014 2015 

Aantal voertuigen gecontroleerd 490.397 513.137 
% geflitst 0,5% 0,1% 
 
 

De Serrist, 02-04-2015 
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Rijden onder invloed 
 

Alco/drugs geïntoxiceerden in het verkeer
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2014 
 

2015 
Aantal controles 25 28 

Aantal chauffeurs gecontroleerd 1.929 2.105 

Aantal onder invloed 87 91 
% onder invloed 4,5% 4,3% 
Aantal uitgevoerde speekseltesten 47 34 
Aantal PV’s drugs in verkeer 8 7 
Mensuren acties 1.834 1.755 
Werkelijke controleduur 178 201 
 
De gerichte alcoholcontroles gebeuren a-selectief. Dat betekent dat elke chauffeur die uit het verkeer 
wordt gehaald daadwerkelijk moet blazen. 
 
 
 
Gordel en gsm 
 

 
 

 

2014 
 

2015 
Aantal acties 12 11 

Aantal gecontroleerde chauffeurs 1.923 2.033 

Aantal gsm-inbreuken 80 70 
Aantal gordel-inbreuken 126 109 
% PV’s 11% 9% 
Mensuren actie 202 153 
Werkelijke controleduur 43 30 
 
Tijdens elke gerichte controleactie op gordeldracht worden chauffeurs die zonder gordel rijden uit het 
verkeer gehaald en aangesproken. De chauffeur aanspreken maakt deel uit van het luik preventie 
(bewustmaking). 
 

Verkeerseducatie voor jongeren 

 
 
 

 

2014 
 

2015 
Verkeerseducatie in scholen 14 12 

Aantal acties jongeren in verkeer 1 2 

Aantal jongeren PV’s 17 15 
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6.  Waardering  
_________________________________________________________________________________________ 

Hoe staat het met onze dienstverlening ? 
 
 
6.1. FELICITATIES EN KLACHTEN 

 
 

 2014 2015 
Bedanking voor afwezigheidstoezicht 18 8 
Felicitaties 15 6 
Klachten 1 2 
  

 

Reden/aard van klacht 2015 Intern onderzoek Gevolg Tuchtmaatregel  
Betwisting vaststellingen (verkeer) ja zonder geen 
Onrespectvolle behandeling (onthaal) ja zonder geen 
 
 
6.2. DIEFSTALPREVENTIE 
 
Wijkinspecteurs Marc Buekenhout, Hanne Dierickx, inspecteur Nathalie Schoonejans en assistent 
Saskia Geyns zijn onze gekwalificeerde adviseurs diefstalpreventie. Op eenvoudige aanvraag komen 
zij bij de mensen thuis anti-inbraaktips op maat geven. 
 
In 2015 legden ze 13 huisbezoeken af. Tien bewoners namen daarna maatregelen om hun woning 
beter te beveiligen. 
 
 
6.3. FIETSEN LABELEN 
 
Het loont de moeite om je fiets te laten labelen met het unieke rijksregisternummer. Dat maakt de 
tweewieler minder aantrekkelijk voor dieven en de fiets kan gemakkelijker terugbezorgd worden. Je 
kunt hiervoor terecht op het politiekantoor tijdens de werkdagen tussen 8 en 16 uur. Soms staan we 
ook op evenementen, zoals de braderie van 30 mei. 
 
 2014 2015 
Aangegeven fietsdiefstallen 65 58 
 
 
6.4. AFWEZIGHEIDSTOEZICHT 
 
Wie voor een tijdje zijn woning onbewoond achterlaat, kan aan de politie vragen om een oogje in het 
zeil te houden. De vijf wijkinspecteurs en hun collega interventie-inspecteurs staan daar voor in.  
Ze gaan op onregelmatige tijdstippen langs en controleren de woning op eventuele sporen van 
inbraak, op slecht gesloten ramen of deuren,… 
 
 2014 2015 
Vraag om toezicht  520 466 
Controles 5.188 4.724 
Gemiddeld aantal controles per periode 10 10 
 
 
6.5. EDUCATIEVE ROL van de POLITIE 
 
De fiets op 
Wijkinspecteurs gingen in april en september bij de GBS Tervuren, Vossem, en de Sint-Annaschool 
langs en controleerden of de fietsen van de leerlingen in orde waren met de verkeerswetgeving. 
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In april en juni hielpen ze bij het fietsexamen van de GBS Vossem, de Sint-Annaschool en de 
Mariaschool. Nog in april hebben ze de leerlingen van de scholen van Moorsel, Vossem en Duisburg 
begeleid tijdens een fietstocht. 
 
Opleiding evenementencoach 
De gemeente organiseerde samen met de politie op 5 maart en op 22 oktober een workshop voor 
iedereen die tijdens evenementen, feesten en fuiven als vrijwilliger instaat voor de goede gang van 
zaken.. Er waren 30 deelnemers.  Commissaris Maes gaf uitleg over de wettelijke bevoegdheden van 
een fuifcoach, met voorbeelden van mogelijke situaties en tips voor conflictbeheersing. 
 
Kleuters maken kennis met politie 
 
Wijkinspecteur Guy Vander Veken stelde zich op 26 april voor aan de kleuters van de GBS Vossem. 
 
De kleuters van de Britse School werkten in februari rond het thema superhelden, maar het doel was 
vooral te leren over de echte helden van de gemeenschap: politie, brandweer,… 
Twee van onze inspecteurs brachten hen een bezoekje. 
 
 

 
 

Onze inspecteurs Jessie Mouha en Yves Déom vertelden de kleuters over hun job, 2 februari 2015 
 
 
Stagiair op bezoek 
Ilie Cremers studeert Bachelor Maatschappelijke Veiligheid aan de hogeschool Vives. Hij liep in het 
najaar zes weken stage in de politiezone. Hij maakte een stageproject over camarabewaking. 
 
 
 
 
6.6. EXTERNE COMMUNICATIE 
 
Website   De website  www.lokalepolitie/tervuren.be werd vernieuwd. 
  
Infoblad  Artikels verschenen in 2015 

Zomer  Een tijdje van huis? Vraag afwezigheidstoezicht. 
Zomer  Minder inbraken vorig jaar 
September Laat je fiets niet pikken 
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