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Voorwoord 

Om succesvol te kunnen zijn heeft elke organisatie een klare kijk nodig op eigen sterkten en 

verbetermogelijkheden.  

Een helder zicht op de behoeften van alle belanghebbenden is daarbij een goed uitgangspunt.  

De lokale politie Noord wil de kansen kunnen pakken wanneer die zich aandienen.  

Dit vergt van onze medewerkers in het algemeen, en van alle leidinggevenden in het bijzonder, een focus op 

voortdurende verbetering en vernieuwing. 

Wij willen excellent politiewerk leveren, “omdat mensen belangrijk zijn!” 

Bovendien willen wij onze organisatie wendbaar inzetten om, met een integrale en geïntegreerde werking, 

tegemoet te komen aan een snel veranderende maatschappij, "steeds doelgericht, flexibel in de aanpak". 

Daarom voelen we ons verplicht onze dienstverlening zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. 

Als kader voor onze organisatieontwikkeling kiezen we volop voor het kwaliteitsmodel EFQM-Politie België1.  

Het is dan ook logisch dat de inhoud van dit jaarverslag aan deze kapstok werd opgehangen.  

Naast situerende bijdragen werden enkel de aandachtspunten waarover, het vorige werkjaar, nieuws te rapen 

viel in het verslag opgenomen (sommige vindt u dus niet terug).  

 

 

  

 

1 Het EFQM-Politie België model voor organisatieontwikkeling werd speciaal voor en door de Belgische 

politiediensten ontwikkeld (EFQM = European Foundation for Quality Management). 

Het raamwerk hiervoor werd enkele decennia geleden gecreëerd door leidinggevende Europese bedrijven en op 

maat gesneden voor de Belgische geïntegreerde politie. 
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1 Leiderschap  

De manier waarop de leiding betekenis geeft aan de organisatie, de koers bepaalt en deze vertaalt in een missie, 

visie en expliciete normen en waarden. 

Alle leidinggevende niveaus in de organisatie zorgen voor een cultuur van continue verbetering, door 

persoonlijke betrokkenheid, inspanning en voorbeeldgedrag. 

Het aandachtsgebied strategie gaat over de doelstellingen van de organisatie (missie en visie) en over de manier 

waarop de organisatie deze tracht te bereiken (strategie, beleid).  

In essentie gaat het erom balans te 

vinden tussen de gewenste externe 

resultaten en de bestaande interne 

mogelijkheden.  

Een goede strategie gaat daarom 

zowel over organisatie-buitenkant 

(wat willen we bereiken) als over de 

organisatie-binnenkant (welke 

structuur, cultuur, mensen en 

middelen hebben we nodig om de 

gewenste resultaten te behalen).  

Om tot een duidelijke aanpak te 

komen moet rekening worden 

gehouden met alle velden van het 

EFQM-managementmodel. 

Het strategische besturingsniveau 

wordt ook wel het ‘richten’ van de 

organisatie genoemd.  

Welke resultaten willen we de 

komende 3 tot 5 jaren gaan leveren aan welke klanten en op welke markten? Hoe willen we met leveranciers en 

ketenpartners omgaan en wat moet onze plaats in de bedrijfskolom zijn?  

Er wordt een nieuwe richting van de organisatie bepaald. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook om de vraag wat we 

intern moeten doen om de nieuwe externe richting te kunnen halen. Welke soort mensen hebben we nodig? 

Welke nieuwe technologische middelen hebben we nodig en moeten we de structuur en cultuur aanpassen?  

Op het strategische niveau wordt richting gegeven aan alle andere bouwstenen. 

Ook het tactische besturingsniveau raakt eveneens alle bouwstenen, maar wel vanuit een andere invalshoek. 

Tactische besturing wordt wel het ‘inrichten’ genoemd. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de tactische of 

meerjarenplanning (1 tot 3 jaar).  

Hierbij vindt een toedeling of allocatie plaats van mensen en middelen aan organisatie–eenheden die bepaalde 

resultaatverplichtingen hebben gekregen.  

In de tweede plaats gaat het om (her)inrichten van de organisatie in termen van (proces–) structuur of cultuur. 

Op het operationele besturingsniveau worden alle managementbouwstenen afzonderlijk bestuurd (termijn 

minder dan een jaar).  

Dit binnen de kaders die het tactische niveau gesteld heeft.  
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1.1 Missie, visie en waarden  

Bij de inplaatsstelling van de zone hebben wij met de hulp van externe procesbegeleiding onze neuzen in 

dezelfde richting gezet.  

Uiteraard is het belangrijk dat de leidinggevenden hetzelfde willen verwezenlijken met hun korps en dat dit 

teruggevonden moet kunnen worden in de visie en de missie; waarbij de missie zegt ‘waar we voor staan’, de 

visie 'waar we voor gaan' en de waarden ‘de ziel’ zijn van de organisatie. 

De toekomst van een organisatie gebeurt immers niet zomaar, die máák je. Het is dus een actief proces.  

In de missie wordt kwalitatief en soms enigszins filosofisch aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor 

haar klanten, medewerkers, overheden of andere belanghebbenden.  

Ook maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties. 

1.1.1 Missie 

1.1.1.1 Wettelijke context 

De politiediensten waken over de naleving en dragen bij tot de bescherming van de individuele rechten en 

vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij (WPA, artikel 1). 

De lokale politie Noord verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg.  

Meer bepaald voert ze alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit die nodig zijn voor het 

beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op hun grondgebied.  

We verlenen ook onze medewerking aan sommige politieopdrachten van federale aard (WPG, artikel 3). 

1.1.1.2 Lokale aanvulling 

De lokale politie Noord zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan iedereen. 

“Wie niet weet waar hij naartoe wil, komt altijd wel ergens terecht !” (Alice in Wonderland) 

Onze missie bepaalt dat wij de lokale politie willen uitbouwen tot een professionele organisatie ten dienste van 

de inwoners van Kapellen en Stabroek. Wij streven voortdurend naar de verbetering van het kwaliteitsgehalte. 

 

Volgende principes werden dan ook opgenomen in onze mission statement : 

• Polyvalentie en flexibiliteit, maar ondersteund door gereduceerd specialisme. 

• Fundamentele bijdrage tot een harmonische en democratische samenleving door externe gerichtheid 

(probleemoplossend), geïntegreerde en integrale aanpak (afleggen van verantwoording). 

• Een gezamenlijke korpscultuur gekenmerkt door een personeelsbeleid volgens de principes van het 

human resources management, participatief leiderschap en een logisch en doorzichtig 

beslissingsproces. 

• Een dienstregeling die flexibel wordt opgemaakt in functie van een permanente beschikbaarheid, een 

sterke verankering van de politiezorg en een zo efficiënt mogelijke personeelsinzet. 
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1.1.2 Visie 

De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van 

morgen?  

Het is het idee dat we als organisatie hebben over de ontwikkelingen in onze branche en welke kant korpsleiding 

en medewerkers willen dat het opgaat. 

“I have a dream!!!” 

• Bekwame en betrokken medewerkers 

• Juiste mensen de juiste dingen laten doen 

• Gereduceerd specialisme 

• Flexibele medewerkers maken agile werken mogelijk 

• HR-Beleid: rekruteren, opleiden, coachen, opvolgen 

• Cultuur is de hoeksteen van onze werking 

• Verbindend werken in onze maatschappij 

• Integer, betrokken en bekwaam 

• Onze organisatie is een constante (een baken) binnen de veranderende maatschappij = onze taak 

vervullen 

• Ongeacht politiek – overheden – evoluties 

• Op een gepaste en moderne manier reageren op fenomenen die zich aandienen (binnen onze focus) 

• Proactie en preventie verkiezen boven repressie 

• Eigen organisatie en partners, met minimale inspanning, heroriënteren = wendbaar inspelen op… 

• Technische middelen inzetten waar zij een meerwaarde kunnen vormen; mét respect voor de privacy 

van het individu 

• Met open blik bovenlokaal samenwerken zonder eigen kwaliteit te verliezen 

1.1.3 Waarden 

Waarden zijn heersende opvattingen waaraan onze medewerkers groot intrinsiek belang (of waarde) hecht. 

Deze dateren van 2001 en werden samengesteld uit de waarden van de toenmalige gemeentepolitie en 

rijkswacht.  

De formulering hiervan is soms uitgebreid (in één zin werden een veelheid aan waarden opgesomd) en eerder 

ouderwets te noemen. 

Op 30 mei 2006 (KB van10 mei 2006) werd de deontologische code voor de politiediensten van kracht. 

Deze zijn een uitgebreide toelichting van het waardenkader waarbinnen de politie dienen te werken. 

We vinden het daarom tijd ons te focussen op een handvol waarden welke, onze medewerkers, als de meest 

belangrijke ervaren.  

We willen onze medewerkers betrekken om de waarden opnieuw te formuleren.  

In de periode 2020-2025 willen we dit realiseren. 

In afwachting van dit traject blijven dit onze waarden (bron ZVP 2014-2017): 

• Bij de realisatie van onze missie en het hervormingsproces dat daartoe noodzakelijk zal zijn, is naast de 

taakgerichtheid, vooral het menselijk aspect prioritair. 

• Voor ons is de eerbiediging van het principe “openheid” bij het beleidsproces, ons optreden en onze 

acties van primordiaal belang.  

Wij wensen dankzij een directe communicatie te streven naar een positieve werksfeer. 
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• Wij geloven in de waarde dat de politie er in de eerste plaats is voor de bevolking.  

Ons optreden dient bezield te zijn door een geest van dienstverlening en onze acties worden primair in 

functie van externe noden vastgelegd. 

• Wij eerbiedigen de individuele rechten en vrijheden van elke burger en wenden de macht die ons 

wettelijk is toevertrouwd, tot het strikte minimum en doordacht aan.  

Onze taakuitvoering wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, onkreukbaarheid en integriteit. 

• Bij het streven naar, en de realisatie van ons mission statement, huldigen wij het principe van 

daadwerkelijke inspraak bij het beslissingsproces, zowel intern als extern. 

• Bij de integratie van de drie politiekorpsen zal met wederzijds respect voor elkaars achtergronden en 

cultuurverschillen, “teamwork” centraal staan. 

• Wij geloven in de noodzaak om in functie van een efficiënte inzet van middelen en manschappen ten 

behoeve van de bevolking, zo snel en realistisch mogelijk een geïntegreerde en professionele 

politiewerking uit te bouwen. 

 

“Omdat mensen belangrijk zijn!” 
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1.2 Finaliteit gemeenschapsgerichte politiezorg – visie  

In ons mission statement geven wij aan dat wij willen werken volgens de principes van community policing, nl. 

door het verzekeren van een fundamentele bijdrage tot een harmonische en democratische samenleving door 

externe gerichtheid – probleemoplossende – geïntegreerde en integrale aanpak – afleggen van verantwoording.  

Over “Community Policing” of “Gemeenschapsgerichte Politiezorg” (GPZ) zijn al heel veel en heel dikke boeken 

geschreven. Theoretisch onderlegd zijn in GPZ is dan ook niet zo ’n moeilijke opgave.  

Naar mijn persoonlijke mening is deze theoretische kennis wel een randvoorwaarde, doch zeker geen garantie. 

Wat mij dus vooral interesseert is “Hoe krijg ik dit gedachtengoed, deze manier van werken, … in mijn korps 

geïntegreerd ?”  

Via het olievlek-principe trachten we GPZ een bredere basis te laten krijgen in alle geledingen van onze 

organisatie.  

Door het laten volgen van opleidingen en het betrekken van onze medewerkers in het zoeken naar de aanpak 

voor sommige fenomenen, ervaren zij zelf de resultaten van het gemeenschapsgerichte politiewerk.  

Veelal komen zij tot de conclusie dat deze aanpak eigenlijk niet meer of minder is dan hun politie opdrachten 

kwaliteitsvol uitvoeren, waarbij zij oorzaakgericht durven denken, partners mogen betrekken en verantwoording 

willen afleggen.  

Twee van onze hoofdinspecteurs hebben met succes de opleiding “trainer gemeenschapsgerichte politiezorg” 

afgerond.  

Commissaris Herman De Kuyper, heeft eenzelfde opleiding genoten en is zelfs docent voor de nieuwe trainers.   

Zij kunnen de permanente taak onze medewerkers blijvend motiveren om, met dit paradigma als leidraad, te 

werken. 
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1.3 Organisatieontwikkelingsmodel  

In ons zonaal veiligheidsplan 2020-2025 hebben we vanuit onze missie, visie en waarden én rekening houdend 

met de gerechtvaardigde verwachtingen van onze overheden, medewerkers en klanten volgende interne 

prioriteiten weerhouden.  

Zij hebben als doel onze organisatie te laten groeien en klaar te stomen voor toekomstige uitdagingen:  

• De werkcultuur en het integer handelen van onze medewerkers. 

• Het flexibel inzetten van onze medewerkers volgens de principes van het gereduceerd specialisme. 

• Het verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: met nadruk op het rekruteren van bekwame en 

betrokken medewerkers.  

Hen de nodige bijscholingen laten volgen, van nabij opvolgen, coachen en hen de juiste dingen laten 

doen. 

• Hiervoor willen we, in het bijzonder, inzetten op de sturende, vertalende en coachende rol van onze 

middenkaders. 

• Wij willen, met onze politiepartners, met open blik, bovenlokaal samenwerken waar dit mogelijk en 

rendabel is; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen. 

• Wij willen onze eigen organisatie en onze partners, met minimale inspanning, heroriënteren en 

zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt. 

Wij wensen continu te verbeteren en gebruiken hiervoor de Deming-cirkel of PDCA-cirkel als werkmodel: 
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1.4 Organigram  

Organisatorisch bestaat de Politiezone Noord uit drie Directies: 

• Directie Operationele Werking 

• Directie Politionele Ondersteuning 

• Directie Niet-Politionele Ondersteuning 

1.4.1 Directie Operationele Werking 

Deze verzorgt de operationele werking en is opgedeeld in 4 teams: 

• Onderzoeksteam 

• Verkeersteam 

• Team Zonewerking 

• Team Wijkwerking 

1.4.2 Directie Politionele Ondersteuning 

Deze verzekert de beleidsvoorbereiding, de kwaliteitsbewaking, de informatiehuishouding en de dienstplanning 

en is ingedeeld in 2 teams:  

• het Beleidsteam 

• het Informatiebeheersteam (IBT) 

1.4.3 Directie Niet-Politionele Ondersteuning 

Deze verzekert de dienst HRM en de administratieve en logistieke steun en is ingedeeld in 2 teams:  

• het administratief en logistiek team 

• het onderhoudsteam. 

1.4.4 Polyvalentie 

Voor alle personeelsleden van de politiezone Noord geldt het principe van de genuanceerde polyvalentie.  

Dit betekent dat binnen elke functionaliteit de medewerkers kunnen bevolen worden om diensten uit te voeren 

ten voordele van een andere functionaliteit.  

De exclusieve functie bestaat niet binnen het korps.  

Een politiekorps moet een flexibel en dynamisch geheel zijn waar zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met 

de wensen en verzuchtingen van de medewerkers maar waar de dienstverlening aan de bevolking centraal moet 

staan. 
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1.5 Werking directiecomité | managementteam 

In de loop van 1999 werd door de respectievelijke verantwoordelijken van de drie korpsen van het grondgebied 

Kapellen – Stabroek, de voormalige IPZ Noord, voorgesteld een Directiecomité op te richten.  

Dit Directiecomité zou dan verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen van de politiehervormingen op lokaal 

niveau.  

De burgemeesters van Kapellen en Stabroek verklaarden zich hiermee akkoord. 

Sindsdien komt het Directiecomité steeds wekelijks bij elkaar, waarbij alle beleidsdomeinen aan bod komen. Elke 

verantwoordelijke behandelt de items voor zijn directie. 

We hebben ondertussen ook een operationeel overleg geïnstalleerd.  

Hierbij zitten alle "operationeel" verantwoordelijken van het directiecomité samen met de teamchefs van de 

verschillende functionaliteiten.  

Hier worden uiteraard geen strategische zaken besproken, maar veelal operationele en soms tactische zaken. 

De verslagen van beide vergaderingen worden na goedkeuring op de communicatieserver geplaatst voor het 

personeel ter inzage. 

1.6 Interne en externe communicatie (vanuit leiderschap gedreven)  

1.6.1 Interne communicatie  

“Interne communicatie” is een cruciale factor in een goede communicatie.  

Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van onze politiezone.  

Het is daarom van belang dat zij op de hoogte zijn van wat er leeft binnen het korps en zij er zich bovendien bij 

betrokken voelen.  

Uiteraard blijven de personeelsvergaderingen doorgaan, dewelke nu per referentieperiode georganiseerd 

worden.  Hier worden alle belangrijke beslissingen van het Directiecomité, Politiecollege en Politieraad 

teruggekoppeld en besproken. 

Ook is er het wekelijks Operationeel Overleg, dit overleg heeft als doel iedereen correct te informeren en op de 

hoogte te houden van de stand van zaken. 

Al deze beslissingen worden trouwens ook kenbaar gemaakt aan ons personeel door het publiceren van ALLE 

goedgekeurde verslagen op de communicatieserver.  

Naast de verslagen van het Directiecomité, Politiecollege en Politieraad, worden ook deze van de Zonale 

Veiligheidsraad, het Basis Overlegcomité en alle interne vergaderingen ter inzage op de server geplaatst. 

Het Informatie Beheers Team verzorgt dagdagelijks de interne en externe informatiedoorstroming in al zijn 

facetten.  

Uiteraard stelt de informatica ons ook enkele dankbare tools ter beschikking om te “communiceren”. 

In eerste plaats is er ons intranet. Dit is een platform waarop zowel operationeel nieuws als meer algemene 

zaken terug te vinden zijn, die interessant zijn voor alle medewerkers.  

Op te sporen voertuigen en personen, geldende wegomleidingen, interne afspraken, maar ook sociale 

aangelegenheden komen hier aan bod. 
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De interne mail en chat van ons ISLP-systeem  wordt veel gebruikt om algemene of bijzondere informatie snel te 

verspreiden naar elkaar. 

In de refter werd een beeldscherm (Netpresenter) geplaatst waarop korte berichten en foto's kunnen getoond 

worden.  

Dit wordt vooral gebruikt voor algemene (korte) mededelingen en op te sporen personen/voertuigen.  

Tenslotte moeten we toch benadrukken dat interne communicatie, zoals alle communicatie trouwens, niet 

alleen sterk afhankelijk is van de zender/boodschapper en het middel dat gebruikt wordt, maar ook van de 

ontvanger.   

Men moet willen geïnformeerd worden. 

Indien het beleid alle verslagen uithangt, doch een personeelslid wil zich niet de moeite getroosten om deze 

door te nemen, wil dit niet zeggen dat dit geen goed communicatiemiddel is. 

1.6.2 Externe communicatie  

1.6.2.1 externe communicatie naar onze overheden 

Wij agenderen niet enkel de wettelijk verplichte punten op het Politiecollege en de Politieraad, maar laten ook 

andere belangrijke punten ter kennisgeving opnemen. 

Hierdoor is iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen van onze organisatie. 

Zo worden o.a. de overuren en de verrechtvaardigingen (de voorafgaandelijke onderzoeken tucht-de verslagen 

van interne vergaderingen-periodieke rapporten-criminaliteitscijfers met duidingen-evaluaties-enz…) 

geagendeerd ter bespreking. 

Het huidige rapporteren via een jaarverslag vindt zijn oorsprong in de verplichting van de korpschef om de 

overheden in kennis te stellen van alle belangwekkende gebeurtenissen (art. 5/2 en 5/3 WPA 2).  

Op beleidsmatig vlak kan men uit art. 35 WGP 3 afleiden dat, ter uitvoering van het zonale veiligheidsplan, het 

aangewezen is dat de korpschef hierover regelmatig rapporteert aan de zonale veiligheidsraad. 

Vanuit deze optiek werd geoordeeld dat het in deze context nuttig is, éénmaal per jaar, een globaal overzicht te 

geven over de beleids- en beheersmatige activiteiten die door ons korps zijn gerealiseerd tijdens het afgelopen 

dienstjaar. 

Deze jaarverslagen werden telkens voorgelegd aan het Politiecollege, de Politieraad en de Zonale 

Veiligheidsraad. 

Tenslotte maken wij ook elke dag het “verslag Burgemeester” over aan de twee burgemeesters van onze zone. 

Aangezien dit een weergave geeft van alle belangrijke meldingen van de afgelopen periode, hebben zij hierdoor 

perfect zicht op de problemen, de werklast, de aanpak binnen de politiezone en kunnen zij eventueel op 

bestuurlijk niveau interveniëren. 

  

 

2 Wet op het Politieambt 

3 Wet op de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op 2 niveau’s 
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1.6.2.2 Communicatie naar de bevolking 

Belangrijkste gegeven bij externe communicatie is dat je steeds moet durven communiceren, dus ook als het 

allemaal niet zo goed is.  

Enkel de “goed nieuws show” brengen, wordt door een steeds mondigere bevolking niet meer geloofd.   

Bijkomend belangrijk aspect hierbij is dat je ervoor moet zorgen dat je boodschap correct wordt meegegeven en 

overkomt.  Het is dus van groot belang dat je een goede relatie hebt met de pers.   

We kunnen stellen dat deze relatie de afgelopen jaren vrij goed is. 

De pers wordt uitgenodigd op de Politieraden, ze worden steeds te woord gestaan, uiteraard binnen het 

wettelijke kader, ze worden op de hoogte gebracht van bepaalde fenomenen, acties, bijzonderheden, enz… 

Bovendien wordt de pers dagelijks gebrieft door de Coördinatie en Steundirectie Antwerpen.  

Hier komen verschillende feiten aan bod, die de voorbije 24 uur in het hele arrondissement Antwerpen 

gebeurden.  

We denken hier vooral aan faits divers, diefstallen, verkeersongevallen,... Uiteraard steeds met voldoende 

aandacht voor de privacy van betrokkenen.  

Via de website www.pznoord.be blijft de bevolking op de hoogte van het reilen en zeilen in onze zone.  

Hierdoor kunnen we in alle openheid communiceren met onze bevolking, waarbij we als belangrijkste 

kwaliteitsvereiste het up-to-date houden hebben vooropgesteld. 

Sinds 2012 zijn wij eveneens actief in de sociale media: Twitter en Facebook en sinds 2020 ook op instagram. 

Deze media raken steeds meer ingeburgerd en als politiezone kunnen wij niet achter blijven.  

In crisissituaties bieden zij het voordeel dat wij snel kunnen communiceren indien nodig. Maar ook inspringen op 

de actualiteit, preventietips en resultaten van acties, doorverwijzing naar de juiste diensten,... horen bij de 

mogelijkheden.  

Het biedt tevens de kans aan de burger om vragen te stellen of commentaar toe te voegen. 

Via de gemeentelijke infobladen Info Kapellen en Stabroek Info kunnen wij elke inwoner van de zone bereiken. 

Ook zij die nog geen gebruik maken van digitale kanalen.  

In de infobladen komen verschillende items aan bod, gaande van preventietips, nieuws uit de zone, tot 

wijzigingen in de bestaande wegcode.  

Verder zal het gebruik van nieuwe media nog worden uitgebreid en worden geïntegreerd in onze 

communicatiemix. 

Belangrijkste doelstelling is dat onze externe communicatie er voor moet zorgen dat alle informatie bij de 

bedoelde klanten geraakt via de meest geschikte media. 

1.7 Gekozen leiderschapsstijl  

Onze leiderschapsstijl staat uitgeschreven in “onze missie”. 

Wij kiezen daarbij voor een participatieve leiderschapsstijl waarbij, door verantwoording, gestreefd wordt naar 

een logisch en doorzichtig beslissingsproces. 

  

http://www.pznoord.be/
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2 Strategie en beleid 

De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere, voor alle groepen 

belanghebbenden uitgewerkte strategie, en hoe deze wordt vertaald in een concreet beleid, plannen en 

budgetten. 

Het gaat ook over informatiebronnen die aan de strategie ten grondslag liggen en de wijze waarop intern en 

extern wordt gecommuniceerd. 

2.1 Situering politiezone-omgevingsfactoren 

2.1.1 Algemene situering  

De politiezone ‘Noord’ is een meergemeentezone bestaande uit de gemeente Kapellen (27.142 inwoners, 3.711 

ha) en Stabroek (18.676 inwoners, 2.158 ha).  

In totaal beslaat de zone dus 5869 ha en heeft ongeveer 45.818 inwoners. 

De zone situeert zich aan de noordelijke zijde van het arrondissement, grenzend ten noorden aan Nederland, 

ten oosten aan de politiezone Grens (Kalmthout), ten zuiden aan Antwerpen Ekeren en politiezone Brasschaat 

en ten westen aan Antwerpen haven. 

2.1.2 Kapellen 

Van de 27.142 inwoners in Kapellen zijn er 48,96 % mannen en 51,03 % vrouwen. 

9 % van de bevolking is buitenlander, waarvan 56.6% de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Het grondgebied van de gemeente Kapellen wordt hoofdzakelijk gevormd door: 

• Kapellen-centrum: een druk winkelcentrum met inplanting van een promenade; 

• Putte-grens: een leefgemeenschap gevormd met Putte-Stabroek en Nederlands Putte; 

• Kapellenbos: een residentieel gedeelte; 

• Hoogboom: woongebied, bij fusie overgenomen van Ekeren en met in de kern een open centrum 
voor vluchtelingen. 

Buiten de normale lokale activiteiten zijn er 3 KMO-zones aanwezig, nl.: 

• Bosduin (tussen Kalmthout en Brasschaat) aan de N117. 

• Vloeiende aan de N11. 

• Kapelsestraat-West (Starrenhoflaan) aan de N11 en N122. 

De gemeente wordt gekruist door de gewestwegen: 

• N11 komende van de grens en lopende naar Antwerpen-Merksem. 

• N122 komende van Kalmthout naar de N11. 

• N111 komende van Wuustwezel-Kalmthout naar de N11 en doorlopende naar Stabroek en de 
haven van Antwerpen + A12. 
 

De spoorweg Roosendaal-Antwerpen doorkruist de gemeente en zorgt voor ongeveer 5 uur per etmaal voor 

gesloten overwegen.  

Ondertussen is de mobiliteit in Kapellen wel fel verbeterd dankzij de tunnel onder de spoorweg op de 

Antwerpsesteenweg. 
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2.1.3 Stabroek  

Van de 18.676 inwoners in Stabroek zijn er 49,7 % mannen en 50,3 % vrouwen. 

5,5 % van de bevolking is buitenlander, waarvan 40% de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Het grondgebied van de gemeente Stabroek wordt hoofdzakelijk gevormd door de 3 deelgemeenten: 

• Centrum: een dorpsgemeenschap; 

• Hoevenen: een dorpsgemeenschap met veel inwijking (slaapgemeenschap); 

• Putte: een leefgemeenschap gevormd met Putte-Kapellen en Nederlands Putte; 
 

De gemeente Stabroek leunt aan bij de Antwerpse haven. 

De scheiding tussen de polders en de haven wordt gevormd door de drukke verkeersader A12 met op- en 

afritten in Stabroek-centrum en Hoevenen. 

Sinds 2011 werd bedrijventerrein Piccolo gevestigd aan de N111 (Laageind).  

Dit heeft niet enkel impact op de verkeerssituatie, maar zorgt tevens voor meer bedrijvigheid in het centrum van 

Stabroek.  

2.2 Opdrachtbrief Korpschef 

De Korpschef heeft zijn opdrachtenbrief voorgelegd aan het Politiecollege en de Politieraad. 

De Politieraad keurde de opdrachtbrief goed in de zitting van 13 juni 2017. 

2.3 Beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling (scanning en analyse)  

2.3.1 Zonale veiligheidsplan 

In 2016 werd, door onze federale overheden, beslist het Zonale VeiligheidsPlan (ZVP) 2014-2017 te verlengen 

tot eind 2019; dit middels een addendum waarbij het lopende ZVP werd afgetoetst aan de prioriteiten 

vastgelegd in het NVP 2016-2019.  

In 2019 werd een nieuw ZVP opgemaakt, geldig voor de periode 2020-2025.  

Door deze verschuiving in de tijd zullen het nieuwe ZVP 2020-2025, en volgende, beter aansluiten op de lokale 

bestuurscyclus (zie hoofdstuk Bepalen van prioriteiten en aandachtspunten 2.8.). 

2.3.2 Zonale veiligheidsplan 2020-2025 

Het nieuwe zonale veiligheidsplan 2020-2025 werd eind 2019 voorgesteld aan de Zonale Veiligheidsraad en 

goedgekeurd. 

Na een grondige scanning en analyse van verschillende objectieve en subjectieve criteria én na input van diverse 

overheden, partners en eigen medewerkers werden de volgende prioriteiten weerhouden. 
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2.3.2.1 externe doelstellingen 

1. Algemene prioriteit veiligheid en leefbaarheid 2020-2025: flexibel (integraal en geïntegreerd) werken  

2. Prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. gebruik van nummerplaatherkenningscamera’s) 

3. Prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid: oorzaken van (zware) verkeersongevallen aanpakken 

4. Prioriteit gerechtelijk: verhogen van de ophelderingsgraad 

5. Prioriteit overlast: werken met VIP (Very Important Places)-zones: “SAMEN werken aan samen LEVEN” 

2.3.2.2 Interne doelstellingen 

1. Werkcultuur: bekwaam, betrokken, integer handelen 

2. Inzetten op sturende, vertalende en coachende rol middenkaders 

3. Flexibiliteit volgens principes gereduceerd specialisme 

4. Verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: rekruteren, (bij)scholen, opvolgen, coachen, 

medewerkers de juiste dingen laten doen 

5. Bovenlokaal samenwerken waar mogelijk en rendabel; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen 

6. Eigen organisatie en partners heroriënteren en zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt 

Hoe we de bovenstaande doelstellingen van het Zonale Veiligheidsplan (inzet en resultaten), vanaf januari 2020, 

realiseren kunt u lezen in volgende jaarverslagen. 

2.4 Werking ZVR-Politiecollege-Politieraad 

2.4.1 Zonale veiligheidsraad 

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is het strategisch beleidsplan.  

In 2016 besliste de wetgever om de duur van de zonale veiligheidsplannen te verlengen van 4 naar 6 jaar.  

Zo wordt de duur van het zonaal veiligheidsplan gekoppeld aan de duur van de lokale bestuursperiode. 

In 2020 werd een nieuw zonaal veiligheidsplan voorgesteld, dat geldig is tot en met het jaar 2025. 

Binnen het kader van het ZVP worden er actieplannen opgesteld. Deze plannen bakenen de wettelijke sfeer af 

waarbinnen bepaalde fenomenen zullen aangepakt worden. Tevens werden de noden en eisen van het Parket 

van de Procureur des Konings verwerkt in de actieplannen. 

2.4.1.1 externe prioriteiten en aandachtspunten voor het ZVP 2020-2025 

• Algemene prioriteit veiligheid en leefbaarheid 2020-2025-flexibel (integraal en geïntegreerd) werken 
(Lean) 

• Prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. ANPR) 

• Prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid: oorzaken van (zware) verkeersongevallen aanpakken 

• Prioriteit gerechtelijk – verhogen van de ophelderingsgraad 

• Prioriteit overlast - werken met VIP (Very Important Places)-zones 

In de raad doet zich een systematisch overleg voor tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de 

korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie.  

Daarnaast kan men ook deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden (bvb de DIRJUD). 

De Zonale Veiligheidsraad kwam in 2020 niet samen; dit omdat het samenroepen van fysieke niet strikt 

noodzakelijke vergaderingen, wegens de maatregelen inzake de corona-pandemie, werd afgeraden/verboden. 
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2.4.2 Het politiecollege 

2.4.2.1 Werking 

In een meergemeentezone wordt de organieke bevoegdheid over het lokale korps uitgeoefend door een 

politiecollege.  

Dit komt één keer per maand, met uitzondering van het zomerreces, bijeen. 

Dat betekent concreet dat het gezag over het lokale korps en de lokale korpschef in een meergemeentezone bij 

het politiecollege berust.  

Deze beslist tevens over alles wat de organisatie en de werking van het lokale korps betreft. 

Zij hebben het recht op informatie door de korpschef over alles wat het lokale politiekorps en de uitvoering van 

zijn opdrachten aangaat.  

De korpschef is er bovendien toe gehouden het politiecollege in te lichten over alle initiatieven die betrekking 

hebben op het zonale veiligheidsbeleid. 

Ook de klachten van de bevolking over de werking van het korps of het optreden van haar personeel moeten 

meegedeeld worden (art. 45 WGP). 

Het politiecollege neemt het dagelijkse administratieve bestuur van de politiezone waar.  

Zij keuren de bestelbons goed waarvoor er delegatie is gegeven door de politieraad en ze zorgen voor de 

uitvoering van de betalingen.  

Verder bereiden zij de politieraad voor en zorgen zij voor de uitvoering van de beslissingen van de politieraad. 

2.4.2.2 Samenstelling 

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van Kapellen en Stabroek. Het mandaat vangt aan op 

het ogenblik van de eedaflegging als burgemeester.  

Het politiecollege van de Politiezone Noord wordt gevormd door de heer Dirk Van Mechelen, Burgemeester van 

de gemeente Kapellen en de heer Rik Frans, Burgemeester van de gemeente Stabroek. 

Het voorzitterschap wordt normaliter jaarlijks afgewisseld. In 2020 was de heer Frans voorzitter.  

De korpschef en de secretaris nemen deel aan de vergaderingen van het politiecollege. 

2.4.2.3 Vergaderingen 

Het politiecollege vergadert zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken dit vereist.  

De vergaderingen zijn niet openbaar. Alleen de beslissingen worden opgenomen in de notulen en in het register 

van de beraadslagingen en alleen deze beslissingen kunnen rechtsgevolgen hebben.  

In 2020 kwam het College 15 keer samen. 

2.4.3 De politieraad 

De politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die deel 

uitmaken van de politiezone.  

Het bevolkingsaantal per gemeente bepaalt de verdeelsleutel voor het aantal raadsleden per deelnemende 

gemeente.  

Ieder effectief lid van de politieraad heeft één of twee opvolgers.  

Daarnaast maken de burgemeesters in een meergemeentenzone van rechtswege deel uit van de politieraad. 
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2.4.3.1 De politieraad van de politiezone Noord in 2020 

de burgemeesters van Kapellen en Stabroek van rechtswege 

10 gemeenteraadsleden van Kapellen 

7 gemeenteraadsleden van Stabroek 

Voorzitter: De heer Dirk Van Mechelen 
Burgemeester van de gemeente Kapellen 

Lid: De heer Rik Frans 
Burgemeester van de gemeente Stabroek 
 

Gemeenteraadsleden van Kapellen 

• Sarah Buchmann 

• Pieter Buysse 

• Lieve Calle 

• Marc De Smet 

• Evelyne Haud’Huyze 

• Koenraad Helsen 

• Luc Janssens 

• Vital Lambert 

• Luc Lamine 

• Peter Vanalme 

Gemeenteraadsleden van Stabroek 

• Rune Bastiaenssens 

• Freddy Clee 

• Victor Dieltjens 

• Pharaïlda Kwick 

• Jan Schouwaerts 

• An Soree 

• Christel Van haute 
 

WERKING 

De werking van de politieraad wordt bepaald door de artikels 25 tot en met 29 van de Wet op de Geïntegreerde 

Politie.  

Bovendien zijn alle bepalingen uit de Nieuwe Gemeentewet betreffende de vergaderingen en beraadslagingen 

van de gemeenteraad ook van toepassing op de politieraad.  

De politieraad vergadert minstens 4 keer per jaar en zo dikwijls als nodig is, de zittingen vinden plaats in de 

gemeente van de voorzitter.  

De voorzitter van het politiecollege zit de vergadering van de politieraad voor.  

De vergadering van de politieraad bestaat uit een openbaar en een besloten deel.  

Enkel het openbare luik van de zittingen van de politieraad is toegankelijk voor publiek. Het openbare gedeelte 

bevat alle algemene onderwerpen zoals vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,... 

In de besloten zitting komen agendapunten aan bod die over personen gaan en rechtstreeks invloed hebben op 

hun privacy, bijvoorbeeld bevordering, ontslag,...  

Achteraan in de raadszaal staan stoelen waar het publiek de werking van de politieraad tijdens de openbare 

zitting kan bijwonen.  

Twee derde van de aanwezige politieraadsleden kunnen omwille van het belang van de openbare orde en op 

grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 

Voor het reglement van de inwendige orde (PDF) kan u steeds terecht op onze website : 

http://www.pznoord.be/images/uploads/documenten/ReglementInwendigeOrdePolitieraad2019.pdf 

  

http://www.pznoord.be/images/uploads/documenten/ReglementInwendigeOrdePolitieraad2019.pdf
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BEVOEGDHEDEN 

• goedkeuren van de jaarlijkse begroting; 

• goedkeuren van de uitgaven voor de politiezone; 

• bepalen van de personeelsformatie van het operationeel en het administratief en logistiek kader; 

• goedkeuren van de vacatures voor de politiezone, de benoemingen in functies en bevorderingen, de 

pensioendossiers, de loopbaanonderbreking, ...; 

• voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning en de samenstelling van de 

selectiecommissie voor het ambt van korpschef; 

• benoeming van de zonesecretaris en de bijzonder rekenplichtige; 

VERGADERINGEN 

In 2020 kwam de politieraad 4 maal bij elkaar. 

2.5 Prioriteiten en aandachtspunten 

Ten einde de verwachtingen en doelstelling van onze overheden en andere belanghebbenden te kunnen 

bepalen, moeten wij een inventarisatie doen en deze gegevens in een argumentatiemodel gieten. 

In juni 2011 gaven de korpschefs van tien politiezones op het Arrondissementeel Korpschefs Overleg hun 

akkoord om mee te stappen in dit project ‘matrix ZVP’.  

Het betrof alle politiezones van het Arrondissement Antwerpen exclusief de Politiezone Antwerpen.  

Dit model wordt sindsdien gebruikt bij het opstellen van elke zonaal veiligheidsplan; dus ook bij het opstellen 

van het zonale veiligheidsplan 2020-2025. 

2.5.1 Criteriamatrix  

In de criteriamatrix wordt gebruik gemaakt van objectieve en subjectieve scores. 

2.5.1.1 Objectieve score 

De objectieve score wordt bekomen door cijfergegevens met betrekking tot de omvang én de tendens van elk 

fenomeen, in onze politiezone, in het gerechtelijk arrondissement en een concentratie-index te combineren. 

2.5.1.2 Subjectieve score 

De subjectieve score wordt bekomen door de mening van onze Burgemeesters, de bevolking, medewerkers, de 

Korpschef, de Procureur des Konings, de Directeur Coördinator en de Gerechtelijke Directeur van de federale 

politie, de Provinciegouverneur en van een aantal maatschappelijke sleutelfiguren te combineren. 
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2.5.1.3 Totale score 

De totaalscore wordt bekomen door de twee bovenstaande scores bijeen te brengen én, voor elk fenomeen, 

een ponderatie qua maatschappelijke impact in rekening te brengen. 

Fenomeen Objectieve score 
= cijfers en tendensen 

Subjectieve score 
= mening 
belanghebbenden 

Totaalscore 
= subjectief en objectief 
(ponderatie) 

Overlast 1 - 6 

Verkeersongeval 
gewonden 

2 5 5 

Woninginbraak 3 1 1 

Intrafamiliaal geweld 4 3 3 

Drugs 5 4 4 

Geweldsmisdrijf - 2 2 

2.5.1.4 Prioriteiten 

Bij het kiezen van onze prioriteiten brengen wij verschillende gegevens in weging: 

• de criteriamatrix, aangeleverd door de strategisch analisten van het CSD.  

(Deze matrix omvat een objectief luik waar criminaliteitscijfers, de verkeersindex en tendensen worden 

meegenomen en een subjectief luik  dat rekening houdt met de mening van onze belanghebbenden. Deze twee 

delen leveren, middels een ponderatie van de verschillende elementen, een rangschikking van veiligheids- en 

overlastfenomenen op.) 

• de inzichten van Mevrouw de Provinciegouverneur 

• het nationaal politieel veiligheidsbeeld. 

• onze omgevingsanalyse 

• de veiligheidsmonitor 

• de verkeersbarometer 

• De nota “Veiligheidsbeleid 2020-2025 van de Procureur des Konings 

• De nota “ZVP 2020-2025: Opdrachten van federale aard” van de Directeur Coördinator 

• de bevraging van diverse belanghebbenden, waaronder de veiligheidsmonitor uitgevoerd in 2018 

• het gerechtelijk cijfermatig overzicht van onze provincie 

• de bestuursakkoorden van de gemeenten Kapellen en Stabroek 

• de mogelijkheden die de structuur en capaciteit van onze organisatie ons biedt. 

2.5.2 Opmaken ZVP 

Wij kiezen, bij het opmaken van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025, resoluut voor een nieuwe flexibele kijk op 

en aanpak van de veiligheids- en overlastproblemen die onze belanghebbenden bezig houden.   

Ook onze bedrijfsvoering willen we op deze manier (van Lean-methode afgeleide manier van werken) 

permanent in vraag stellen en verbeteren. 

2.5.2.1 Voorlegging 

Deze vernieuwende aanpak werd voorgelegd aan de zonale veiligheidsraad.  

Daar werd in overleg beslist welke prioriteiten definitief gekozen en weerhouden worden.  

De resultaten en bijsturingen zullen er ook worden opgevolgd. 
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2.5.2.2 Fenomenen/projecten 

Tijdens het eerste werkjaar van het nieuwe zonale veiligheidsplan 2020-2025 willen we ons focussen op 

onderstaande fenomenen/projecten: 

• Algemene prioriteit veiligheid en leefbaarheid 2020-2025-flexibel (integraal en geïntegreerd) werken 

(Lean) 

• Prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. ANPR) 

• Prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid: oorzaken van (zware) verkeersongevallen aanpakken 

• Prioriteit gerechtelijk – verhogen van de ophelderingsgraad 

• Prioriteit overlast - werken met VIP (Very Important Places)-zones. 

2.6 Strategische doelstellingen 

2.6.1 Veiligheid en leefbaarheid – externe prioriteiten 

2.6.1.1 Algemene proiriteit-veiligheid en leefbaarheid 2020-2025 

Flexibel-(integraal en geïntegreerd) werken (LEAN)  

Wat gaan we doen? 

De PZ Noord zal flexibel, zoveel mogelijk integraal en geïntegreerd, inzetten op heersende veiligheids- en 

overlastfenomenen.  

Hiervoor zullen trends van kortbij opgevolgd worden.  

Wij zullen dit steeds doen met het oogmerk om de kwaliteit van onze aanpak van deze fenomenen te 

verbeteren en onze processen en procedures te optimaliseren en deze in onze reguliere werking te borgen. 

Waar nodig zal dit projectmatig gebeuren.  

Hoe zullen we dit doen? 

Onze gerechtelijke en bestuurlijke overlegfora en ons wekelijks operationeel overleg zullen deze fenomenen 

identificeren, onze aanpak vormgeven, opvolgen én, waar nodig, deze bijsturen.  

Wij zullen steeds, waar mogelijk, pro-actie en preventie boven repressie verkiezen en partners zoeken om een 

gedragen aanpak te garanderen. 

2.6.1.2 Prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. ANPR) 

Wat gaan we doen? 

Wij willen volop inzetten op alle pijlers van de informatiegestuurde politie (IGPZ) om: 

• doelgericht informatie te verzamelen 

• onze informatie gebruiken om onze doelstellingen te bepalen 

• proactief et reactief informatie te vergaren, te verwerken en IGPZ-gestuurde voorstellen voor te leggen 

aan onze overheden 

• meerwaarde te bieden voor onze klanten en overheden 

• uitwisseling van informatie te bevorderen binnen onze organisatie en met onze overheden en partners 

• Waar mogelijk zullen wij daarbij ook inzetten op technische hulpmiddelen echter steeds met respect 

voor de privacy van het individu.  

Naast het uitrollen van het project FOCUS willen we onze zone, binnen de termijn van dit zonale 



 
Jaarverslag 2020- 26 

veiligheidsplan 2020-2025, volledig integreren in de uitrol van het landelijk ANPR-netwerk.  

Bovendien willen wij de informatie, bekomen uit de exploitatie van de beelden van deze camera’s, 

conform de GDPR-regelgeving, maximaal aanwenden om de verkeersveiligheid te verbeteren, overlast 

te beperken en de oplossingsgraad van misdrijven te verhogen (zie gerechtelijke prioriteit). 

Hoe zullen we dit doen? (specifieke doelen) 

• Algemeen: onze medewerkers (nog meer) doordringen van het belang om te werken volgens de 

principes van de IGPZ. 

• ANPR: tegen eind 2025 moet het grondgebied van onze politiezone geïntegreerd zijn in het landelijk 

ANPR-netwerk. 

• Bovendien: 

o moeten er convenanten met de verschillende partners zijn afgesloten wat betreft de aanpak 

van de geregistreerde hits en de uitwisseling van de bekomen informatie 

o zal de nodige apparatuur worden geïnstalleerd om de bekomen beelden correct te exploiteren 

o zullen de nodige medewerkers worden opgeleid om dit te doen 

o zullen er procedures uitgeschreven worden om de informatie, bekomen door de exploitatie 

van deze camera’s, kwaliteitsvol te gebruiken bij het beheer van de verkeersstromen, het 

inperken van de overlast van het verkeer, het voeren van onze gerechtelijke onderzoeken 

o Steeds binnen het GDPR-kader dat de rechten van de privacy garandeert. 

Randvoorwaarden:  

Om deze plannen te realiseren dienen we, allereerst, de nodige investeringskredieten ter beschikking gesteld te 

krijgen.  

Wij kunnen, om de kostprijs van de installatie en aankoop van randapparatuur te drukken, maximaal gebruik 

maken van de producten voorzien in het federale raamcontract.  

Bovendien zijn we, zowel wat betreft de installatie van de camera-sites als de exploitatie, afhankelijk van externe 

(privé) partners. 

Financieel meerjarenplan:  

Voor de realisatie van het ANPR-project dienen de nodige fondsen nog bepaald te worden. 

2.6.1.3 Prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid:  

Oorzaken van (zware) verkeersongevallen aanpakken  

Wat gaan we doen? 

Wij willen, in nauwe samenwerking met de bestuurlijke overheid, onze politiepartners en het parket en met 

respect voor ieders bevoegdheidsdomein, streven naar een optimale inzet van mensen en middelen, met als 

doel de belangrijkste oorzaken van (zware) verkeersongevallen  aan te pakken.  

We zetten hierbij in op alle facetten van de veiligheidsketen (RORON).  

We viseren vooral de weggebruikers die verkeersagressie veroorzaken,  rijden met overdreven snelheid, rijden 

onder invloed van alcohol of drugs, hun GSM-gebruiken achter het stuur, de gordel niet dragen en geen 

kinderzitjes gebruiken. 
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Hoe zullen we dit doen? 

• Prioritaire doelgroepen zijn, voor ons, de zwakke weggebruikers, de motorrijders, de 

vrachtwagenchauffeurs en het vrachtvervoer. 

• Onze (handhavings)acties zullen worden georiënteerd naar de risicoplaatsen en dito tijdstippen.  

o Wij zullen ook, waar nuttig en mogelijk, meewerken aan de acties van het BIVV en onze 

(federale) politiepartners. 

• Aan de hand van periodieke aandachtspunten willen we dagelijks concrete acties op touw zetten die 

bijdragen tot meer verkeersveiligheid en –leefbaarheid.  

o Deze acties zijn telkens kleine stappen/bijdragen aan de strategische doelstelling. 

• Met onze verkeersadviezen willen wij de bestuurlijke overheden deskundig informeren zodat zij de 

beste beslissingen kunnen nemen inzake inrichting van het openbaar domein en innames van de 

openbare weg. 

• Wij zullen de ZVR informeren over onze geleverde inspanningen en behaalde resultaten. 

2.6.1.4 Prioriteit gerechtelijk-verhogen van de ophelderingsgraad 

Wat gaan we doen? 

Wij willen, tijdens de looptijd van dit zonaal veiligheidsplan, de oplossingsgraad van misdrijven (en 

overlastfenomenen: zie prioriteit overlast) verhogen door kwalitatief (dader- en buit)gericht onderzoek te 

voeren. 

Hoe zullen we dit doen? 

• We zullen een nulmeting uitvoeren, gebaseerd op onze resultaten van de afgelopen jaren. 

• We willen maximaal inzetten op nieuwe technieken en technologische verbeteringen; onder andere 

onze digitale systemen binnenloodsen in de eenentwintigste eeuw: ANPR-netwerk, FOCUS-applicatie, 

analyseren van inbeslaggenomen data,… 

• Onze medewerkers zullen, om deze middelen adequaat in te zetten, de nodige kennis moeten 

verwerven. 

• Door middel van, onder andere, het recherchemanagemenssysteem GES zullen we die dossiers kunnen 

selecteren waarin het bereiken van een opheldering mogelijk is. 

• De kwaliteit van ons sporenonderzoek (SLOT-team) zal worden geborgd én waar mogelijk nog 

verbeterd worden. 

• Om de oplossingsgraad van misdrijven te verhogen zullen we volop moeten inzetten in het delen van 

informatie, eerst en vooral binnen onze organisatie , maar zeker ook met partners én overheden. 

• Belangrijke misdrijven zullen worden onderzocht met de hoogste dossierprioriteit. 

2.6.1.5 Prioriteit overlast-werken met VIP (Very Important Places) zones  

Wat gaan we doen? 

Door het instellen van tijdelijke VIP-zones willen we de ervaring van overlast op het openbaar domein, voor de 

bewoners en bezoekers van onze gemeenten, zo veel mogelijk, reduceren. 

We werken consequent, samen met onze partners, al dan niet projectmatig, op alle vormen van criminaliteit en 

overlast en pakken dit adequaat aan en volgen de situatie op,  
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Hoe zullen we dit doen?  

• Binnen de VIP-zones zullen we uitdrukkelijk aanwezig zijn.  

Niet alleen tijdens onze dagelijkse werking, maar ook met doelgerichte acties en bijkomende toezichten 

waaraan alle diensten binnen onze organisatie zullen deelnemen. 

• Wij zijn van mening dat we adequaat op deze problemen kunnen inspelen wanneer we, met onze 

partners, gedurende een korte periode van één of enkele maanden, ingrijpen op alle vormen van 

overlast door samen prominent aanwezig te zijn in een afgebakende zone.  

o Welke zone(s) wanneer in aanmerking komen om er Very Intensive te Patrouilleren (VIP), hoe 

we alle vormen van overlast en de veroorzakers (Very Important Persons) ervan zullen VIP 

(Very Irritating Policing)pen wordt bepaald in onze gerechtelijke en bestuurlijke overlegfora 

(bestuurlijke handhaving) en vormgegeven in ons wekelijks operationeel overleg. 

o We zullen de overlastfenomenen en plegers ervan identificeren, onze aanpak opvolgen én, 

waar nodig, deze bijsturen. 

2.6.2 Optimale bedrijfsvoering – Interne prioriteiten 

Intern in onze organisatie zullen wij ons in het bijzonder richten op: 

• De werkcultuur en het integer handelen van onze medewerkers. 

• Het flexibel inzetten van onze medewerkers volgens de principes van het gereduceerd specialisme. 

• Het verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: met nadruk op het rekruteren van bekwame en 

betrokken medewerkers.  

Hen de nodige bijscholingen laten volgen, van nabij opvolgen, coachen en hen de juiste dingen laten 

doen. 

Hiervoor willen we, in het bijzonder, inzetten op de sturende, vertalende en coachende rol van onze 

middenkaders. 

• Wij willen, met onze politiepartners, met open blik, bovenlokaal samenwerken waar dit mogelijk en 

rendabel is; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen. 

• Wij willen onze eigen organisatie en onze partners, met minimale inspanning, heroriënteren en 

zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt 

2.7 Actieplannen 

2.7.1 Aanpak strategische prioriteiten: van actieplan naar wendbare beleidsvoering  

Algemene doelstelling voor dit zonaal veiligheidsplan,  geldig voor alle diensten van onze organisatie, geldig 

voor de aanpak van onze andere prioriteiten: 

• De PZ Noord zal flexibel, zoveel mogelijk integraal en geïntegreerd, inzetten op heersende veiligheids- 

en overlastfenomenen.  

Hiervoor zullen trends van kortbij opgevolgd worden.  

Wij zullen dit steeds doen met het oogmerk de kwaliteit van onze aanpak van deze fenomenen te 

verbeteren en onze processen en procedures te optimaliseren en deze in onze reguliere werking te 

borgen.  

Waar nodig zal dit projectmatig gebeuren. 
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• Hoe willen we dit bereiken? 

o “Iedereen is klant van iedereen.”  

Op een efficiënte manier zoveel mogelijk  meerwaarde creëren voor wie we werken (extern 

en intern onze organisatie).  

o “BEGIN BIJ HET EIND!”  Elk team dat dit onderwerp op de agenda weet te houden en 

regelmatige concrete acties uitvoert om dit te realiseren werkt Lean.  

Het gaat om het creëren van onderling respect, samenwerking en betrokkenheid waardoor 

dit mogelijk wordt.  

 

• Concreet willen we werken met het EPZ-stappenplan, zoals ontworpen door HCP Dirk Van Aerschot, 

onderdeel van de EPZ-checker en gebaseerd op de Deming of PDCA-cirkel: 

o Weet voor wie je werkt 

o Vraag wat er van je verwacht wordt 

o Denk na over je aanpak 

o Onderneem actie 

o Ga na of je actie voldeed 

o Doe beter, indien nodig 

 

• We zullen werken met kleine stappen (acties), binnen het grote kader van onze strategische 

doelstellingen.  

Onze gerechtelijke prioriteiten zullen, periodiek en in overleg met de Procureur des Konings, worden 

vastgelegd.  

Voor de planning, begeleiding en opvolging van deze acties zullen we beroep doen op onze medewerkers. 

Immers mensen werken voor mensen.  

We zijn er van overtuigd dat acties, van op de werkvloer ontwikkeld, beter zullen worden opgevolgd.  

Uiteraard bewaken de diverse overlegfora of de doelstellingen, vastgelegd voor de diverse acties, SOSMART 

zijn en dus bijdragen aan het groter geheel (de strategische doelstelling(en) waaronder de acties vallen). 

Om aan onze aanpak gestalte te geven werd eind 2019, na een opstartvergadering met de korpsleiding en alle 

leidinggevende middenkaders,  een stuurgroep (projectgroep) ZVP 2020-2025 opgericht. 

 

De stuurgroep heeft als hoofddoelstelling beleidsbeslissingen te vertalen, activiteiten met doelstellingen uit te 

schrijven en deze te realiseren.  

Als nevendoelstellingen dient zij de verzuiling binnen de verschillende diensten binnen de lokale politie Noord 

tegen te gaan.  

Zij zorgt voor de opvolging en realisatie van de actieplannen en zal alle activiteiten toetsen aan de vastgelegde 

missie - visie en waarden.  

De leden van deze stuurgroep zijn: 

• 1CP Verstraete 

• CP De Gent 

• 1Hinp Van Laer 

• 1Hinp Maas 

• Cons Van Meel 

De stuurgroep rapporteert aan de Korpschef en het Directiecomité. 
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Waar mogelijk zullen we samenwerken met partners, binnen de politieorganisatie en daarbuiten.  

Het creëren van een veilige en leefbare maatschappij is immers niet de taak van de politiediensten alleen. 

De keuze van onze strategische prioriteiten optimale bedrijfsvoering valt volledig binnen de gewenste 

wendbare beleidsvoering.  

Het zijn immers kritische succesfactoren om dit gestelde doel te bereiken: 

• De werkcultuur en het integer handelen van onze medewerkers. 

• Het flexibel inzetten van onze medewerkers volgens de principes van het gereduceerd specialisme. 

• Het verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: met nadruk op het rekruteren van bekwame en 

betrokken medewerkers. Hen de nodige bijscholingen laten volgen, van nabij opvolgen, coachen en 

hen de juiste dingen laten doen. 

• Hiervoor willen we, in het bijzonder, inzetten op de sturende, vertalende en coachende rol van onze 

middenkaders. 

• Wij willen, met onze politiepartners, met open blik, bovenlokaal samenwerken waar dit mogelijk en 

rendabel is; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen. 

• Wij willen onze eigen organisatie en onze partners, met minimale inspanning, heroriënteren en 

zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt. 

2.7.2 Het beleidsopvolgingsteam 

Voor elke strategische prioriteit zal, minstens, één prioriteitsverantwoordelijke, worden gekozen; bij voorkeur 

op vrijwillige basis. Zij zullen worden ondersteund door de leden van het directiecomité. 

Indien de aanpak van een bepaald fenomeen de opstart van een project noodzakelijk maakt, dan zal minstens 

één Projectverantwoordelijke worden gezocht. De Prioriteits- en Projectverantwoordelijken zullen hun aanpak 

baseren op de principes weergegeven in punt 2.6.1. 

Het zijn de Prioriteits- en Projectverantwoordelijken die de voortgang van hun acties zullen bewaken en 

rapporteren op onderstaande vergaderingen. 

2.7.3 Monitoring van de beleidsuitvoering 

Voor de externe strategische prioriteiten zullen de acties, die bijdragen tot de realisatie hiervan, worden 

teruggekoppeld naar: 

• Het operationeel overleg (wekelijks) 

• Het directiecomité (wekelijks vanuit het operationeel overleg) 

• Het LIVC (indien van toepassing voor de prioriteit) 

• De ZVR (minstens één keer per jaar) 

Voor onze interne strategische prioriteiten zullen de acties, die bijdragen tot de realisatie hiervan, worden 

teruggekoppeld naar: 

• Het overleg HRM-Logistiek (wekelijks) 

• Het directiecomité (wekelijks vanuit het operationeel overleg) 

• De ZVR (minstens één keer per jaar) 

Indien nodig zullen er, vanuit deze fora, aanbevelingen of verbetervoorstellen aan de Prioriteits- en 

Projectverantwoordelijken worden geformuleerd. 
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2.7.4 Tool voor opvolging en rapportering van de beleidsvoering  

Wat onze externe strategische prioriteiten betreft zullen we, zoveel mogelijk, gebruik maken van het systeem 

van ISLP-meldingen om de resultaten van de diverse acties op te lijsten.  

In de toekomst, bij ingebruikname van de FOCUS-app of andere programma’s bruikbaar op draagbare 

computertoestellen, kunnen deze aan de correcte registratie van de actieresultaten bijdragen. 

Onze inzet kunnen we, per actie en per bovenliggende strategische doelstelling, meten met onze HRM-

toepassingen.  

Om dit te vergemakkelijken zijn we momenteel bezig met de transitie naar de GALOP-toepassing. 

2.7.5  Opmaak van een actieplan met betrekking tot de informatiestromen in verband 

met de fenomenen die verband houden met terrorisme en extremise (PLP 37)  

Het aanhoudende dreigingsniveau 3 (tijdelijks zelfs verhoogd tot 4 doch nu algemeen op 2 gezet) heeft een 

aantal operationele gevolgen die impact hebben op de organisatie op het vlak van capaciteit, inconveniënten en 

dergelijke.  

Deze impact is gereduceerd door enerzijds de effecten van de COVID19-pandemie op het aantal evenementen 

en het openbare leven in het algemeen en anderzijds het verlaagde dreigingsniveau. 

De PZ Noord participeert verder als één van de partners aan de Lokale Integrale Veiligheidscel die op initiatief 

van de Burgemeester van Kapellen werd opgericht.  

Haar vertegenwoordigers aldaar zijnde Korpschef HCP Gers en CP De Gent als BECOR-Inf Offr FTF.  

Dit platform heeft de nuttige verdienste dat op een open en transparante manier informatie kan uitgewisseld 

door verschillende maatschappelijke partners zoals de politie, bestuurlijke overheid, OCMW, scholen, 

Onthaalcentrum voor Vluchtelingen en dergelijke.  

Ook in 2020 werden op basis van wederzijds vertrouwen verscheidene concrete dossiers geïntegreerd en 

multidisciplinair aangepakt. 

In het kader van de problematiek van de Syriëstrijders werd CP Tom De Gent door de Korpschef aangeduid als 

Information Officer Foreign Terrorist Fighters in zijn hoedanigheid van BECOR.  

Gezien wij ook in onze politiezone geconfronteerd zijn met twee inwoners die vertrokken zijn naar Syrië en in 

het kader van een proactieve, geïntegreerde aanpak werden een aantal initiatieven ter zake reeds genomen die 

ook bestendigd zijn. 

De Inf Offr FTF is in het kader van de BECOR vergaderingen tevens aanwezig op de Ops Task Force FTF 

gecoördineerd door het CSD Antwerpen Fed Pol waarbij multidisciplinair alle FTF punctueel worden besproken 

met de betrokken politiezones, FGP, OCAD, Staatsveiligheid, Parket,...  

Teneinde deze opvolging te verankeren in onze politiezone zit de Inf Offr een punctueel overleg voor met 

collegae van de Wijkdienst en Recherche waar alle nuttige informatie wordt besproken en de nodige concrete 

werkafspraken worden gemaakt. 

Tot slot heeft de lokale politie het initiatief genomen om in het kader van bovengenoemde problematiek en 

deze van de vluchtelingenstromen in Europa in samenspraak met alle betrokken actoren een "nulmeting" uit te 

voeren door alle bewoners van het onthaalcentrum voor vluchtelingen te laten controleren in de databanken 

van de Federale Politie door middel van de KIK applicatie (simultane controle 6 databanken).  

Deze inspanning wordt volgehouden dank zij de medewerking van het onthaalcentrum dat ons maandelijks de 

lijsten IN en OUT bezorgt die tevens gescreend worden.  
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De resultaten van deze screening worden besproken op het intern overleg voorgezeten door de Inf Offr en de 

nodige taakafspraken worden gemaakt.  

Aldaar worden de informatiestromen zowel intern als extern (informeren van andere asielcentra en collega's van 

betrokken politiezones via Fed Pol indien nodig bij disciplinaire maatregelen, seiningen en dergelijke) geborgd. 

Commissaris Tom De Gent 

BECOR - Inf Offr FTF 

2.8 Externe netwerken en werkgroepen 

Naast het overleg met de officiële organen, vindt er maandelijks een georganiseerd overleg plaats met de 

collega’s korpschefs en met de procureur des Konings op het Arrondissementeel Recherche Overleg. 

Bijkomend is er nog een groot aanbod van overlegstructuren, waarbij er steeds getracht wordt de juiste 

man/vrouw vanuit de politiezone af te vaardigen.  

Het betreffen o.a. vergaderingen expertisecellen, vergaderingen verkeer; vergaderingen informatica; 

vergaderingen personeelsbeheer en HRM; vergadering operationele zaken; vergaderingen functioneel beheer; 

vergaderingen recherche; vergaderingen acties en ordediensten, vergaderingen ASTRID, enz… 

De vergaderingen worden nadien aan de belanghebbenden teruggekoppeld en indien nodig de actiepunten 

afgesproken ter opvolging.  

De verslagen worden eveneens verdeeld. 
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3 Human resource management 

3.1 Personeelsbehoefteplan-functiebeschrijvingen 

De Politiezone Noord startte in 2005 met de idee om het actuele behoefteplan, goedgekeurd door de Politieraad 

van 2003, aan te passen aan de actuele situatie.  

Werkjaren 2005-2006 werden op dit vlak dan ook gekenmerkt door overlegmomenten binnen het 

Directiecomité en tussen het Directiecomité en het middenkader. 

September 2006 was de intrinsieke planning om het Politiecollege in kennis te stellen van het ontwerp van 

behoefteplan.  

Aangezien de bestuurlijke overheid op dat ogenblik op het einde van haar legislatuur was gekomen besliste het 

College dan ook om geen beleidsbepalende beslissing meer te treffen en dergelijke zaken over te laten aan de 

nieuwe ploeg. 

3.1.1 Externe audit 

Begin 2007 bracht het Directiecomité het ontwerp van behoefteplan terug op de agenda van het Politiecollege. 

De bestuurlijke overheid had op dat ogenblik echter een doorlichting van de Politiezone Noord ingeschreven in 

haar gemeentelijk beleidsplan.  

Het Politiecollege besliste in 2007 dan ook om de Politiezone Noord aan een externe audit te onderwerpen.  

De Politieraad volgde op 3 december 2007 de visie van het Politiecollege. 

Op 27 mei 2009 keurde de Politieraad het organigram en de functieprofielen goed.  

3.1.2 Behoefteplan 

Bovengaande historiek en beslissingen brengen met zich mee dat de Politiezone Noord op 31 december 2010 

het jaar afsloot met een behoefteplan van 2010. 

In 2013 werd het behoefteplan verder verfijnd en op de hedendaagse noden van een groeiende organisatie 

geënt.  

Doch een nieuw behoefteplan dringt zich op en zal in de loop van 2014 aan de administratieve overheden 

worden voorgelegd. 

Op 30 juni 2014 heeft de Politieraad het personeelsbehoeftenplan goedgekeurd, in werkjaar 2015 werd dit 

goedgekeurde document gehanteerd als leidraad in het aanwerving- en selectieproces. 

3.1.3 Nieuw behoefteplan 

In 2017 werd het personeelsbehoefteplan door het Directiecomité herbekeken, daar er een tamelijk groot 

personeelsverloop verwacht wordt tijdens de volgende jaren vanwege NAVAP en pensioneringen.  

Bijkomend werden een aantal functies terug herbekeken. 

Op 4 juni 2018 keurde de Politieraad het nieuwe behoefteplan goed. 
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3.2 Personeelskader: voorzien | huidig 

Op 31 december 2020 was verhouding effectief versus organiek kader het volgende: 

Kader Voorzien PBP Huidig effectief 
VTE 

Kader Voorzien 
PBP 

Huidig effectief 
VTE 

Operationeel   Niet Operationeel   

HCP 1 1 Administratief Niv. A 0 1 

CP 4 4 Administratief Niv. B 4 3 

HINP OGP 10 9,6 Administratief Niv. C 14 12,7 

HINP niet OGP / / Administratief Niv. D 3 3 

INP 60 47,7 Administratief totaal 21 19,7 

Agenten 0 1    

Totaal 75 63,3 Totaal 96 83 

3.3 Aanwervings- en selectiebeleid 

De procedure bepaald door de Politieraad van 17 juni 2002 is geënt op het KB van 30 maart 2001 tot regeling 

van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten. 

Op de zitting van 8 april 2002 en op deze van 6 mei 2002 heeft de Raad de samenstelling van de 

selectiecommissie van respectievelijk het Operationeel en het Administratief & Logistiek kader vastgelegd. 

3.3.1 Aanwervingsprocedure 

De aanwervingprocedures voor het statutaire en contractuele personeel op een statutariseerbare plaats 

personeel verloopt volgens de regels van de mobiliteit omschreven in het KB van 30 maart 2001 betreffende de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten tot en met de GPI 15, 15bis, 15ter, 15quater en 

15quinqies. 

De vervangingscontracten en contracten gefinancierd door tijdelijke en wisselende middelen worden in eigen 

beheer, zonder tussenkomst van de directie van de rekrutering en de selectie, georganiseerd. 

3.3.2 Selectiecommissie 

De selectiecommissie neemt de gesprekken, of andere selectievorm(en), af.  

Een secretaris maakt het verslag van het gesprek waarin de conclusie van de selectiecommissie wordt 

opgenomen.  

Het zijn deze verslagen die samen met de rangorde, bepaald door de selectiecommissie, worden voorgelegd aan 

het Politiecollege. 

Het Politiecollege verwijst op haar beurt de aanwerving-/mobiliteitsdossiers door naar de Politieraad. 
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3.3.3 Voordracht tot benoeming/aanstelling  

Alle vacant verklaringen en voordracht tot benoeming/aanstelling geschieden in principe door de Politieraad.  

Zij bepalen op basis van de stukken, voorgelegd door het Politiecollege, bij anonieme stemming in de besloten 

zitting wie wordt voorgedragen. 

Deze bevoegdheid werd voor de lopende legislatuur gedelegeerd naar het Politiecollege, zoals voorzien in artikel 

56 van de WGP. 

De beëindiging van een contractuele tewerkstelling en de benoeming van de hogere officieren blijft echter de 

Politieraad bevoegd. 

3.4 Communicatieplan 

3.4.1 Interne communicatie  

Communicatie blijft steeds naar voor komen als te verbeteren punt, het communicatielandschap wordt steeds 

uitgebreider. 

Wij moeten bijgevolg in eerste instantie veel aandacht blijven besteden aan intern overleg, omdat rechtstreeks 

contact uiteindelijk nog steeds de beste manier van communiceren is. 

Door COVID19 zijn wij aangewezen geweest op digitaal vergaderen, wat andere moeilijkheden naar voor brengt.  

Door op bepaalde tijdstippen fysiek te vergaderen in grote ruimtes werd dit deels opgevangen. 

3.4.2 Diverse overlegfora 

Volgende overlegfora worden periodiek ingericht: 

• directiecomité (wekelijks) 

• conclaaf directiecomité (periodiek) 

• werkoverleg teamverantwoordelijken (dagelijks) 

• operationeel overleg (wekelijks) 

• vergadering middenkader (maandelijks) 

• personeelsvergaderingen (tweemaandelijks)  

• digitale lesdagen (periodiek) 

• werkgroepen (in opdracht) 

• delegatie personeel (tweemaandelijks) 
 
Door de COVID19-pandemie werden veel vergaderingen geannuleerd, zoals de personeelsvergadering, 
delegatiepersoneel en werkgroepen.  

3.4.3 Delegatie personeel 

Vooral de vergadering “delegatie personeel” blijkt een nuttig instrument voor intern overleg en het creëren van 

draagvlak. Vanuit elk onderdeel van onze organisatie is iemand verkozen als aanspreekpunt. 

De agendapunten worden aangereikt door het personeel zelf en in een open dialoog besproken.  

Er worden geen beslissingen genomen, maar adviezen geformuleerd. 

Door de ontwikkelingen van de Covid19-pandemie werd er in 2020 geen vergadering delegatie personeel bijeen 

geroepen. 
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3.4.4 Intranet 

Het intranet biedt tal van mogelijkheden die verder zullen uitgewerkt worden.  

De informatie die gedeeld wordt op intranet is ook van belang voor onze werking op het veld. Bv. gestolen 

voertuigen, wegenwerken die invloed hebben op het aanrijden, verdwijningen, dienstmededelingen, etc. 

Ook via het beeldscherm in onze refter worden er korte berichten gedeeld die voornamelijk bedoeld zijn voor 

het operationeel kader. Wanneer men verdere uitleg over dit bericht wil kan men intranet raadplegen. 

3.4.5 Overload aan informatie 

De hoeveelheid aan informatie werd enigszins beperkt door de server beter in te delen per dienst.  

Door het grote aanbod aan informatie, is een duidelijke structuur hierin nog steeds niet optimaal.  

Via intranet proberen we het personeel ook de belangrijkste operationele info aan te bieden, personeelszaken, 

het werkschema en alle operationele info die men nodig heeft om bv. een proces verbaal op te maken. 

Via de werkmappen op onze server kan men de nodige documentatie vinden die men nodig heeft om bepaalde 

zaken op te volgen. 

Communicatie is en blijft een aandachtspunt, waarvoor iedereen inspanningen dient te leveren.  

3.5 Teamoverleg 

Er zijn verschillende overlegmomenten in onze zone. 

3.5.1 Directiecomité 

In eerste instantie is er het wekelijkse Directiecomité, waaraan alle officieren en de secretaris deelnemen. 

3.5.2 Operationteel overleg 

Sinds eind 2011 hebben we de zuiver operationele zaken uit de besprekingen van het Directiecomité getrokken 

en hebben we een "operationeel overleg" geïnstalleerd.  

Door dit wekelijks overleg kunnen we nu veel korter op de bal spelen en een kwaliteitsbewaking met opvolging 

garanderen. 

3.5.3 Periodiek overleg 

Bijkomend is er ook nog periodiek overleg met: 

• de middenkaders 

• de delegatie personeel 

• teamvergaderingen binnen de verschillende directies 

3.5.4 Personeelsvergaderingen 

Tenslotte zijn er ook nog de personeelsvergadering, waarbij sommige onderwerpen academisch worden 

besproken, maar andere thema’s in kleine groepen worden behandeld. 
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3.6 Intern toezicht 

Er is geen specifieke dienst opgericht dewelke het intern toezicht op zich neemt. 

De klachten en de felicitaties worden door de Korpschef behandeld. 

3.6.1 Klachten 

Er is een registratie van alle klachten, alle klachten worden behandeld.  

Indien nodig wordt een voorafgaandelijk onderzoek gevoerd of worden betrokken personeelsleden gevraagd 

een administratieve verklaring af te leggen. 

Na de conclusies worden alle betrokken partijen hiervan in kennis gesteld, zijnde: 

• de klager zelf 

• het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten 

• de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie 

• het Politiecollege 

3.6.2 Felicitaties 

Ook alle felicitaties worden behandeld. 

In vele gevallen is dit via interne mail aan al het personeel (als het over ons korps gaat) en in sommige gevallen 

met een schrijven aan het betrokken personeelslid, met een kopij naar het Politiecollege. 

3.7 Organiseren MTO 

Op de vergadering delegatie personeel van februari 2016 werd afgesproken dat er een peiling uitgevoerd zou 

worden met betrekking tot de sfeer in het korps. 

Er werd gekozen voor het invullen van een voorgedrukte vragenlijst (anoniem), waarvan de vragen door het 

personeel zelf aangereikt werden. 

Commissaris Nathalie Baens heeft dit dossier naar zich toe getrokken. Zij was juist afgestudeerd als officier en 

was tijdelijk bij ons korps afgedeeld. 

Ik geef hierbij de belangrijkste conclusies mee: 

• Hoe voel je je in het algemeen in het korps: 

We komen uit op een gemiddelde score tussen 7 en 8 en geen scores onder 5. 

• Hoe ervaar je de sfeer in je team en in het korps: 

De sfeer in het team is voor 81 % goed tot zeer goed en 12 % matig. 

In het korps scoort goed tot zeer goed 46 % en matig 36 %. 

De scores slecht tot zeer slecht scoren respectievelijk 7 en 18 %. 

• Zou je iemand aanraden hier te komen werken: 

Meer dan 80 % zou onze zone aanraden als werkplek. 
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• Waar zie je jezelf binnen 5 jaar: 

 
 

Commissaris Baens heeft benadrukt dat iedereen op een goede manier positief kritisch was en er nooit op de 

man werd gespeeld. 

Dit toont duidelijk aan wat we al wisten, we hebben een topkorps met een volwassen mentaliteit. 

De resultaten zijn positief, een algemene tevredenheid van meer dan 7/10 en 80 % die de zone Noord als 

werkplek zou aanraden. 

Dit wil niet zeggen dat we er niet mee aan de slag gaan, integendeel. 

Een volgende stap is dat elk personeelslid zal uitgenodigd worden door de korpschef.  

Tijdens dit moment “Bij de korpschef op de koffie” zullen we een aantal zaken bespreken, die te maken hebben 

met het al dan niet goed gevoel in ons korps en hoe we dit concreet kunnen aanpakken. 

Nadien zullen we dan samen bekijken hoe de volgende stappen eruit zullen zien. 

Tot slot geef ik al mee dat de vraag om terug aan teambuilding te doen meermaals voorkwam, dus daar hebben 

we werk van gemaakt in 2017! 

3.8 Opleidingen 

Elk personeelslid heeft de mogelijkheid om een opleidingsvoorstel in te dienen bij zijn/haar directeur.  

Het is deze laatste die het voorstel en het advies uitbrengt op het Directiecomité.  

Krijgt het voorstel en het advies een fiat dan schrijft de directie HR het personeelslid in voor de vorming.  

Deze dienst zorgt verder voor de opvolging en administratieve afhandeling van deze dossiers. 

Indien er vanuit de evaluatie (planning – functioneringsgesprekken) bepaalde verzuchtingen of noden inzake 

opleidingen worden afgesproken, wordt er nagekeken in hoeverre er kan tegemoetgekomen worden aan de 

vraag.  
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3.8.1 Inventarisering Kennis personeel 

Sinds eind 2006 wordt er in de personeelslijst een verwijzing gemaakt naar een aparte fiche waarop per 

personeelslid de gevolgde opleidingen worden vermeld. 

Ook in GALoP worden de opleidingen die gevolgd werden bij een erkende politieschool, bewaard. 

3.8.1.1 Operationeel lid 

Indien het om een Operationeel lid gaat dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen de baremische of 

gelijkgestelde opleidingen, niet-baremische en functionele opleidingen. 

3.8.1.2 Calog-personeel 

Bij een CaLog-personeelslid ligt de nadruk op de gecertificeerde opleiding aangezien deze opleidingen van 

toepassing zijn voor de baremische bevordering (zie volgend punt) 

3.8.2 Aanbod 

Het vorming- en opleidingsaanbod wordt teruggekoppeld op het Directiecomité.  

Het is de bevoegd directeur die de opleiding met zijn/haar personeelslid/leden terugkoppelt. 

De directie HRM schrijft de personeelsleden in, volgt de dossiers op en verzamelt de brevetten. 

De opleidingen waar niet op wordt ingeschreven worden eveneens bijgehouden zodat er later kan teruggevallen 

worden op de reden waarom er niet werd ingegaan op een aanbod. 

3.8.3 Verplichte opleidingen 

3.8.3.1 Operationeel lid 

Het is het operationele personeelslid zelf dat instaat voor de naleving van de uren verplichte opleiding teneinde 

een baremische bevordering te kunnen bekomen. 

3.8.3.2 Calog-personeel 

Het CaLog personeelslid dient een gecertificeerde opleiding te volgen alvorens hij/zij baremisch kan bevorderen. 

De opleiding wordt door het personeelslid, in samenspraak met de functioneel verantwoordelijke van de dienst, 

bepaald.  

3.8.3.3 Administratie 

Het administratieve verloop van deze opleiding wordt door de directie HR verzorgd. 
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3.8.4 Mentorschap 

De PZ Noord kan beschikken over volgende personeelsleden met het attest van mentor: 

• Commissaris: Gert Verstraete 

• de hoofdinspecteurs: Wim Van Laer en Peter Maas 

• de inspecteurs: Eric Briers, Philip Verschueren (afgedeeld naar CICANT), Kris Van Deuren, Petra De Bie, 

Vanessa Symens, Nicky Haerinck en Jeroen Bogaert.   

De stage van de aspirant-inspecteur werd vervangen door Werkplekleren (WPL) (3 periodes van enkele dagen) + 

een probatiestage van 6 maanden na de opleiding van 1 jaar.  

Een aantal van de aspiranten hebben, na het behalen van hun diploma, deelgenomen aan de selectiegesprekken 

met als resultaat dat zij tot het vast personeelsbestand van de zone horen. 

3.9 Betrekken van medewerkers 

Op regelmatige basis wordt er terugkoppeling gegeven van de belangrijkste beslissingen en omzendbrieven.  

Het overlegforum gekozen door de PZ Noord is de tweemaandelijkse personeelsvergadering.  

Teneinde zoveel mogelijk collega’s te kunnen bereiken worden er twee halve dagen infosessies gegeven. 

3.9.1 Delegatie personeel 

Om een aantal verzuchtingen/opmerkingen/suggesties van het personeel te kennen besliste de korpschef in 

2005 om het gegeven van de “delegatie personeel” in het leven te roepen.  

Deze vergadering bestaat uit een aantal sleutelfiguren (intern) ge-/verkozen door het personeel.  

Alle geledingen zijn opgenomen in deze vergadering.  

Het is de bedoeling van deze vergadering om een aantal beleidsnota’s (bvb afsprakennota, dresscode, e.d.) te 

toetsen aan de reacties van het personeel vooraleer het beleid deze ter advies voorlegt aan het BOC-Pol. 

3.9.2 Werkgroepen 

Daarnaast worden er bij de aankoop van vervoermiddelen (bvb moto’s, interventievoertuigen, fietsen), 

aanpassingswerken aan gebouwen, installatie van ingemaakte kasten, etc.  werkgroepen opgericht.  

Deze werkgroepen bestaan uit de personeelsleden (of een aantal sleutelfiguren) die daadwerkelijk gebruik zullen 

maken van deze voertuigen.  

Zij geven advies over de technische aspecten waaraan volgens hen het eindproduct moet voldoen.  

Doch deze structuur holt het gegeven van het comité PBW geenszins uit. 

3.9.3 Middenkader 

Vanuit de directie wordt het middenkader zoveel mogelijk betrokken bij de implementatie van 

beleidsbeslissingen.  

Zonder draagvlak is het onmogelijk om topdown beleidsnota’s toe te passen. 
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3.10 Syndicaal overleg BOC 

De organisatie en inrichting van het vakbondsoverleg gebeurt overeenkomstig: 

• de wet van 19 december 1974 betreffende de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties 

van haar personeelsleden 

• de wet van 24 maart 1999 betreffende de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van 

het personeel van de politiediensten 

• het KB van 28 september 1984 betreffende de uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot 

regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 

• het KB van 8 februari 2001 betreffende de uitvoering van de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten 

• het KB van 8 februari 2001 betreffende de grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1° van de 

Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van 

het personeel van de politiediensten 

• het KB van 10 juni 2001 betreffende de uitvoering van artikel 19, tweede lid van het KB van 28 

september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 

• het MB van 8 mei 2002 betreffende de uitvoering van sommige bepalingen van het KB van 8 februari 

2001 tot uitvoering van de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 

en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten 

• het MB van 28 november 2001 betreffende de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders, van 

hun vaste gemachtigde en van de vaste afgevaardigden van de vakorganisaties van het personeel van 

de politiediensten 

De representatieve vakorganisaties binnen de PZ Noord zijn: 

• ACOD (Algemene Centrale van de Openbare Diensten) 

• ACV-OD-Politie (Algemeen Christelijk Vakverbond – openbare diensten – Politie) 

• VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt) 

• NSPV (Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheidspersoneel) 

De Politiezone Noord streeft ernaar om het BOC-Pol viermaal per jaar of zo vaak er relevante punten zijn samen 

te roepen.  

Doch aangezien er reeds verschillende overlegmomenten worden ingelast en aangezien het BOC-Pol zeer weinig 

agendapunten indient wordt de frequentie van deze vergaderingen tot het hoogst noodzakelijk beperkt. 

In 2020 kwam het BOC-Pol twee keer samen. 

3.11 Evaluatieprocedure 

3.11.1 Evalutatieprincipe 

Het evaluatieprincipe is geënt op: 

• de Wet van 24 maart 1999 - Prerogatieven van de vakverenigingen 

• de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 

van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 

("exodus") zoals gewijzigd door de wet van 16 maart 2006 



 
Jaarverslag 2020- 42 

• de Wet van 16 maart 2006 tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de 

personeelsleden van de politiediensten 

• het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten ("RPPol/mammoet") 

• de Omzendbrief GPI 11 van 10 oktober 2001 - adviesprocedure voor de evaluatie van het personeel 

• de Omzendbrief GPI 11 bis van 24 juni 2004 – bijkomende richtlijnen betreffende de evaluatie van het 

personeel 

• Art 120 van de WGP: wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus 

• Art 828 van het Gerechtelijk Wetboek 

De evaluatie is louter de beoordeling van de beroepsbekwaamheid van het personeel op basis van drie 

domeinen: 

• de overeenstemming met het competentieprofiel van de uitgeoefende functie 

• de houding ten aanzien van de waarden van de geïntegreerde politie 

• het realiseren van de doelstellingen 

De evaluatie moet gezien worden als hét moment bij uitstek voor een werkelijke dialoog tussen 

verantwoordelijke en medewerker, dat voor beiden de gelegenheid vormt om zijn mening te uiten, te begrijpen 

en te leren.  

Het evaluatiegebeuren is in die zin essentieel en onontbeerlijk in het ontwikkelingsproces van elk personeelslid. 

3.11.2 Competenties 

Het BOC-Pol gaf op 20 juni 2005 de competenties en de evaluatoren een positief advies uit. 

Volgende competenties werden weerhouden : 

Medewerker 1 Calog D 

Medewerker 2 AGP + Calog C 

Consulent – Medewerker INP 

Consulent – Coördinator HINP + CALOG B 

Adviseur – Beheerder CP + CALOG A 

Er is één evaluatieadviseur gevormd: 

• CP Gert Verstraete 

3.11.3 Felicitaties en klachten 

Na bespreking in het Directiecomité en kennisgeving aan betrokkene, worden de klachten en felicitaties in het 

persoonlijk dossier opgenomen. 
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3.12 Preventie en welzijn op het werk 

3.12.1 Preventiebeleid bevorderen 

Uitwerken van een preventiebeleid door het opstellen van het globaal preventieplan 2018-2023. 

3.12.1.1 Jaaractieplan  

Concrete uitvoering: 

• Jaarlijkse controle werking brandblussers en branddetectie 

• inrichten opleiding kleine blusmiddelen voor medewerkers 

• regelmatige controle EHBO koffer in beide locaties 

• systematisch vernieuwen wagenpark met aandacht voor comfort en veiligheid 

• jaarlijkse controle leidingwater op legionellabacterie 

• jaarlijkse controle staat van ladders 

• jaarlijkse controle veiligheidsverlichting 

• jaarlijkse medische controle personeel o.a. in verband met veiligheidsfuncties, 

moederschapbescherming, rugbelasting, beeldschermwerk, griepinentingen. 

• permanente motivering tot zuiniger energiegebruik 

• inrichting Salduz-verhoorlokaal 

3.12.1.2 Arbeidsongevallen 

• arbeidsongevallen met werkonbekwaamheid: 1 

• arbeidsongevallen zonder werkonbekwaamheid: 1 

• ongevallen woon/werkverkeer met werkonbekwaamheid: 0 

• ongeval woon/werkverkeer zonder werkonbekwaamheid: 1 

3.12.1.3 Verkeersongevallen met dienstvoertuig  

• geen 

3.12.2 Vertrouwenspersoon 

Contractuele verplichting van IGEAN (gemeenschappelijke dienst PBW) voor het ter beschikking stellen van een 

gediplomeerd vertrouwenspersoon. 

Driejaarlijkse onderlinge verkiezing van vertrouwenspersonen (bij voorkeur man en vrouw) uit de kandidaten 

binnen het eigen personeelsbestand: 

• Cons. Kox Ida 

• Inp Janssens Jill 

3.12.3 Comité 

Dit comité wordt, zoals wettelijk toegelaten, waargenomen door het B.O.C.  
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4 Financieel management 

4.1 Begroting 

4.1.1 Werkingskosten 2019 

De werkingskosten 2019 (economische groep 71) werden geraamd op €979.302,00.  

Deze kosten omvatten onder meer: 

• de onderhoudskosten en nutsvoorzieningen voor de gebouwen 

• huurkosten onroerende goederen 

• personeelskosten buiten de lonen: kledij, reis- en verblijfskosten, opleidingen, abonnementen, 
arbeidsgeneeskundige dienst, preventiedienst 

• verzekeringspolissen: onroerende goederen, personeel, voertuigen 

• kantoorbenodigdheden en bureaumateriaal  

• communicatiekosten: informatica, telefonie, post 

• preventieprojecten 

• technische benodigdheden 

• voertuigen: huur, onderhoud en brandstoffenµ 

4.1.2  Investeringen 2020  

De investeringen 2020 (economische groep 91) werden geraamd op €446.900,00.  

4.1.2.1 Aankopen 

• Aankoop van voertuigen  

• Aankoop van elektrische fietsen: project E-bike 

• Aankoop computers en laptops 

4.1.2.2 Aanpassing gebouw 

• Uitbreiding commissariaat Kapellen 

4.2 Capaciteitsmeetsyysteem 

2004 was een werkjaar waarbij we al onze activiteiten in één registratiesysteem hebben kunnen vatten (P.P.P.). 

In 2005 zijn we voor een tweede maal van systeem veranderd, zodat we tot september werkten met P.P.P. en 

nadien met ISLP Admin, dat als voordeel had dat dit geïntegreerd werkt in het ISLP-systeem zodat iedereen deze 

databank kan raadplegen, doch als nadeel dat alles nog manueel diende ingeput te worden.  

In 2006 zijn we dan overgestapt op een tijdsregistratiesysteem met badgen van de firma GET.  

De basismodule die we hebben aangekocht kan echter nog geen capaciteitsmetingen doen en statistieken 

daaruit trekken.  

De aankoop van deze module was voorzien voor 2008, doch werd tot op heden niet weerhouden door de 

begrotingscommissie. Voorlopig kunnen wij dus niet echt aan een correcte capaciteitsmeting doen. 
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4.3 ICT 

4.3.1 Beheer software-programma’s 

4.3.1.1 Operationeel ISLP 

• Virtuele Red Hat servers OPS, Qry en aline (op cluster van drie hypervisors- vmware) 

o Software center (installatie software DRI) 

o Microsoft endpoint 

o POLBACC 

o Damian 

o IP-MAC tool 

o Portal 

SCCM (virtuele server : beheer en uitrol windows 10 ISLP toestellen 

4.3.1.2 Communicatieserver 

• Windows 2012 server 

• Office 2003 / 2007 werd vervangen door Office 365 

• Website (Joomla) 

• Remote Desktop connections 

• Antivirus kaspersky 

4.3.1.3 PDC 

• Windows 2012 server (active directory, group policies,...) 

4.3.1.4 Interne Werking 

• Firewall (intern en extern) 

o Yubikey 

o logging users 

o Beveiliging 

• GALOP server (met badgelezers GET) 

o Dienstplanning 

o Personeelsbeheer 

• Archivering 

o Archipol 

o Docroom 

• Intranet server 

o Intranet (Joomla) 

o Wiki 

• Backup 

o 2 fysieke back up servers gekoppeld aan supermicro’s (NAS) 

o Opslag camera beelden 

• Camera / toegangscontrole 

o Opname en afspeelsoftware camera's 

o Software toegangscontrole 
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4.3.2 Opvolging en ontwikkelingen 

4.3.2.1 Lopende projecten 

• Bekabeling serverlokaal 

• Oudere Islp toestellen vervangen (Operatingsystem Windows 10) 

• Telethuiswerk faciliteren en configureren 

• Open source implementatie 

• Implementatie politionele toepassingen (Focus, powerapps,…) 

• Huidige structuur up to date houden en opslag uitbreiden 

4.3.2.2 Nog op te starten projecten 

• high availability en v-motion Hypervisor clusters (Ops en ADM) 

• Uitrol draagbare toestellen voor thuiswerk en flexibel werken op het terrein (mobile office) 

4.3.2.3 Werking systeembeheer 

• 1 voltijds equivalent en 1 deeltijds equivalent (80%) 

• 24u permanentie (terugroepbaarheid) in beurtrol 

4.4 ASTRID-CIC 

Astrid (All Round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings) is een 

geïntegreerd systeem in de radiocommunicatie waarop alle hulpdiensten binnen België zijn aangesloten.  

Sedert 2005 werkt de politiezone NOORD met dit systeem.  

Kort gesteld is ASTRID een telecom-operator die uitsluitend gebruikt wordt door alle Belgische hulp- en 

veiligheidsdiensten. 

Onze zone beschikt over volgend materieel: 

• 1 Cadviewer  

• 3 mobiele radiotoestellen CM5000 

• 1 mobiel radiotoestel Nokia THR 880 (koffermodel) 

• 2 draagbare radiotoestellen Nokia THR 880 

• 14 draagbare radiotoestellen Nokia THR 880i  

• 19 draagbare toestellen Airbus TH9 

• 6 draagbare toestellen TH1-N (ultradun-recherche) 

• 47 abonnementen Astrid  

• 2  radio's Nokia TMR 880 op moto's 

• 3 voertuigen zijn uitgerust met een radio 

• 6 motorhelmen met ingebouwd communicatiesysteem 

• Elk operationeel personeelslid beschikt over een individueel oortje 

Gezien de slijtage van de radiomiddelen werd geopteerd om elk jaar enkele toestellen te vervangen.  

Voordeel is dat er een betere spreiding is van oud en nieuw materiaal, en dat niet alles gedurende één jaar moet 

vervangen worden.  

Zo kochten we, in 2020, drie toestellen Airbus TH9 aan. 
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4.5 Kennisbeheer 

4.5.1 ISLP 

Via de module Portal op de ISLP-server is er toegang tot applicaties zoals POL office, operationele politionele 

informatie/ANG, InterventieGids Terrein en Dailydoc, Yammer, Office 365 one cloud.   

Sommige van deze gespecialiseerde applicaties zijn slechts voor bepaalde personen of functies toegankelijk, dit 

afhankelijk van de noodzakelijkheid om over de betrokken informatie te kunnen beschikken voor de uitoefening 

van zijn/haar functie. 

Men kan via deze systemen opzoekingen doen ter verduidelijkingen gerelateerd aan het politioneel werk.  

De rechtbank heeft ook systemen aangeboden om haar informatie tot bij ons operationeel kader te krijgen al 

staat dit nog niet op punt. 

4.5.2 Internet 

Alle personeelsleden hebben via een andere server toegang tot het internet om opzoekingen in functie vna het 

werk te kunnen uitvoeren. 

Via deze server wordt er ook politionele informatie doorgegeven. 

Ons intranet staat hier ook op. 

4.5.3 Juridische informatie 

Voor juridische informatie werd er een abonnement genomen op de webapplicatie 'Polinfo' van uitgeverij 

Kluwer.  Alle personeelsleden hebben hier toegang toe.  

4.6 Administratieve opvolging 

4.6.1 Operationele uitrusting 

• Individuele kogelwerende vesten. 

• Individuele en collectieve bewapening volgens omzendbrief POL 26 BIS. 

• Basisuitrusting volgens KB van 10 juni 2006. 

• Uitrusting motards. 

• Fietsen : 6 stadsfietsen, 15 elektrische fietsen. 

• Voertuigen : 3 politiemoto’s, 19 politievoertuigen, 10 anonieme voertuigen, 1 voertuig met  

• Snelheidsmeter. 

• 6 verkeerstellers. 

• Technische uitrusting SLOT team (sporenonderzoek). 

• Technische verkeersuitrusting voor het opstellen van interceptieposten. 
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4.6.2 Uitgeschreven overheidsopdrachten 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

• aankoop elektrische dienstfietsen 

• aankoop diverse software-programma’s 

• aankoop verkeerstellers 

Voeren van diverse onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking voor alle aankopen met een waarde 

tussen 500 en 8.500 € (niet wettelijk verplicht). 

4.6.3 Ingestapte raamcontracten 

• Basiskledij via federale politie DMA diverse contracten. 

• Aankopen klein kantoormateriaal  
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5 Bedrijfskundige organisatie 

5.1 Primaire processen en werking basisfunctionaliteiten 

De kerntaken van de lokale politie zijn omschreven in de Ministeriële Omzendbrief PLP 10 dd 09-10-2001.  

In deze omzendbrief gaf de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Dhr. DUQUESNE, de zes functies aan 

die door de lokale politie dienen te worden geleverd ten gunste van de bevolking:  

Handhaving van de openbare orde (incl. verkeer), Lokale opsporing en lokaal onderzoek, Politionele 

slachtofferbejegening, Interventie, Onthaal en Wijkwerking.  

Er werden minimale normen voor deze functies vooropgesteld. 

Op 29 oktober 2010 is hier de zevende basisfunctionaliteit “Verkeer” aan toegevoegd om ook een gelijkwaardige 

minimale dienstverlening binnen dit gebied te garanderen. 

5.1.1 De organisatie van de functie ‘wijkwerking’  

De wijkwerking bestaat in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politie, die in haar 

werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving en vormt bij uitstek 

het toonbeeld van een gemeenschapsgerichte werking. 

Deze functie wordt georganiseerd op basis van een geografische indeling van het grondgebied van de zone, 

rekening houdend met de lokale omstandigheden en bevolkingsdichtheid. 

In de politiezone Noord is deze indeling vertaald naar 9 wijken die werden toegewezen aan 9 wijkagenten. 

De minimale werkingsnorm is vastgelegd op 1 wijkagent per 4000 inwoners (omzendbrief PLP 10 d.d. 

09/10/2001), zodat wij eigenlijk over 11 wijkagenten zouden moeten beschikken.  

(Deze norm moet wel beschouwd worden als de gemiddelde norm over het totale grondgebied). 

Wij onderzoeken de mogelijkheden om het takenpakket van onze wijkagenten te verbreden en te verrijken (bv. 

naar kantschriften toe, niet-dringende interventies, preventieve taken, …) en een bepaald aantal zonewerkers 

rechtsreeks met hen te laten samenwerken.  

Zodanig dat het gemeenschapsgericht politiewerk verder vertaald wordt naar onze brede basis en de 

basisfilosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg korpsbreed wordt verankerd en waarbij de wijkagent, als 

“wijkmanager” een sleutelrol vervult. 

5.1.1.1 Doelstellingen 

Op lange termijn: gelijkheid nastreven tussen gewenste en reële norm, na toetsing van de huidige wijken op hun 

socio-economische homogeniteit 

op korte termijn: verwezenlijken van een kwalitatieve verhoging van de wijkwerking door: 

Borgen van de huidige vrijgemaakte capaciteit voor wijkwerking (10 fulltime wijkagenten).  

Er werd een hoofdinspecteur wijkwerking aangeduid.  

Hierdoor garanderen we een betere aansturing en kwaliteitsbewaking. 
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5.1.1.2 Takenpakket 

Door taakverbreding en -verrijking uitbouwen van een gediversifieerd takenpakket voor de wijkagenten en hun 

louter administratieve taken (b.v. bepaalde kantschriften) beperken tot het noodzakelijke minimum zodat de 

dienstverlening aan de bevolking nog meer kan afgestemd worden op de vraag. 

Verbeteren van de informatiestroom tussen de wijkagenten en de diverse politionele en niet-politionele 

diensten zodat de wijkwerking een prominentere rol kan gaan spelen als politionele antenne in de samenleving. 

Via het verbeteren van de informatiestromen zal er naar worden gestreefd om meer zicht te krijgen op het 

verloop van punctuele dossiers, fenomenen en bedrijfsprocessen zodat een permanente monitoring mogelijk 

wordt.  

Tijdig bijsturen waar nodig leidt dan ongetwijfeld tot een kwaliteitsverbetering.  

Door hierop in te zetten kan met dezelfde personeelscapaciteit en middelen ontegensprekelijk nog vooruitgang 

geboekt worden.  

De kritische succesfactoren om in dit opzet te slagen worden enerzijds gevormd door de ter beschikking staande 

informatica (ISLP) en de bereidheid van alle lagen van de organisatie om dit concept te ondersteunen.  

Beter afstemmen van de werking van de teams in het algemeen en van de wijkagenten in het bijzonder op de 

gebeurtenissen met nadruk op de proactieve benadering. 

5.1.2 De organisatie van de functie ‘Onthaal’  Zie ook hoofdstuk 8.3.2 .onthaal  

Het eerste contact met de klant wordt uitgevoerd door een medewerker van het administratief en logistieke 

kader (burgerpersoneel). Wanneer een aangifte of klacht dient te gebeuren zal dit door een operationeel 

medewerker gebeuren.  

Sinds maart 2020 werken wij, behalve wat betreft de aangifte van dringende en/of ernstige feiten, op afspraak 

d.m.v. een online tool. Klantvriendelijkheid aan het onthaal gaat verder dan de discussie over veiligheid.  

Wij willen een kwaliteitsvol onthaal verzekeren gebaseerd op de pijlers van de gemeenschapsgerichte politie, 

een kwaliteitsvolle dienstverlening die voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de burgerklant in het 

bijzonder inzake: 

• de bereikbaarheid als dienstverlener 

• de aanspreekbaarheid als dienstverlener 

• het verschaffen van een afdoend antwoord aan de klant 

• een correcte doorverwijzing 

Wij willen dit bereiken door: 

• de wachttijden te beperken 

• informatie te verstrekken 

• het afleveren van de nodige attesten en administratieve documenten  

• het noteren van klachten en aangiften 

• het verzekeren van de radiocommunicatie met onze medewerkers die buiten aan het werk zijn 

• het correct behandelen van de klant. Hierbij wordt aandacht besteed aan kledij, houding, taalgebruik 

en hulpvaardigheid. 

• onze processen en werkinstructies te evalueren en te verbeteren waar nodig 

• onze onthaalmedewerkers de nodige opleidingen - bijscholing te geven 

• registratie van elk aangemeld feit dat een politieoptreden tot gevolg heeft. 
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5.1.3 De organisatie van de functie ‘Interventie’  

Wij garanderen aan iedereen die onze hulp behoeft een permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

5.1.3.1 Taken 

Onze interventiedienst staat garant voor een kwaliteitsvolle noodhulp, één van onze kerntaken, die erin bestaat 

om - binnen een passende termijn - een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een dringende interventie 

van politiemedewerkers ter plaatse noodzakelijk is. 

Deze "politionele brandweerfunctie", de interventiefunctie, moet op een permanente wijze worden 

georganiseerd binnen elke politiezone, rekening houdend met enerzijds het aantal en de aard (ernst en 

dringendheid) van de oproepen en anderzijds met de vereisten van een efficiënte aanwending van beschikbare 

middelen. 

5.1.3.2 Interventieoproepen 

Het KB van 17 september 2001 legt ons minimaal een inzet van anderhalve interventieploeg op: één permanent 

beschikbare ploeg, aangevuld met een bijkomende ploeg gedurende gemiddeld 12 uur per dag.  

Ook moet de permanente oproepbaarheid van een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie worden 

verzekerd. 

De politiezone Noord voorziet 24 op 24 uur een ploeg van 2 politiemensen om aan deze oproepen te kunnen 

voldoen.  

Omdat we de bewoners en bezoekers van onze zone, zoveel mogelijk, een snel antwoord op hun oproepen 

willen garanderen voorzien wij eveneens een permanente, tweede, bijkomende ploeg van 2 

politiemedewerkers.  

5.1.3.3 kwaliteit 

De kwaliteit van de eerste en dringende vaststellingen blijft een permanente zorg.  

Wij zorgen er dan ook voor dat onze medewerkers zich permanent kunnen bijscholen.  

Daarnaast zorgt een team van weekverantwoordelijken/crisiscoaches voor de coaching en lokale aansturing van 

onze interventiemedewerkers.  

Het belang van de deontologische code als hulpmiddel bij het realiseren van een gemeenschapsgerichte 

politiezorg is hierbij de leidraad.  

Nieuwe medewerkers worden van dichtbij opgevolgd. 

Onze interventiemedewerkers beschikken over moderne en aangepaste werkmiddelen. Wij investeren hier ook 

voortdurend in.  

5.1.4 De organisatie van de functie ‘Lokaal opsporingsonderzoek’  

Deze functie behelst het uitvoeren van daden van gerechtelijke opsporing en van gerechtelijk onderzoek naar 

feiten die conform art. 5, par. 3 WPA aan de lokale politie worden toegewezen. 

Het gaat om de recherchetaken in het kader van de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van 

gerechtelijke 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 gerechtelijke politieopdrachten van 
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federale aard (art. 3, lid2 WGP).  

Deze activiteiten worden gedaan in uitvoering van opdrachten (kantschriften) van de onderzoeksrechters en 

procureurs des Konings of, in geval van aanvankelijke vaststellingen van misdrijven, ambtshalve aangevat. 

Het inwinnen van alle politioneel relevante informatie behoort eveneens tot de taak van deze functionaliteit. 

Deze functionaliteit heeft een coördinerende en ondersteunende rol, dewelke in de gegeven context zeker niet 

automatisch synoniem is voor “uitvoeren”. De bedoeling is professionalisme aan te leren, waardoor zij de 

afdelingen in de gemeenschapsgerichte politiezorg een deskundige ondersteuning kunnen garanderen. 

De politiezone Noord dient een minimale capaciteit te voorzien van 7 % van ons effectief van het operationeel 

kader, met een inzet van minimum één ploeg bestaande uit twee rechercheurs uitgezonderd zater-, zon- en 

feestdagen. 

Onze politiezone voldoet ruim aan deze normen met een team van 10 vaste rechercheurs. 

Voor de gespecialiseerde diensten geldt dat ook zij zullen participeren in de taken van de basispolitiezorg. Zo 

voorkomen wij verkokering binnen onze organisatie en wordt de capaciteit zo optimaal mogelijk gebruikt binnen 

de voorwaarden van de mammoetwetgeving. 

5.1.4.1 Internationale samenwerking 

Ook wordt er meer en meer samengewerkt met de Nederlandse politie, dit zowel bij de uitwisseling van 

informatie als in onderzoek, punctuele dossier en bestrijding van fenomenen (o.a. DIW, verdovende middelen, 

...) 

De inspanningen rond de samenwerking en informatie-uitwisseling die met de jaren op gang is gebracht moet 

dynamisch blijven.  

Contacten met de verbindingsofficier FGP, met het AIK, OIPG, deelname aan diverse overlegfora waaronder 

lokaal rechercheoverleg, grensrechercheoverleg etc… kunnen en moeten deze dynamiek levend houden.  

5.1.4.2 Opleiding en specialisatie 

Het is essentieel dat de afdeling onderzoek kan terugvallen op goed opgeleide en gemotiveerde rechercheurs 

die kwaliteitsvol werk kunnen afleveren.  

Daarom zal de politiezone Noord voorzien dat specifieke opleidingen kunnen gevolgd worden en specifieke 

beroepstechnische vaardigheden in de recherchefunctie kunnen verworven worden.  

Wij voorzien ook de nodige aanspreekpunten voor bepaalde specialisaties, zoals ecofin, veelplegers, drugs, 

wapens, milieu, diefstallen in woningen, enz. ... 

De dienst onderzoek zorgt ook voor de opname van sporen in het kader van het zonaal veiligheidsplan inbraken 

in woningen.  

Hiertoe is binnen de Politiezone Noord het SLOT team opgericht. (= Specifiek Lokaal Opsporings Team) 

Het uitlezen van GSM toestellen is een noodzaak geworden in onderzoeken  

Daarom is de dienst onderzoek uitgerust met uitleesapparatuur voor GSM toestellen en werden de rechercheurs 

opgeleid om deze specifieke onderzoekstechnieken eigen te maken.  

De dienst jeugd voert de onderzoeken uit in kader van gezinsproblematiek (IFG) en minderjarigen.  

Ook de contacten met scholen worden door deze dienst onderhouden.  
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5.1.4.3 Doelstellingen 

De politiezone Noord wil een efficiënte aanwending van de lokale recherche door: 

• de naleving van de interne en externe initiëringdrempel, vooral door het naleven van de afspraken met 

het federale niveau (FGP) omschreven in het protocol.  

Bijkomend zal er bij het uitrechercheren rekening gehouden worden met het TRIM-principe (Target-

Recuperatie-Impact-Modus) 

• een goed uitgewerkt informatiebeheer en –doorstroming zowel intern als extern. (dus ook Nl)  

• een vlotte overgang van dossiers die een grondiger kennis vereisen in bepaalde domeinen of een inzet 

van een zekere duur vergen van de interventie naar de afdeling onderzoek zonder storend tijdverlies. 

Het invoeren van een nieuwe richtlijn inzake opvolging van dossiers, en ontwerpen van een degelijk 

opvolgingssysteem kan ten goede komen aan de onderzoeken, snelheid van behandeling en 

afhandeling dossiers.  

• kwaliteitsvolle sporenopname door ons SLOT-team.  

• Het gebruik van het recherchemanagement om de efficiëntie van onze onderzoeken te monitoren en te 

verbeteren. 

5.1.5 De organisatie van de functie ‘politionele slachtofferbejegening’  

Slachtofferzorg staat voor hulp- en dienstverlening in de breedste betekenis, die vanuit de verschillende 

maatschappelijke sectoren (politiële en justitiële diensten, sociale en medische sector) aan de slachtoffers wordt 

geboden.  

Onder het begrip slachtofferzorg vallen zowel de politionele slachtofferbejegening als de slachtofferhulp.  

Het is van belang om duidelijk het onderscheid te maken tussen de politionele slachtofferbejegening en de 

slachtofferhulp, die louter psychosociale en/of therapeutische hulpverlening betreft, en als zodanig niet tot de 

politietaken maar tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoort.  

Het artikel 46 van de Wet op het Politieambt ligt aan de grondslag van elke politieactie ten opzichte van het 

slachtoffer.  

Zo zullen zij de personen die om hulp of bijstand verzoeken in contact brengen met gespecialiseerde diensten. 

Zij verlenen onder andere bijstand aan de slachtoffers van misdrijven, inzonderheid door hen de nodige 

informatie te verschaffen. 

5.1.5.1 Politie: eerste contact met slachtoffer 

De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact treedt met een slachtoffer. Hij heeft bijgevolg de 

verplichting in te staan voor een adequate opvang en onthaal, en voor een emotionele steun. 

De slachtofferbejegening maakt dus integraal deel uit van de politionele opdrachten.  

Wel impliceert een goede slachtofferbejegening het zich eigen maken van een welbepaalde attitude, 

bekwaamheid en kennis. 

Naast deze wettelijke verplichting in hoofde van iedere politieambtenaar, moet elk lokaal politiekorps 

beschikken over een gespecialiseerde medewerker, met als doel de politieambtenaren raad te geven en bij te 

staan bij het vervullen van hun opdrachten. 

Door de politiezone NOORD wordt de basisfunctionaliteit politionele slachtofferbejegening waargenomen door 

een gespecialiseerde dienst bestaande uit opgeleide medewerkers.  
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Door middel van samenwerking met onze omringende politiezones zorgen we ervoor dat er een 24/24 uur 

beroep kan gedaan worden op deze dienst. Buiten de diensturen gebeurt dit met een beurtrol bereikbaar en 

terugroepbaar. 

Deze personen verzekeren de individuele bijstand in tal van crisissituaties die een traumatisch impact kunnen 

hebben op de direct en indirect betrokken slachtoffers.  

5.1.5.2 Slachtofferzorg op het terrein 

In de politiezone NOORD is een lokaal aanwezig dat specifiek is ingericht om een slachtoffer te ontvangen en zo 

de nodige discretie te waarborgen.  

Dit moet bijdragen om een secundaire victimisatie te voorkomen. 

Omdat eenzelfde slachtoffer op verschillende tijdstippen in contact kan komen met verschillende medewerkers 

en diensten binnen de politiezone NOORD is het cruciaal dat het uitwisselen van informatie tussen de 

verschillende diensten en de dienst slachtofferbejegening moet gestimuleerd worden.  

Coördinatie door de coördinator slachtofferbejegening is dan ook een noodzaak. 

Voor alle medewerkers van de politiezone NOORD die in contact komen met slachtoffers is er nood aan 

transparantie inzake de veelheid aan diensten en hun voorzieningen.  

Het is een permanente taak voor de coördinator slachtofferbejegening om die transparantie in het korps te 

verwezenlijken.  

Het is essentieel om een goede interne werking te bekomen en vlot te kunnen samenwerken met externe 

partners. (raadplegen sociale kaart) 

Het blijvend sensibiliseren van alle medewerkers aangaande hun respectievelijke verantwoordelijkheden, 

vereiste competenties en vaardigheden op het vlak van slachtofferbejegening is zeer belangrijk.  

Toch moet er onderscheid gemaakt worden tussen de taken van alle politieambtenaren op het vlak van 

slachtofferbejegening en de taken van de dienst slachtofferbejegening (gespecialiseerde medewerker).  

Alle medewerkers moeten daartoe de nodige (voortgezette) opleiding krijgen en voldoende voorgelicht zijn.  

Het feit dat het slachtoffer een band heeft met de initiële slachtofferbejegenaar maakt het voor beiden moeilijk 

om respectievelijk te worden doorverwezen en door te verwijzen.  

Men moet erin slagen de overgang van slachtofferbejegening en slachtofferonthaal naar slachtofferhulp en 

slachtoffertherapie beter en vlotter te laten verlopen.  

In de rand hiervan hebben wij een samenwerkingsakkoord met de andere zones van het arrondissement 

Antwerpen en de FGP Antwerpen voor een beurtrol TAM – Techniek Audiovisueel verhoor Minderjarigen.  

Twee slachtofferantennes van de politiezone Noord werden hiervoor opgeleid.  

5.1.6 De organisatie van de functie ‘Handhaving openbare orde’  

De functie handhaving van de openbare orde/genegotieerd beheer van de publieke ruimte is één van de 

essentiële taken van een lokale politiedienst.  

Zoals in de Memorie bij de Wet op het Politieambt wordt omschreven, omvat de openbare orde de klassieke 

trilogie, bestaande uit openbare rust, veiligheid en gezondheid. 

De openbare ordehandhaving beperkt zich niet tot het beëindigen van ordeverstoringen, of het herstel van de 

openbare orde, maar moet bovendien de uitoefening van individuele rechten en vrijheden mogelijk maken. 

Daarom mag de term « handhaving van de openbare orde » niet worden begrepen als een statisch bewaren of 



 
Jaarverslag 2020- 55 

herstellen van een toestand, maar eerder als een (proberen) realiseren van een bepaalde omgeving waar de 

individuele rechten en vrijheden worden beschermd en geëerbiedigd. 

5.1.6.1 Gebeurtenissen 

Inzake het genegotieerd beheer van de publieke ruimte kan men een onderscheid maken tussen voorzienbare 

gebeurtenissen en onvoorzienbare ordeverstoringen. De voorzienbare gebeurtenissen zijn deze die regelmatig 

terugkomen, of die een redelijke tijd vooraf gemeld werden. De onvoorzienbare zijn bijvoorbeeld: een spontane 

staking, een onaangekondigde optocht, een voorziene gebeurtenis in een andere zone, waarover vooraf geen 

afspraken tot bijstand of samenwerking zijn gemaakt, en die zich op onvoorzienbare wijze uitbreidt naar de 

eigen zone, ... 

Het lokale politiekorps moet zo worden georganiseerd dat de ordehandhaving en het eventueel herstel van de 

openbare orde bij voorzienbare gebeurtenissen gegarandeerd worden. 

In geval van volstrekt onvoorzienbare gebeurtenissen moet het lokale korps in staat zijn onmiddellijk met het 

aanwezige personeel en materiaal te reageren.  

Indien het aanwezige personeel niet voldoende zou zijn om de openbare orde te handhaven, moet men ten 

spoedigste personeel kunnen terugroepen. 

5.1.6.2 Evenementenbeheer 

De Politiezone Noord wordt jaarlijks geconfronteerd met enkele grote en meerdere kleine evenementen. Dit zijn 

o.a. Nationale Sluitingsprijs Putte Kapellen, het gansrijden, voetbal en volleybal Kapellen, enz. …   

Voor een goed verloop ervan is mogelijks een politieaanwezigheid vereist. 

Ook de maatregelen die nodig zijn om een veilig wegverkeer mogelijk te maken, zijn hierin vervat.  

Wij hebben de ambitie om onze inzet weloverwogen te bepalen door enerzijds een inhoudelijk divergente 

risicoanalyse te maken indien nodig en anderzijds economisch om te springen met de tot onze beschikking 

staande capaciteit en middelen. 

Ook bij opdrachten van bestuurlijke aard stellen wij een proactieve aanpak voorop.  

Het evenementenbeheer op het niveau van de beleidsondersteuning moet ervoor zorgen dat wij vanuit de 

verschillende invalshoeken het evenement doorlichten, door o.a. voorafgaandelijk met alle betrokken partijen 

rond de tafel te gaan zitten. 

Een evaluatie na de lokale ordedienst moet ons in staat stellen in de toekomst nog efficiënter en effectiever te 

werken. 

5.1.7 Verkeer 

De nieuwe organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie (KB 16/10/2009, B.S. 29/10/2009) voorzien in 

de toevoeging van een zevende basisfunctionaliteit, namelijk verkeer.  

De impact van het verkeersgebeuren op de werking van een politieorganisatie in een kleinere politiezone, is 

dermate groot dat er substantiële personele en financiële inspanningen moeten geleverd worden om de 

betrokken leefgemeenschap(pen) verkeersveilig en –leefbaar te houden.  

Het nieuwe KB bepaalt verder dat voortaan minimaal 8% van de totale werkcapaciteit(zowel van het 

operationeel als het administratief kader) binnen de politiezones besteed dient te worden aan opdrachten in het 

kader van verkeersveiligheid.  

Daarmee wil de wetgever rekening houden met de inspanningen die de meeste zones in het verleden inzake 

verkeersveiligheid gedaan hebben.  
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Door een minimale norm op te leggen, kan voortaan ook beter ingeschat worden hoeveel voltijdse equivalenten 

(FTE’s) zich per zone bezig houden met verkeerstaken, zodat de nationale streefcijfers inzake verkeersveiligheid 

beter gespreid kunnen worden over de lokale en federale politiediensten. 

Vanuit de opvatting dat verkeersgedrag op meerdere manieren beïnvloedbaar is, werd er voor gekozen om 

eerder te werken volgens ‘de geest van de wet’ dan volgens ‘de letter van de wet’.  

Het doel van een politieinterventie moet een gedragsverandering bij de overtreder tot stand brengen met het 

oog op een duurzaam effect, en verbaliseren is hier niet altijd de meest effectieve methode voor. 

5.1.7.1 Verbaliseringsbeleid 

Teneinde aan het repressieve luik op een uniforme wijze uitvoering te geven, werd een verbaliseringsbeleid 

ontwikkeld.  

Dit moet voor alle personeelsleden de maatstaf zijn die gehanteerd wordt bij het verbaliseren van overtreders 

binnen onze politiezone.  

De politie neemt deel aan overlegorganen inzake verkeer (gemeentelijk, gerechtelijk, provinciaal, …)  teneinde 

op het vlak van verkeer een langetermijnbeleid te kunnen voeren.  

De politie speelt een actieve rol in het vergunningenbeleid inzake manifestaties en plaatsen van hindernissen (bij 

verhuis, containers, wegenwerken, …) op de openbare weg. Het doel hierbij is onvoorziene en gevaarlijke 

hindernissen of bewegingen van verkeersgebruikers te voorkomen door tijdig de gepaste begeleidende 

maatregelen te kunnen nemen. 

5.1.7.2 Doelstellingen 

De doelstellingen die worden nagestreefd kunnen allemaal worden gesitueerd binnen twee centrale begrippen: 

verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid.  

Alle initiatieven die op verkeersvlak zullen worden genomen, zullen steeds kaderen binnen deze algemene 

doelen. 

Het verkeersbeleid zal eveneens worden gevoerd op een gemeenschapsgerichte wijze, t.t.z. er moet rekening 

worden gehouden met de op het ogenblik geldende maatschappelijke normen. 

Via het verbeteren van de informatiestromen zal er naar worden gestreefd om meer zicht te krijgen op het 

verloop van punctuele dossiers, fenomenen en bedrijfsprocessen zodat een permanente monitoring mogelijk 

wordt.   

  



 
Jaarverslag 2020- 57 

5.2 Ordenings Methodiek processen 

Er zijn momenteel nog geen processen uitgeschreven.  

De nodige opleidingen hiervoor werden ondertussen wel gevolgd. 

Ook werden, afgelopen jaren, tal van procedures uitgeschreven, We kunnen wel terugvallen op een aantal 

processen die werden uitgeschreven voor de ganse geïntegreerde politie. 

Zij hebben als doel de gebruiker ervan van een leidraad te voorzien om de kwaliteit van de taakuitvoering te 

garanderen.  

Daarnaast zorgt het beschrijven van procedures ervoor dat we verworven kennis binnen onze organisatie 

kunnen borgen en kunnen gebruiken wanneer een medewerker, die deze kennis bezit, niet op het werk 

aanwezig is (door bijvoorbeeld verlof of ziekte). 

Zo werden procedures uitgeschreven aangaande interne processen als personeelsbeheer, logistiek beheer, het 

gebruiken van informaticatoepassingen; maar ook inzake externe processen als het beheer van gevonden 

voorwerpen, het vaststellen van bepaalde gerechtelijke feiten, het acteren van klachten inzake 

informaticafraude, enzovoorts. 

 

  



 
Jaarverslag 2020- 58 

6 Dienstverlening 

6.1 Operationele dossiers 

6.1.1 Aantal vakantietoezichten 

De gegevens worden berekend aan de hand van de vertrekdatum. 

Het aantal aanvragen voor de gehele politiezone bedraagt 182 voor het dienstjaar 2020.  

Opgesplitst naar gemeente, waren er 134 aanvragen voor Kapellen en 48 voor Stabroek. 

 

De vakantie- of afwezigheidstoezichten worden beheerd door de weekverantwoordelijke die de toezichten 

verdeelt onder het interventiepersoneel en de wijkagenten. 

Zij sturen het interventiepersoneel aan zodat zij dit kunnen uitvoeren tijdens hun shift.  

De wijkagenten doen nazicht in de eigen wijk en letten op onregelmatigheden. 

 

Onze doelstelling van controles op deze woningen zijn 4 controles per week en per woning. 

6.1.2 Aantal technopreventief advies 

Na elke vaststelling van een inbraak of poging inbraak moet aan de benadeelde gevraagd worden of ze 

tussenkomst wensen van een diefstalpreventieambtenaar. 

Alle hercontactnames na een inbraak worden uitgevoerd door de 10de wijkagent die tevens als gebrevetteerd 

technopreventief adviseur de technopreventieve adviezen behandelt.  

In 2020 vonden er 13 herbezoeken plaats, uitgevoerd naar aanleiding van een inbraak, met een volledige 

bespreking. 

Er werden verschillende afspraken afgezegd door de COVID19-pandemie. 

Er werden ook 4 diefstalpreventie adviezen telefonisch afgehandeld zonder dat er een inbraak aan vooraf is 

gegaan. 

Voor de BIN-Bomenwijk werd een uitgebreid interview georganiseerd. 

In het kader van preventie werden 3 power points gemaakt en die verschenen op de infoborden en op sociale 

media.  

Wij bereikten via facebook 4010 burgers, de video zelf had 2202 weergaves en het werd ook verschillende 

malen gedeeld, door middel van twitter hebben we 537 burgers bereikt en via onze website bekeken 289 

burgers de power point.  

6.1.3 Aantal ordediensten buiten de zone 

Door de COVID19-pandemie werden er vorig jaar maar 3ordediensten buiten onze zone gedaan. 

Dit betrof 3 keer staking Merksplas op 28/1, 14/2 en 21/2. 
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6.1.4 Aantal dossiers slachtofferbejegening  

6.1.4.1 De dienst slachtofferbejegening 

De dienst slachtofferbejegening van de pz Noord bestaat uit de volgende politiemensen: 

• Peeters Lieven, Commissaris (Coördinator) 

• Cornelissen Roos, Inspecteur 

• Van der Berckt Danny, Inspecteur 

• Symens Vanessa, Inspecteur 

• Gysels Vicky, Inspecteur 

• Adams Yuness, maatschappelijk assistente 

• De Windt Vanessa, inspecteur 

• Laura Pelckmans, inspecteur 

• Iris, Dingemans 

• Yorrick Ceelen 

De dienst slachtofferbejegening is 24/24  7 op 7 dagen bereikbaar.  

6.1.4.2 Tussenkomsten 

De slachtofferbejegenaar kan opgeroepen worden in een emotionele crisissituatie.  

Iedere politieambtenaar doet de eerste opvang en ondersteuning, dit is zo voorzien in de wet op het 

politieambt.  

• In 2015 heeft de dienst slachtofferbejegening 34 tussenkomsten gehad. 

• In 2016 heeft de dienst slachtofferbejegening 26 tussenkomsten gehad. 

• In 2017 heeft de dienst slachtofferbejegening 22 tussenkomsten gehad. 

• In 2018 heeft de dienst slachtofferbejegening 24 tussenkomsten gehad. 

• In 2019 heeft de dienst slachtofferbejegening 12 tussenkomsten gehad. 

• In 2020 heeft de dienst slachtofferbejegening 12 tussenkomsten gehad 

Wij hebben voor het jaar 2019 tussenkomsten gedaan in volgende materie: 

• Zelfmoord: (verhanging - trein) 

• Aanrandingen 

• Verdacht en natuurlijk overlijden 

• intrafamiliaal geweld 

• woningbrand 

6.1.4.3 Partners 

Onze partner in het opvangen van slachtoffers betreft CAW de mare, “De Mutsaard”.  

Slachtoffers dewelke niet door onze dienst slazo worden opgevangen, maar die wel nood hebben aan opvang 

verwijzen wij door naar de Mutsaard zoals wettelijk voorzien.  

• In het jaar 2015 hebben we 22 slachtoffers doorverwezen naar de mutsaard. 

• In het jaar 2016 hebben we 20 slachtoffers doorverwezen naar de mutsaard. 

• In het jaar 2017 hebben we 9 slachtoffers doorverwezen naar de mutsaard. 
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• In het jaar 2018 hebben we 13 slachtoffers doorverwezen naar de mutsaard. 

• In het jaar 2019 hebben we 21 slachtoffers doorverwezen naar de mutsaard. 

• In het jaar 2020 hebben we 19 slachtoffers doorverwezen naar de mutsaard 

6.2 Betrokkenheid in onderwijs 

De verkeersdienst bestendigd en intensiveert zelf de verkeerseducatieve initiatieven. 

Door inzet van onze calog medewerken proberen wij kleuters tot scholieren uit het middelbaar te bereiken. 

De medewerker lijst alle aanvragen op en zorgt dan voor de juiste begeleiding en operationele medewerker.  

6.2.1 Dagelijks verkeerstoezicht 

Na het opstellen van de schoolroutekaarten voor zowel Kapellen als Stabroek, werden de verkeersgevoelige 

plaatsen bepaald gelegen op de schoolroutes. Hier werd dagelijks verkeerstoezicht gedaan.  

Door de COVID19-pandemie hebben wij uiteraard minder toezicht moeten houden. 

6.2.2 Verkeerslessen 

Wij hebben de eerste drie maanden en sporadisch tijdens de COVID19-pandemie verschillende verkeerslessen of 

fietslessen begeleidt. 

Maar door de pandemie zijn deze meermaals uitgesteld of afgelast. 

De scholen hebben dit bij het nieuwe schooljaar wel terug opgestart maar naargelang de cijfers werd dit soms 

uitgesteld of afgelast. 

6.2.3 Bijstand fietsproeven op de openbare weg ivm de eindtermen lager onderwijs  

Het grote fietsexamen met bijstand van de politie werd spijtig genoeg afgelast door de COVID19-pandemie. 

6.2.4 Begeleidingen bij schooluitstappen per fiets  

De eerste 3 maanden van 2020 hebben wij nog enkele fietsbegeleidingen verzorgd. 

Door de COVID19-pandemie vielen deze begeleidingen weg. 

6.2.5 De fietseling 

De fietseling heeft niet plaatsgevonden omwille van de COVID19-pandemie. 

6.2.6 Contacten met de school  

Onze assistent van de verkeersdienst heeft een zeer goed contact met de scholen en hanteert een mailinglijst 

voor de communicatie. 

Omwille van de COVID19-pandemie werd er niet vergaderd en vooral via mail of telefoon gewerkt. 
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6.3 Pers als partner 

Onze goede relatie met de pers zorgt ervoor dat er geregeld krantenartikelen verschijnen over onze werking, 

resultaten en andere belangrijke items. 

Dit is veelal op vraag van de desbetreffende journalisten, maar gebeurt ook soms op onze vraag. 

GVA 

• Onderzoek naar mogelijk racistisch incident waarbij volwassen man 14-jarige belaagt. 

Donderdag 30 juli 2020  

• Politie werkt samen met bakkers tegen inbraak: “De eerste keer dat we werken met het medium 

broodzak” 

Woensdag 28 oktober 2020  

• Ruzie met de buren? Contacteer (gratis) burenbemiddelaar 

Maandag 30 november 2020  

• Brandweer haalt gedumpte dode slang uit gracht in Stabroek 

Vrijdag 14 augustus 2020  

• 70% minder verkeer, wel nog 200 snelheidsovertredingen 

Woensdag 27 mei 2020  

• Obus aangetroffen bij werken in Kapellen 

Maandag 7 september 2020  

• Bestuurder (56) rijdt in op stilstaande vrachtwagen en overlijdt ter plaatse 

Donderdag 19 maart 2020  

• Zware brand bij fruit- en groentehandel: drie loodsen gaan in vlammen op 

Zaterdag 8 augustus 2020  

• Vrouw overleden na aanrijding op parking van Lidl in Kapellen 

Maandag 10 augustus 2020  

• In Stabroek opgepakt duo leidt politie naar garagebox vol gestolen werkmateriaal 

Maandag 6 januari 2020  

HLN 

• 115 voertuigen geflitst bij snelheidscontroles in Kapellen en Stabroek 

16-09-20 

• Obus gevonden tijdens graafwerken in Kapellen 

07-09-20 

• Vechtpartij tussen man en 14-jarigen gefilmd: “Ik krijg u nog hé, maat” 

30-07-20 

• Paardeneigenaars in Kapellen en Stabroek krijgen uitzondering op avondklok tijdens oudejaar 

11-12-20 

• Politie spot negen jongeren zonder of met slecht fietslicht 

03-12-20 

• Politiezone Noord zet broodzakken in om te waarschuwen voor inbrekers 

28-10-20 

• Politie neemt 150 ademtesten af: 9 bestuurders hebben te veel gedronken, 7 rijbewijzen meteen 

ingetrokken. 

26-08-20 

• Fietsster (72) overlijdt nadat ze onder vrachtwagen terechtkomt op parking Lidl 

 10-08-20 
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• Selena duikt onder met katje Lee: rechtszaak kan, maar iedereen dringt aan op compromis 

 13-05-20 

• Antwerpenaar (37) aangehouden voor spuwen naar hulpverleners AZ Klina en politie-inspecteurs 

02-04-20 

• Wie voor niet-essentiële verplaatsing grens oversteekt, riskeert een proces-verbaal: “Tijd van 

sensibiliseren is voorbij” 

30-03-20 

• Vier bestuurders betrapt op dronken rijden tijdens ‘weekend zonder alcohol’ 

15-01-20 

ATV 

• Actie tegen overlast gemeentepark Kapellen 

16/11/2020 

• Politie zoekt getuigen incident in Kapellen 

30/07/2020 

Nieuwsblad 

• Volwassen man belaagt 14-jarige tiener en slaat hem tegen de grond: “Dit laat sporen na” 

30/07/2020  

• Vierjarig kind in levensgevaar na aanrijding in Kapellen 

30/07/2020  

• Politie werkt samen met bakkers tegen inbraak: “De eerste keer dat we werken met het medium 

broodzak” 

28/10/2020  

• Obus aangetroffen bij werken in Kapellen 

07/09/2020  

 

6.4 Aangiftebereidheid 

Via het e-loket kwamen er 245 klachten binnen en er werden via elektronische weg 35 vakantietoezichten 

aangevraagd. 
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7 HRM & personeel 

7.1 Operationeel-Calog 

 

SYNTHESETABEL OPS volgens GRAAD 

  Feitelijk kader FTE Organiek kader 

Officierenkader 5 5,00 5,00 

Middenkader 11 9,60 10,00 

Basiskader 53 48,70 60,00 

Agenten van Politie 1 1,00 0,00 

TOTAAL 70 64,30 75,00 

 

SYNTHESETABEL CALogs volgens GRAAD 

  Feitelijk kader FTE Organiek kader 

NIVEAU A 1 1,00 0,00 

NIVEAU B 4 3 4,00 

NIVEAU C 15 12,7 14,00 

NIVEAU D 3 3,00 3,00 

TOTAAL 23 19,7 21,00 

7.2 Leeftijdsvorken personeel 

   

Operationeel personeel   

Officierenkader 

Aantal jonger dan 31 jaar 0 

Aantal 31 – 40 jaar 0 

Aantal 41 – 50 jaar 2 

Aantal 51 – 55 jaar 0 

Aantal 56 jaar en ouder 3 

 

Middenkader 

Aantal jonger dan 31 jaar 0 

Aantal 31 – 40 jaar 2 

Aantal 41 – 50 jaar 3 

Aantal 51 – 55 jaar 4 

Aantal 56 jaar en ouder 2 

 

Basiskader 

Aantal jonger dan 31 jaar 9 

Aantal 31 – 40 jaar 14 

Aantal 41 – 50 jaar 16 

Aantal 51 – 55 jaar 4 

Aantal 56 jaar en ouder 10 

 

Agenten van Politie 

Aantal jonger dan 31 jaar 0 

Aantal 31 – 40 jaar 1 

Aantal 41 – 50 jaar 0 

Aantal 51 – 55 jaar 0 

Aantal 56 jaar en ouder 0 
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CaLog-personeel   

Niveau A 

Aantal jonger dan 31 jaar 0 

Aantal 31 – 40 jaar 0 

Aantal 41 – 50 jaar 1 

Aantal 51 – 55 jaar 0 

Aantal 56 jaar en ouder 0 

 

Niveau B 

Aantal jonger dan 31 jaar 1 

Aantal 31 – 40 jaar 0 

Aantal 41 – 50 jaar 1 

Aantal 51 – 55 jaar 1 

Aantal 56 jaar en ouder 1 

 

Niveau C 

Aantal jonger dan 31 jaar 0 

Aantal 31 – 40 jaar 8 

Aantal 41 – 50 jaar 4 

Aantal 51 – 55 jaar 2 

Aantal 56 jaar en ouder 1 

 

Niveau D 

Aantal jonger dan 31 jaar 0 

Aantal 31 – 40 jaar 0 

Aantal 41 – 50 jaar 1 

Aantal 51 – 55 jaar 2 

Aantal 56 jaar en ouder 0 

7.3 Preventiebeleid 

Er werden in het jaar 2020 geen officiële dossiers opgestart. 

Enkel informele gesprekken waar de vertrouwenspersoon informeerde naar het welzijn van de medewerkers bij 

de uitoefening van hun functie en het gegeven van de Coronapandemie die in maart 2020 het hele werk/privé 

op zijn kop zette. 
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7.4 Personeelsverloop 

  

 Mobiliteit operationeel: 

IN INP Vincent BOCKEN (Team Zonewerking) 
INP Petra DE BIE (van Team Zonewerking naar Wijkteam) 
INP Margaux DE SMET (Onderzoeksteam) 
INP Mitch DE MAEYER (Team Zonewerking) 
INP Lore JOOSEN (van Team Zonewerking naar Wijkteam) 

UIT INP Elke CLAUS 
INP Tom RAEYMAEKERS 

  

 Mobiliteit niet-operationeel: / 

IN ASS Maaike VAN GOOL (IBT) 

  

 Aanwerving contractueel CaLog-personeel: 

 - 

  

 Bijzonderheden: 

Detacheringen UIT ADV Stefan DE KERSMAEKER naar VCLP 
INP Philip VERSCHUEREN naar CIC Antwerpen 

Detachering IN INP Elke CLAUS (van PZ Antwerpen) 
CONS Natascha DE CUYPER (van Gemeente Stabroek) 
ASS Petra LEIRE (van Gemeente Kapellen) 

NAVAP INP Patrick D’HAEN (vanaf 1/01/2020) 
HINP Ronny JESPERS (vanaf 1/04/2020) 
INP Luc SMEETS (vanaf 1/10/2020) 

NAPA INP Leen DEELEN van 1/09/2019 t.e.m. 31/03/2020 

7.5 Absenteïsme 

         

Absenteïsme OPS man OPS vrouw CaLog man CaLog vrouw 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Medische redenen 924 857 242 359 28 59 381 559 

Arbeidsongevallen 98 2 2 0 0 0 22 0 
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7.6 Stagelopen 

7.6.1 Interne stages 

In 2020 vervulden 2 aspirant-inspecteurs (AINP) één of meerdere periodes van werkplekleren in onze zone: 

• AINP Mitch De Maeyer 

• AINP Jeroen Batsleer 

In 2018 werd een wijziging aangebracht in de uitvoering van de WPL, meer in het bijzonder de plaats waar de 

WPL wordt uitgevoerd.   

Voorheen was dit in de zone van de woonplaats, vanaf 2018 moest de WPL worden volbracht in de zone van 

aanwijzing.   

Dit is een verbetering voor zowel de zone als de betrokken aspirant omdat tijdens de WPL dan reeds kennis kan 

worden gemaakt met de zone, de aspirant, de toekomstige collega’s, de werksfeer, …   

Dit zal de integratie van de nieuwe collega in het korps zeker bevorderen. 

Het doel van WPL is om na een blok theoretische vorming op het terrein te gaan en een aantal theoretisch 

geleerde technieken in de praktijk om te zetten. 

 

De aspirant wordt hierin bijgestaan door 'Werkplekbegeleiders', mensen die hun vak optimaal beheersen en de 

aspirant de omslag van theorie naar praktijk bijbrengen. 

Het totaal uren opleiding bedraagt 1314 uren, met daar bovenop nog 328 uren WPL. 

 

Op het einde van hun opleiding gaan de aspiranten naar hun korps of federale dienst van aanwijzing en 

volbrengen daar dan nog een 'probatiestage' van 6 maanden vooraleer zij zichzelf een volleerd inspecteur 

kunnen noemen, en dan nog, de vervolmaking duurt een volledige loopbaan zodat 'levenslang leren' een 

basisinstelling moet zijn voor al het politiepersoneel. 

7.6.2 Externe stages 

Er komen jaarlijks meerdere aanvragen binnen tot het volbrengen van een stage in de PZ Noord.   

Deze vragen komen meestal van studenten uit één van de richtingen professionele bachelor 'Maatschappelijk 

werk' of academische bachelor of master ‘Criminologie’.   

De stage voor studenten ‘Maatschappelijk werk’ wordt meestal volbracht op de dienst 'Jeugd en Gezin'.   

Deze dienst is vrij beperkt en door het vertrek van de politieassistente (stapte over naar de dienst 'Wijkwerking') 

kan er momenteel onvoldoende continuïteit in de ondersteuning van een stagiair voorzien worden zodat een 

kwaliteitsvolle stage niet kan gegarandeerd worden.  

Nochtans worden stages die een meerwaarde voor de zone kunnen betekenen en waarbij ondersteuning vanuit 

meerdere diensten kan geboden worden, ernstig afgewogen en daar waar mogelijk kan een stagiair toegelaten 

worden.  

In 2020 hebben 2 studenten een langdurige stage binnen de PZ Noord doorlopen. Door corona zijn deze spijtig 

genoeg vroegtijdig stopgezet. 

In 2019 hadden wij voor de eerste keer vier studenten van het laatste jaar secundair onderwijs in het korps op 

bezoek voor een ‘inleefweek’.   

In deze week trachten we de leerlingen een zo breed en realistisch mogelijk beeld te geven van wat politiewerk 

juist inhoudt.   
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Meestal vormen deze jonge mensen hun beeld over de politie louter via de info die door de media wordt 

verstrekt of op basis van wat wordt rondverteld.   

Deze eerste inleefweek in ons korps was voor de vier stagiairs een succes.   

Langs deze weg proberen wij ook jongeren te motiveren om politieambtenaar te worden. 

7.7 Vriendenkring 

SKPM:  

Reeds gedurende geruime jaren verzorgt deze feitelijke vereniging éénmaal per jaar een receptie waarop de 

personeelsleden van de zone, zij die iets speciaals te vieren hebben (geboorte, huwelijk, 25j - 35j - 40j dienst) 

gehuldigd worden 

Voor de collega's die op pensioen gaan wordt de laatste werkdag, of zo kort mogelijk bij de laatste werkdag, een 

receptie georganiseerd. 

Gelet de sociaal beperkende maatregelen door de COVID19-pandemie werd gedurende 2020 geen feesten of 

recepties georganiseerd. 

Bij een overlijden zorgt deze vereniging eveneens voor een bijdrage.  

In 2020 is hier gelukkig geen gebruik van gemaakt. 
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8 Organisatie Politiezone Noord 

8.1 Financiën 

Bij de opmaak van elke begroting voor dienstjaar X+1 wordt er vertrokken vanuit de huidige situatie X 

Elke geplande aankoop wordt gemotiveerd aan de begrotingscommissie, het Politiecollege en de Politieraad. Al 

naargelang de financiële verantwoordelijkheid wordt er delegatie/machtiging gevraagd. 

8.2 Overheidsopdrachten 

Voor werkjaar 2020 werden geen overheidsopdrachten onder de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking uitgeschreven 

8.3 Operationele resultaten 

8.3.1 Interventie 

Wij garanderen aan iedereen die onze hulp behoeft een permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

Onze interventiedienst staat garant voor een kwaliteitsvolle noodhulp.  

Eén van onze kerntaken, die erin bestaat om - binnen een passende termijn - een antwoord te bieden op elke 

oproep waarbij een dringende interventie van politiemedewerkers ter plaatse noodzakelijk is. 

Deze "politionele brandweerfunctie", de interventiefunctie, moet op een permanente wijze worden 

georganiseerd binnen elke politiezone, rekening houdend met enerzijds het aantal en de aard (ernst en 

dringendheid) van de oproepen en anderzijds met de vereisten van een efficiënte aanwending van beschikbare 

middelen. 

De Politiezone Noord behandelde in 2020, 10460 oproepen van burgers.  

Dit is een fikse daling van 14% in vergelijking met het werkjaar 2019.  

Het is best mogelijk dat deze situatie een éénmalig en bijzonder gegeven betreft, veroorzaakt door de 

verschillende lock-downs en andere sociale beperkende maatregelen waarmee we, als gevolg van de Covid-19 

pandemie, in het werkjaar 2020, werden geconfronteerd. 

Gelukkig hebben niet alle oproepen een dringend karakter. Regelmatig wenden bewoners en bezoekers zicht tot 

ons voor problemen die niet binnen ons takenpakket vallen (hiervoor verwijzen we dan door of geven we zelf de 

melding door).  

Het KB van 17 september 2001 legt ons minimaal een inzet van anderhalve interventieploeg op: één permanent 

beschikbare ploeg, aangevuld met een bijkomende ploeg gedurende gemiddeld 12 uur per dag. 

Ook moet de permanente oproepbaarheid van een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie worden 

verzekerd. 

De politiezone Noord voorziet 24 op 24 uur een ploeg van 2 politiemensen om aan deze oproepen te kunnen 

voldoen, we overschrijden hierbij dus de wettelijke norm ruimschoots. 

Omdat we de bewoners en bezoekers van onze zone, zoveel mogelijk, een snel antwoord op hun oproepen 

willen garanderen voorzien wij eveneens een permanente, tweede, bijkomende ploeg van 2 

politiemedewerkers.  
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Wij garanderen hierbij dat bij minstens 80% van de dringende oproepen een ploeg binnen 15 minuten na de 

oproep ter plaatse is. 

Om niet enkel tegemoet te komen aan de brandweerfunctie (dringende interventie), maar om ook te investeren 

in de proactieve aanpak van belangrijke fenomenen kiezen wij ervoor om deze tweede ploeg als fenomeenploeg 

te oriënteren.  

Het is hierbij onze bedoeling om op de juiste plaats en op het juiste moment zichtbaar aanwezig te zijn. 

Ook verzekeren wij de permanente oproepbaarheid van een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie. 

Indien dit noodzakelijk is kunnen we ook beroep doen op de bijstand van de interventieploegen van de naburige 

zones of zelfs de politiezones van de provincie Antwerpen (Politioneel Interventieplan -PIP-).  

Deze samenwerking berust op wederzijdse solidariteit. 

De PZ Noord beschikt over een arrondissementele instructielijst die op maat van de politiezone werd geschreven 

werd welke gebruikt wordt bij de aansturing van de ploegen door het provinciale callcenter van de hulpdiensten. 

Op deze lijst staat per aard van de oproep een prioriteitscode. 

De kwaliteit van de eerste en dringende vaststellingen blijft een permanente zorg.  

Wij zorgen er dan ook voor dat onze medewerkers zich permanent kunnen bijscholen.  

Daarnaast zorgt een team van weekverantwoordelijken/crisiscoaches voor de coaching en lokale aansturing van 

onze interventiemedewerkers.  

Het belang van de deontologische code als hulpmiddel bij het realiseren van een gemeenschapsgerichte 

politiezorg is hierbij de leidraad. Nieuwe medewerkers worden van dichtbij opgevolgd. 

Onze interventiemedewerkers beschikken over modern en aangepaste werkmiddelen. Wij investeren hier, 

dankzij ons bestuur, ook voortdurend in.  

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal gebeurtenissen die, in 2020, door onze medewerkers werden 

behandeld, gesorteerd per dag en per uur: 

Aantal gebeurtenissen geregistreerd door CIC, dispatch/S, dispatch/N en MDT 

Periode van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021 

Totaal per dag per uur Zo Ma Di Woe Do Vrij Zat Totaal 

0 79 47 37 48 50 41 76 378,0 
1 55 36 23 27 33 29 51 254,0 
2 49 23 10 20 29 28 39 198,0 
3 28 16 15 22 19 16 46 162,0 
4 24 18 18 12 17 14 25 128,0 
5 21 14 10 4 22 14 9 94,0 
6 17 21 34 24 22 19 24 161,0 
7 19 39 46 37 26 37 28 232,0 
8 29 72 89 84 96 69 50 489,0 
9 42 61 84 78 69 76 66 476,0 
10 49 60 85 67 79 84 61 485,0 
11 61 77 47 72 72 82 90 501,0 
12 61 71 80 62 54 67 62 457,0 
13 62 62 65 63 55 63 59 429,0 
14 44 63 53 63 65 77 73 438,0 
15 62 82 74 68 68 80 82 516,0 
16 66 68 89 60 73 89 55 500,0 
17 93 150 134 128 120 123 113 861,0 
18 100 116 102 109 127 105 88 747,0 
19 97 125 107 90 108 114 118 759,0 
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20 91 92 93 99 92 86 87 640,0 
21 80 62 78 90 87 90 93 580,0 
22 81 70 48 74 65 92 103 533,0 
23 57 34 52 62 67 87 81 440,0 
Totaal 1 367,0 1 479,0 1 473,0 1 463,0 1 515,0 1 582,0 1 579,0 10 458,0 
 

Aantal dagen 52 52 52 53 53 52 52  

 Totaal aantal gebeurtenissen in de opgegeven periode 

Per soort van oproep krijgen we de volgende statistiek: 

Aantal gebeurtenissen geregistreerd door CIC, dispatch/S, dispatch/N en MDT per hoofdtype 

Periode van 01/01/2020 tot en met 31/01/2020 

Hoofdtype  # gebeurtenissen 

ALARM Agressie MELDING A_Agress 2 

ALARM Andere MELDING A_Andere 9 

ALARM Brand MELDING A_Brand 4 

ALARM Inbraak MELDING A_Inbr 18 

Arbeid / Tewerkstelling W_Arbeid 1 

BIJSTAND Andere diensten B_Andere 2 

BIJSTAND Gerechtelijke Dienst B_GerDst 1 

BIJSTAND Hulpdiensten B_HulpD 7 

BIJSTAND Politiedienst B_PolDst 92 
DIEFSTAL Daders NIET ter plaatse G_Dief 16 

DIEFSTAL HETERDAAD Dader(s) ter plaatse G_DiefHD 8 

DIEFSTAL POGING G_DiefPG 3 

DIEREN Onbeheerd D_Onbeh 16 

Drugs W_Drugs 4 

GOEDEREN Andere G_Andere 6 

GOEDEREN Beschadigingen - Vernielingen G_Besch 10 

GOEDEREN BRAND - WATER Noodsituatie G_BrandW 11 

GOEDEREN Probleemsituatie G_Probl 32 

MILIEU Bodem M_Bodem 4 

MILIEU Geluid M_Geluid 28 

MILIEU Lucht M_Lucht 2 

MILIEU Ruimtelijke Ordening M_RuimtO 1 

Openbare Gezondheid O_Gezond 3 

Openbare Rust O_Rust 8 

Openbare Veiligheid / Rampen O_Veilig 6 

PERSONEN Andere P_Andere 108 
PERSONEN Noodsituatie P_Nood 68 
PERSONEN Noodsituatie - Wapens/Geweld P_WapGew 9 

PERSONEN Noodsituatie Minderjarigen P_Minder 7 

PERSONEN Probleemsituatie P_Probl 25 

PERSONEN Probleemsituatie Fys Toestand P_Fysiek 4 

PERSONEN Probleemsituatie Geschillen P_Gesch 46 
VERKEER Inbreuken V_Inbr 34 

VERKEER Veiligheid V_Veilig 37 

VERKEER Vlotheid V_Vlot 16 

VERKEERSONGEVAL GEWONDEN / DODEN (VKO LL) V_VKO_LL 11 

VERKEERSONGEVAL STOFFELIJKE SCHADE (VKO SS) V_VKO_SS 22 

Wapens / Munitie / Springstoffen W_WapMun 1 

Wetgeving W_Wetg 23 

TOTAAL  705 

We zien een logische exponentiële toename van het aantal oproepen onder de noemers “openbare 

gezondheid” en “wetgeving”. 
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Twee opdrachtentypes waar oproepen in verband met mogelijke overtredingen op de zogenaamde 

“Coronamaatregelen” werden ondergebracht.  

In totaal ging het over 360 meldingen (=3,7% van het totaal). 

8240 van deze oproepen werden ons doorgegeven door de meldkamer te Antwerpen (CICANT).  

1482 Oproepen kwamen via ons eigen onthaal binnen bij onze diensten. 

Van de 9722 binnengekomen oproepen werden 5058 opdrachten aan de interventieploegen doorgegeven.  

De andere oproepen werden telefonisch afgehandeld, doorgegeven aan een andere dienst binnen onze 

organisatie (verkeersdienst, wijkwerking, recherche) of de beller werd naar een andere dienst doorverwezen 

(gemeentelijke diensten, ocmw, maatschappelijke hulpverlening...). 

Als we bekijken op welk grondgebied onze interventieploegen hun opgedragen taak vervulden, dan krijgen we 

de volgende geografische verdeling: 

Geografische spreiding van de gedispatchte gebeurtenissen 

periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020 

Gemeente Aantal gebeurtenissen 

KAPELLEN 3906 

STABROEK 2116 

ANTWERPEN 60 

KALMTHOUT 46 

BRASSCHAAT 43 

SCHOTEN 8 

WUUSTWEZEL 5 

ESSEN 4 

BRECHT 4 

WOENSDRECHT 3 

ZOERSEL 2 

PUTTE 2 

SCHILDE 1 

HOOGSTRATEN 1 

WIJNEGEM 1 

BRUSSEL 1 

BOECHOUT 1 

BOOM 1 

LAARNE 1 

LIER 1 

LUIK 1 

POLITIEZONE 47 

TOTAAL 6255 

Soms voerden we ons toebedeelde taken op het grondgebied van andere politiezones uit (huiszoekingen na de 

arrestatie van een verdachte bijvoorbeeld).  

Voor negen opdrachten leverden we steun aan andere politiediensten.  

Deze onderlinge steun vindt plaats in het kader van onderlinge samenwerkingsakkoorden of in het kader van het 

Politioneel Interventie Plan (het provinciale PIP). 

Zelf ontvingen we, gedurende het werkjaar 2020, 23 keren hulp uit andere politiezones (Brasschaat, Grens, 

Schoten, Antwerpen, ...of de federale politie).  
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Wij hechten veel belang aan onze aanrijtijden.  

Dit is de tijd die er verstrijkt tussen het binnenkomen van de opdracht en het moment dat onze diensten ter 

plaatse zijn om hulp te bieden.  

Gemiddeld waren onze mensen op 14 minuten en 58 seconden ter plaatse.  

Dit is een stijging tegenover vorig werkjaar.  

De mediaan-aanrijtijd is met 10 minuten 14 seconden eveneens toegenomen, vergeleken met vorig jaar.  

Bij 50 van de 63 oproepen met de hoogste prioriteit (prioriteitscode 0 en 1) waren we echter binnen de tien 

minuten ter plaatse ( = ongeveer 80 %). 

Belangrijker nog dan snelheid van interventie is het feit dat onze medewerkers ook, zonder ongelukken, effectief 

ter plaatse komen.  

Daarom hebben we al onze interventiemedewerkers een opleiding veilig prioritair rijden laten volgen en houden 

we deze vaardigheden up-to-date (theorie en praktijk). 

Sinds eind 2020 ontvangen onze interventieploegen ook richtlijnen met betrekking tot het aanrijden naar de 

plaats van oproep van het callcenter  

Deze richtlijnen zijn afhankelijk van de ernst en de gevaren die samenhangen met het type oproep en de plaats 

van de oproep. 

Zie hiervoor de onderstaande tabel met betrekking tot de aanrijtijden. Opdrachten met prioriteit 0 zijn het 

meest dringende, opdrachten met prioriteit 4 hebben de laagste prioriteit. 

 

 

 

 

 

Procentueel 

Prioriteit 0–5min 5-10 10-15 15-20 20-30 30-60 60-120 >120 TOTAAL 

0  74% 11% 5% 5%  5%  100% 

1 40% 40% 6% 2% 2% 8% 2%  100% 

2 22% 37% 18% 10% 8% 4% 1% 1% 100% 

3 12% 25% 21% 14% 16% 10% 2% 0% 100% 

4 16% 22% 18% 15% 14% 11% 3% 1% 100% 

TOTAAL 17% 29% 19% 12% 12% 8% 2% 1% 100% 

          

Gemiddelde aanrijtijd 0:16:34 

Mediaan aanrijtijd 0:10:38 

 

  

Aanrijtijden 

periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020 

Absolute cijfers 

Prioriteit 0-5min 5-10 10-15 15-20 20-30 30-60 60-120 >120 TOTAAL 

0 0 14 2 1 1 0 1 0 19 

1 19 19 3 1 1 4 1 0 48 

2 241 414 199 107 92 45 8 9 1115 

3 127 264 221 147 165 108 25 3 1060 

4 105 141 118 97 92 73 18 5 649 

TOTAAL 492 852 543 353 351 230 53 17 2891 
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8.3.2 Onthaal 

Onze onthaalmedewerkers heten onze bezoekers welkom. 

8.3.2.1 Burelen 

We ontvangen onze bewoners en bezoekers in onze burelen: 

➔ te Kapellen Christiaan Pallemansstraat 57: 
alle weekdagen, brugdagen en 15 november tussen 9 en 19 uur; weekeinden en feestdagen 
tussen 9 en 17 uur;  
uitgevoerd door 2 medewerkers van het operationeel personeel. 
 

➔ te Stabroek Dorpsstraat 99:, maandag van 9 tot 12 en van 1330 tot 19 uur; dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag van 1330 tot 16 uur (wij volgen hier de openingsuren 
van de Gemeentelijke diensten die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn);  
uitgevoerd door 2 medewerkers van het operationeel personeel.  
 

➔ Door de COVID19 pandemie is het loket in Stabroek tijdelijk gesloten geweest en werd dit 
opgevangen door het loket te Kapellen.  
Nadat het terug open is gegaan is het loket te Stabroek enkel nog in de voormiddag geopend of 
op woensdag in de namiddag. 

8.3.2.2 Na de openingsuren 

Buiten de openingsuren  van onze burelen worden onze klanten geholpen door: 

Doorschakeling van telefonische oproepen buiten de openingsuren, naar het SICAD (meldkamer) van de 

federale politie te Wilrijk.  

Via een muurtelefoon waar een oproep buiten de openingsuren wordt doorgeschakeld naar de 

telefooncentrale van Kapellen die doorgeschakkeld wordt naar de meldkamer van de federale politie te 

Wilrijk. 

8.3.2.3 Bereikbaarheid 

De klanten kunnen de politiezone Noord ook met de telefoon of met een mail bereiken. 

8.3.2.4 Klantvriendelijkheid 

Klantvriendelijkheid aan het onthaal gaat verder dan de discussie over veiligheid.  

Wij streven dan ook naar kwaliteit in onze contacten met de klant/burger en laten ons dan graag 

inspireren door de cultuur van het gemeenschapsgerichte politiewerk. 

Alle oproepen of hulpvragen die onze diensten bereiken (ons doorgegeven via de meldkamer of 

rechtstreeks bij ons aangemeld: loket, telefoon,...) worden door onze eigen medewerkers geregistreerd 

en opgevolgd. 
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8.3.2.5 Werken op afspraak 

Sinds 01-03-2020, werken wij met de planningstool “Appoint”, op afspraak, wat betreft onze 

onthaalfunctie.  

Onze “klanten” die een klacht willen neerleggen worden gevraagd online hiervoor een afspraak te 

maken.  

Zij worden geholpen door een keuzemenu, voor elke type afspraak wordt een bepaalde tijd in de agenda 

gereserveerd, voldoende om de klacht kwaliteitsvol te kunnen behandelen. 

De “klant” ontvangt na het maken van de afspraak een mail met een bevestiging én een opsomming van 

de nodige en nuttige stukken die zij/hij best kan meebrengen om de aangifte te doen. 

Mensen die zich aanbieden zonder een afspraak te hebben gemaakt worden gevraagd om online een 

afspraak te maken of indien zij dit wensen kan de onthaalmedewerker hen inplannen. 

Dringende aangiften en aangiften van ernstige feiten kunnen steeds en zonder voorafgaande afspraak. 

8.3.2.6 Aantal aangiften 

Met behulp van onze reserveringstool Appoint konden we een correcte telling uitvoeren van het aantal 

aangiften die we hebben ontvangen in onze burelen. 

Bezoekers PZ Noord 2020  

Gemeente Aantal 

Kapellen 1859 

Stabroek 563 

Andere PZ 152 

Onbekend 72 

Totaal 2647 

In totaal ontvingen we 2647 mensen die een klacht wilden indienen. Meer dan 90% van deze klanten was uit 

onze gemeenten afkomstig. 
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8.3.2.7 Gebruiksvriendelijk  

Het werken met de afsprakenagenda wordt als gebruiksvriendelijk ervaren (zowel door onze klanten als 

medewerkers).  

Daarom werd er gestart, later op het jaar, om het fietsgraveren ook via deze tool te verwerken. 

Momenteel zetten de collega’s dit nog manueel in de agendatool, in de toekomst zal de burger zelf 

online een afspraak kunnen maken. 

8.3.2.8 Corona 

Bijzonder ook aan het werkjaar 2020 is dat de onthaalloketten coronaveilig dienden gemaakt te worden 

om onze medewerkers én onze “klanten” te beschermen tijdens het persoonlijke contact eigen aan het 

doen van een aangifte. 

Scheidingswanden werden geplaatst en ontsmettingsmiddelen werden voorzien. 

Aan onze “klanten” werd gevraagd een mondmasker te dragen. 

Bijkomend werd het onthaalpunt te Stabroek, tijdens de eerste lockdown tijdelijk gesloten. Dit om 

capaciteit vrij te maken voor controles op de beperkende maatregelen i.v.m. de pandemie. 

8.3.3 Administratie 

  

Operationeel Administratief 

 

Gerechtelijk 
 
PV aanvankelijk 
PV navolgend 
GAS 

 
 
3209 
2018 
87 

Community Oriented Policing 
COP verkeer 
COP overlast 
COP milieu 
COP andere 
 

 
5 
43 
2 
0 

PV Totaal 5314 COP Totaal 50 

 
Verkeer 
Onmiddellijke  inningen (OI) 
OI Cash 
OI Debet-/kredietkaart 
PV verkeersinbreuken (VI) 
PV navolgend VI 
PV snelheid 
PV snelheid navolgend 
Gemeenteboetes: Nu GAS 
GAS  
OC 
 

 
 
4494 
19 
147 
247 
184 
61 
25 
/ 
1226 
8 

 
Briefwisseling 
 
 
Inschrijvingen Stabroek 
Inschrijvingen Kapellen 
Woonstnazichten 
Inlichtingen 
Kennisgevingen 
Andere 
 

 
 
 
 
908 
7 
422 
104 
3 
0 
 

PV Totaal 6241 Briefwisseling Totaal 1444 

 
APO 
Uitgaand 
Inkomend (overname onderzoek) 

 
 
119 
61 

 
E-loket 
Klachten 
Vakantietoezicht 
 

 
 
245 
35 

APO Totaal 180 E-loket Totaal 280 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Jaarverslag 2020- 76 

PV Waarschuwingen 
WA 

 
13 

Verkeersongevallen 
PV Verkeersongevallen 
 

 
355 

PV Totaal 13 PV Totaal 355 

 
Kantschriften 
KS politierechtbank 
KS procureur des Konings 
KS onderzoeksrechter 
KS arbeidsauditeur 
KS jeugdrechtbank 
KS andere politiediensten (APO) 
KS andere 
KS Hof van beroep 
 

 
 
260 
1105 
176 
4 
40 
239 
3 
1 

  
 
 

KS Totaal 1828   

8.3.4 Verkeer 

8.3.4.1 Snelheid 

• Verkeerstellingen 

o Voorziene norm: mogelijkheid tweewekelijks in één of twee straten gedurende 24 uur/24 uur: 

52 tellingen 

o Behaalde norm: 33 tellingen: op het einde van het jaar waren er problemen met de telkasten 

waardoor er geen tellingen meer uitgevoerd werden in afwachting van de nieuwe telkasten.  

Inzet volgens vraag. 

• Snelheidscontroles 

o Voorziene norm: dagelijks, meerdere, korte controles op verschillende locaties en tijdsframes 

o Behaalde norm: In totaal werden er 485 snelheidscontroles uitgevoerd en werden er 3994 pv’s 

opgesteld: de voorziene snelheidscontroles worden meestal uitgevoerd. Inzet van agenten 

voor verkeersregeling–begeleiding neemt ieder jaar toe. 

Door de onbemande camera werden 10 overtredingen van snelheid vastgesteld en 152 overtredingen 

voor rood licht.  

• Gerichte acties met anoniem voertuig 

o Voorziene norm: 3 acties per week 

o Behaalde norm: 150 acties werden uitgevoerd 
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8.3.4.2 Wodca-acties en het rijden onder invloed van alcohol  

• Wodca-acties 

o Voorziene norm: 1 actie per maand 

o Behaalde norm: 8 acties: tijdens de lockdownperiodes werden er geen acties uitgevoerd.  

o 15 PV’s werden opgesteld voor rijden onder invloed tijdens Wodca-acties 

• BOB - Eindejaarscampagne  

o Voorziene norm: Dagelijks toezicht tussen December en eind februari 

o Behaalde norm: Dagelijks toezicht tussen December en eind februari 

o Resultaten:  

▪ aantal testen: 112 

▪ aantal alerte resultaten: 1 

▪ aantal positieve resultaten: 0 

• Geüniformeerd toezicht 

o Voorziene norm: Permanent toezicht + AT na elk VKOLL 

o Behaalde norm: Buiten de voorziene acties en campagnes werden er in totaal nog eens 20 

processen-verbaal opgesteld wegens geïntoxiceerd voeren. 

 

Het afnemen van een verplichte ademtest na elk VKOLL gebeurt nog steeds niet altijd. 

8.3.4.3 Hinderlijk en gevaarlijk parkeren, zware en gevaarlijke overtredingen en veiligheidsgordel  

• Algemeen 

o Voorziene norm: dagelijks algemeen toezicht + specifiek toezicht tijdens BIVV-campagne 

o Behaalde norm: 21 OI voor niet dragen veiligheidsgordel 

• Fietsen zonder verlichting 

o Voorziene norm: algemeen dagelijks toezicht  

o Behaalde norm: tijdens het dagelijks toezicht werden 3 OI’s en 6 PV’s opgesteld. 

o Bij de minderjarigen, in de groep 12-15-jarigen, werden 40 overtredingen vastgesteld.  

• Parkeerbeleid 

o Voorziene norm: dagelijks toezicht 

o Behaalde norm: gedurende het dagelijks toezicht werden er 24 OI processen-verbaal en 630 

GAS processen-verbaal opgesteld in het kader van ons parkeerbeleid. 

o Ook de controle van de blauwe zone is mee opgenomen in het GAS-reglement: hiervoor 

werden 530 GAS processen-verbaal opgesteld.  

8.3.4.4 Bromfietsen 

• Voorziene norm: Driemaandelijks één gerichte actie 

• Behaalde norm: 0 

Tijdens het algemeen toezicht werden 5 bromfietsen in beslag genomen.  

8.3.4.5 Ongevallen 

• In 2020 hadden er 89 ongevallen plaats met lichamelijk letsel en 233 ongevallen stoffelijke schade. 

• Aanrijding met enkel stoffelijke schade worden meestal afgehandeld door bemiddeling = invullen van 

Europees aanrijdingformulier.  

o Hiervan bestaan geen exacte cijfergegevens. 
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8.3.4.6 Werken, hindernissen op de rijbaan ,manifestaties,…  

• Aangaande werken en hindernissen op de rijbaan 

o 1333 signalisatievergunningen voor Kapellen 

o 791 signalisatievergunningen voor Stabroek  

• Aangaande manifestaties 

o 7 Besluiten van de Burgemeester 

o 60 tijdelijke politieverordeningen 

8.3.4.7 Verkeerstoezicht schoolomgeving 

• Dagelijks toezicht tijdens begin en einde van schooldagen. 

8.3.5 Recherche 

8.3.5.1 Samenstelling 

De afdeling onderzoek omvat de dienst recherche samen met de dienst jeugd & gezin. 

De afdeling onderzoek beschikte in 2020 over 11 medewerkers: 

• 1 Commissaris (CP) 

• 1 Hoofdinspecteur (HINP) 

• 8 Inspecteurs (INP) 

• 1 Maatschappelijk assistent (CALOG) 

8.3.5.2 Lokale recherche 

Er zijn in de lokale recherche verschillende expertises voorzien: 

Inzake het zonale actieplan inbraken is een inbraakcoördinator aangewezen. 

1 persoon is het contactpunt met het labo voor technische vaststellingen van de Federale Politie Antwerpen 

Momenteel is er geen of weinig expertise aanwezig inzake economische en financiële misdrijven en is er terug 

een aanspreekpunt milieu en stedenbouw. 

8.3.5.3 Taken 

Buiten haar kerntaken (voeren van onderzoeken, zowel pro-actief als repressief, alsook het inwinnen van 

inlichtingen) heeft de recherche als basistaak de ondersteuning van de eerstelijns politie. 

De werkingsruimte van de Lokale Recherche laat toe dat er een diepgaander onderzoek kan gevoerd worden 

naar de feiten welke door deze dienst behandeld worden.  

Specifieke bijkomende taken: 

• Wachtbeurten:  

De recherche neemt deel aan de wachtbeurten “Recherche”, “Slachtofferzorg” en “SLOT (technische 

vaststellingen)”. 

• Registratie van de inbraken (administratief) + eventueel verder onderzoek 
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• Opmaken en opvolgen van het Zonale Aktie Plan Woninginbraken 

• Deelname aan gerechtelijke acties:  

De recherche neemt meestal deel aan dergelijke acties; bij grote acties zorgt de recherche voor een 

onderzoeksploeg van 2 personen, ze neemt eveneens deel als eerstelijns taak (leiding of deelname op 

het dispositief) 

• Verwerking telefoniegegevens:  

Navolgende onderzoeken en verwerking van de telefoniegegevens, alsook het uitlezen van GSM-

toestellen gebeurt bij de recherche. 

De lokale recherche beschikt over een programma voor het uitlezen van talrijke GSM-toestellen. Dit 

wordt gebruikt voor de eigen onderzoeken, alsook ter ondersteuning van de basispolitiezorg in onze 

politiezone, evenals de andere gespecialiseerde diensten. 

De lokale recherche beschikt tevens over de mogelijkheid (programma) om telefoniegegevens te 

verwerken, zodat de opdrachten van het Parket in eigen beheer kunnen uitgevoerd worden.  

Concrete specifieke taakinvulling : 

De SLOT-wacht:  

Deze wordt gefrequenteerd doch hun vaststellingen gebeuren veelal tijdens de daguren.  

Desondanks genereert deze dienst een heleboel bijkomend werk: vaststellingen ter plaatse, administratie, 

fotodossier, … 

De volledige verwerking van de inbraken gebeurde bij de recherche: 

• De administratieve verwerking 

• De opvolging van de opgestelde PV’s 

• De verdere onderzoeken inzake de woninginbraken 

8.3.5.4 Vergaderingen 

Voor de lokale recherche zijn een aantal vergaderingen voorzien: 

• lokale recherche vergadering:  

hieraan nemen de recherche-coördinatoren deel van alle lokale recherchediensten van het gerechtelijk 

arrondissement Antwerpen.  

10 x per jaar 

• grens recherche overleg:  

De deelname bestaat uit de lokale recherche van de grensregio België en Nederland:  

District Bergen op Zoom, PZ GRENS, PZ NOORD, PZ Noorderkempen aangevuld met de 

verbindingsambtenaar van de federale politie en het Arrondissementeel Informatie Kruispunt 

Antwerpen.  

4 x per jaar 

• vergadering inbraakcoördinatoren:  

Het gaat hier over de opvolging van de woninginbraken en het bijsturen van de actieplannen: 

maandelijks 

• interne vergaderingen :deze bestaan om de punctuele dossiers op te volgen en te bespreken. 

1 x per week 
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8.3.5.5 Telefonie 

De recherche staat in voor zowel de verwerking van, via het parket opgevraagde telefoniegegevens bij de 

operatoren, als voor het uitlezen van GSM-toestellen aangetroffen bij verdachten.  

Deze verwerking gebeurt zowel voor de eigen onderzoeken, als ter ondersteuning van de basispolitiezorg en 

andere diensten van de PZ NOORD. 

8.3.5.6 Uitvoeren kantschriften vanuit het parket  

Dit behelst opdrachten die het Parket de lokale recherche geeft in bestaande of nieuwe dossiers: 

• De lokale recherche start zelf dossiers op of neemt van de interventiediensten/plantondiensten 

dossiers over.  

Tevens kunnen er nieuwe dossiers toekomen vanuit het Parket. 

• Ook uit de informatie verkregen van de wijkagenten worden dossiers opgestart. 

De uitwerking hiervan vertaalt zich in de opgestelde processen-verbaal en in verslagen. 

8.3.5.7 Algemeen overzicht 

Algemeen jaarverslag 2020 

• Aantal opgestelde gerechtelijke PV’s door de recherche van de afdeling onderzoek: 832 

• Totaal aantal ontvangen kantschriften: 804 

• Aantal gearresteerde personen: 112 

MAANDOVERZICHTEN 2020 

januari 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: / 

februari 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Horen, zien en bellen: 

- Dit actiethema loopt nog tot einde maart. De vermelde resultaten zijn dus onvolledig en voorlopig. 

• Uitgevoerde bijkomende acties: 88 mensuren. 

• Bijkomende toezichten in gevoelige wijken: Recherche, Wijk en Interventie: 31 mensuren. 

• Ondanks deze inspanningen werden 16 woninginbraken vastgesteld tijdens de maand februari. 

• Daarnaast tellen we 4 pogingen tot inbraak, 15 inbraken in tuinhuizen en stallingen en twee inbraken in 

bedrijfsloodsen. 

• Op verschillende plaatsen werden, door ons sporenteam, bruikbare sporen, waaronder DNA, 

opgenomen. 

• 4 Verdachten werden opgepakt inzake een dossier dat verschillende inbraken op bouwwerven, in 

werkketen en werfvoertuigen omvat.  

Er werd een grote hoeveelheid gestolen goederen, afkomstig van diverse inbraken in gans het land, 

gerecupereerd. 
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maart 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Tijdens de maand maart stelden we een drastische daling van het aantal woninginbraken vast.  

Omdat de Belgen verzocht werden om in hun kot te blijven werd het voor kandidaat-inbrekers een 

moeilijker klus om in te breken.  

Rondrijden met het oog op het plegen van inbraken wordt tevens als een niet noodzakelijke 

verplaatsing gezien; waarop streng wordt toegezien.  

Toch noteerden we in totaal nog 5 woninginbraken; en 1 in een tuinhuis. 

• Daarnaast tellen we 4 pogingen tot inbraak.  

Op verschillende plaatsen werden, door ons sporenteam, bruikbare sporen, waaronder DNA, 

opgenomen. 

april 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• De inbraken stijgen terug en wij organiseren bijkomende anonieme patrouilles.  

Er worden geen daders gevat maar er werden 6 extra patrouilles georganiseerd = 96 uur 

• Het onderzoek naar de gewapende overval op Videoland komt in een eindfase, de videobeelden 

werden onderzocht, huiszoekingen gedaan = 112 uur 

• Een inwoner van onze zone verwijt de politie dat hij zijn kinderen niet meer mag zien, volgens hem is 

dat onze schuld, hij stuurt verschillende mails naar verschillende politiemensen, soms met 

dreigementen en soms met verwijten, na een psychiatrisch onderzoek wordt de man gecolloqueerd. 

• De medewerkers van de dienst Recherche werden bovendien veelvuldig ingezet voor grenstoezicht en 

andere toezichtsdiensten. 

mei 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Wij komen een vrouw op het spoor die in Deurne woont maar in onze zone drugs dealt.  

Samen met de zone Antwerpen (SRT) doen wij een huiszoeking en vinden wij aanzienlijke hoeveelheden 

drugs, verpakkingsmateriaal, geld en een precisieweegschaal.  

De dame en haar vriend worden ter beschikking gesteld van het parket. 

• Tijdens de covid-19 pandemie verliezen wij de gezinnen niet uit het oog waar er in het verleden 

ernstige problemen waren.  

Wij nemen geregeld contact op met deze families met de vraag of alles in orde is, gezien de moeilijke 

situatie. 

juni 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Dit wil echter niet zeggen dat er geen opsporingsdaden meer werden uitgevoerd.  

• Bij elke inbraak in onze zone komt het sporenteam van onze politiezone ter plaatse op zoek naar 

sporen.  

Bij een inbraak vinden wij vingersporen, deze sporen moeten in een verslag overgemaakt worden aan 

het labo van de federale politie voor identificatie.  

Regelmatig worden er schoensporen gevonden, doch dit leidt niet zo frequent tot identificatie. 
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juli 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Wij starten een onderzoek naar een dealer die anabole steroïden verkoopt in Stabroek en Kapellen aan 

"body builders". 

De man blijkt grote hoeveelheden te verkopen met enorme winsten. 

De man woont echter in Lier en na overleg met de onderzoeksrechter gaan wij huiszoeking doen in Lier 

samen met de speciale eenheden van de federale politie. 

Wij vinden inderdaad anabole steroïden in de man zijn huis en wij maken de nodige aktes op.  

De man zal zich moeten verantwoorden tegenover de rechter. 

augustus 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• In augustus 2020 neemt de lokale recherche ongeveer 600.000 mondmaskers in beslag.  

Dit op vraag van het parket van de procureur des Konings van Antwerpen. 

De mondmaskers werden opgeslagen in de gemeentemagazijnen van Kapellen.  

Het FAVV (federaal agentschap van de voedselveiligheid) onderzoekt de kwaliteit van de mondmaskers. 

Deze voldoen toch aan de normen en worden op bevel van het parket teruggegeven aan de 

oorspronkelijke eigenaars.  

De veiligheid van onze bevolking krijgt steeds prioriteit. 

september 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• De geplande gerechtelijke acties werden opgeschort. 

• In de maand september werkten we in het bijzonder aan volgende dossiers: 

o Wij vatten een minderjarige verdachte die op jonge leeftijd reeds gespecialiseerd is in 

verschillende misdrijven, de jonge man is betrokken bij phishing,  drugs dealen en hij bezit een 

illegaal alarmpistool.  

Na een positieve huiszoeking en verhoor in aanwezigheid van zijn advocaat moet de verdachte 

een tijd doorbrengen in een gesloten instelling. 

oktober 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Pooier in de cel: vanuit de gevangenis ontvangt een pooier grote sommen van een gekende prostituee. 

• Spuwer aan de Promenade te Kapellen: betreft waarschijnlijk een straatmuzikant. 

• Een onderzoek werd gevoerd naar aanleiding van een heterdaad woninginbraak in de Golflei te 

Kapellen. 
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november 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Wij ontvangen een opdracht van het parket van de procureur des Konings om nazicht te gaan doen in 

een gezin omdat het minderjarig kind sporen van cocaïne in de urine heeft wanneer het een weekend 

bij de vader heeft verbleven. Zulke zaken worden ernstig opgevolgd door de sectie drugs en de sectie 

jeugd en gezin binnen de dienst onderzoek.  

Een samenwerking leidt tot een aanpassing van het vonnis van omgangsrecht en een huiszoeking naar 

drugs bij de vader. 

december 2020 

Overzicht belangrijkste dossiers: 

• Op een school in Stabroek zijn er twee jonge scholieren die onthoofdingen van IS tonen op hun gsm op 

de speelplaats. 

Wanneer wij dit vernemen gaan wij eerst de jongeren spreken, wij melden dit aan de federale politie en 

aan de federale overheid. Deze jongens komen op een lijst en worden van dichtbij opgevolgd.  

De vraag die wij stellen is of het om eenmalig stoer gedrag gaat of effectief over radicalisering. 

Opmerkingen: 

Jaarlijks zijn er ook verschillende economisch-financiële dossiers: deze dossiers zijn complex en behelzen een 

zeer specifieke materie: faillissementen en inbreuken op de vennootschapswetgeving.  

Deze dossiers vragen dan ook een gedegen kennis en zijn arbeidsintensief (soms nazicht van de boekhouding). 

De uitvoering van de meeste dossiers verloopt over verschillende maanden. 

In de gevallen van aangehouden personen, dienen deze nadien nog regelmatig uitgehaald te worden uit de 

gevangenis voor verhoor en confrontaties.  

Deze uithalingen gebeuren meestal door onze eigen dienst. Vaak is dit uit de gevangenis van Antwerpen, 

minderjarigen moeten zelf van nog veel verder gehaald worden (Everberg, Beernem, Mol,...) uit de 

jeugdinstellingen 

Zo zijn volgende diensten bijkomend voorzien bij de recherche: 

• alle telefonie-onderzoeken 

• Uitlezen van GSM-toestellen zowel voor eigen dossiers als ter ondersteuning van de 

interventiediensten en plantondiensten 

• Verwerking en opvolging van alle inbraken + genereren van statistische gegevens 

• Bij alle grote gerechtelijke acties leverde de recherche een onderzoeksploeg, ongeacht om welke 

doelgroep het gaat. 

De recherche nam tevens deel aan de lokale acties, fenomeenbestrijding woninginbraken. 

• De jaarlijkse evaluaties van het zonale actieplan diefstallen in Woningen 

• Tevens is één persoon van de Recherche de verantwoordelijke van het SLOT (Technische vaststellingen) 

en de contactpersoon met het Labo voor Technische Vaststellingen van de Federale Politie. 

• Informatie: vergaring en verspreiding 

• Bijstand aan de eerstelijns-politie (Interventiediensten): 

overname dossier, punctuele bijstand, informatie-uitwisseling 

• Opvolging (lokale) criminelen (veelplegers) 

• Opstellen jaaroverzicht 
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8.3.6 Inbraken 

8.3.6.1 Aantal inbraken op jaarbasis (DIW: diefstal in woning) (ZAP: zonaal actie plan) 

Sinds 1998, het in werking treden van onze databank houden we alle cijfers bij op jaarbasis. 

Zo verkrijgen we een overzicht van het aantal woninginbraken en kunnen we een verdeling per gemeente 

opmaken. 

Wij maken een overzicht van deze cijfers van 2015 tot 2020: 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal 

2015 52 27 37 22 8 12 15 12 7 21 21 26 260 
2016 16 24 34 13 17 5 5 11 15 13 15 21 189 
2017 11 12 25 11 6 7 11 10 12 9 13 23 150 
2018 16 21 15 7 5 7 14 12 7 9 35 5 153 
2019 10 6 5 10 14 9 4 14 13 17 18 23 143 
2020 23 35 4 3 4 4 10 5 4 8 6 4 110 

Per gemeente liggen de cijfers voor 2020 als volgt: 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Kapellen 16 26 2 3 2 3 4 4 4 7 6 4 

Stabroek 7 9 2 0 2 1 6 1 0 1 0 0 

Totaal 23 35 4 3 4 4 10 5 4 8 6 4 

Door de COVID19-pandemie zien we een zeer sterke daling bij de woninginbraken, dit doordat er massaal wordt 

thuisgewerkt. (verplicht) 

8.3.6.2 Aantal poging tot inbraken op jaarbasis  

Wij maken een overzicht van het aantal pogingen die genoteerd werden in onze zone. 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal 

Kapellen 1 5 2 10 0 1 4 0 3 2 3 2 33 

Stabroek 2 4 1 0 2 1 0 0 3 1 0 1 15 

Totaal 3 9 3 10 2 2 4 0 6 3 3 3 48 

Het aantal pogingen DIW kan verschillen met de weergegeven cijfers. 

Enkel bij correct opgestelde checklisten/pv’s zijn correcte gegevens mogelijk. 
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8.3.6.3 Overzicht DIW met de omliggende zones(Bron voor de gegevens:  

AIK Antwerpen-DAWA (statistieche gegevens ANG) op basis van de criminele figuur “inbraak in woning”.)  

Er is een verschil met het totaal aantal inbraken ten opzichte van onze gegevens. 

Het AIK bewaard de inbraken in niet woningen in aparte tabellen, binnen onze zone is de afspraak dat deze ook 

als DIW worden behandeld. 

Er bestaat ook een verschil door interpretatie van de feiten en verkeerd gekwalificeerde feiten. 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal 

PZ Antwerpen 196 193 130 65 97 115 141 100 75 92 118 137 1459 

PZ Brasschaat 10 24 10 8 7 8 9 3 10 8 10 8 115 

PZ Grens 14 15 17 4 8 4 5 4 21 15 13 10 90 

PZ HEKLA 45 46 26 8 15 18 14 12 12 20 28 33 277 

PZ MINOS 44 62 25 7 9 14 11 11 18 18 10 20 239 

PZ Noord 21 28 8 13 5 3 5 5 7 12 7 7 109 

PZ Rupel 19 7 10 11 8 9 11 5 20 6 6 7 119 

PZ Schoten 23 20 6 5 4 3 3 8 4 7 11 10 104 

PZ 
Voorkempen 

22 16 17 5 10 8 8 10 9 17 15 14 151 

PZ ZARA 9 14 6 4 3 6 8  4 7 6 6 73 

PZ Zwijndrecht 8 1 6 1 1 1 1 4 3  5 7 38 

8.3.6.4 Overzicht inbraken per wijk  

Wij maken een overzicht van het aantal inbraken per wijk. 

Wijk Totaal 

C1 6 

C2 7 

C3 28 

H1 6 

H2 16 

H3 27 

P1 3 

P2 12 

P3 5 

8.3.6.5 Technische vaststellingen 

Onze zone beschikt reeds sinds mei 2007 over een eigen team technische vaststellingen. 

We werken samen met het labo van de federale politie te Antwerpen waarmee een protocol werd afgesloten. 

Bepaalde feiten blijven de bevoegdheid van het labo. 

Het gaat hier o.a. om moordzaken, bepaalde diefstallen zoals ramkraken enz.. 

Tussenkomsten SLOT (specifiek lokaal onderzoeksteam): 

Feit Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot 

Diefstal braak/inklimming 9 18 3 2 3 2 6 1 5 3 1 2 55 

Diefstal braak voertuig - - - - - - - - - - - - - 

Gewone diefstal - - - - - - - - - - - - - 

Verdachte handelingen - - 2 - - - - - - - - - 2 
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8.3.6.6 Voertuigdiefstallen 

Het AIK leverde ons een overzicht van het aantal voertuigdiefstallen van 2020 uit de politiezones van Provincie 

Antwerpen. 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Ok Nov Dec 

PZ Antwerpen 29 19 21 8 17 25 27 22 34 17 12 12 

PZ Brasschaat 1 1     1  1 1 1  

PZ Grens 1 3 2  1 1 4  1  4  

PZ HEKLA 4 3   1 1 5 1 3  1 1 

PZ MINOS 1 3 2 1  1 2 3  1 1 4 

PZ Noord 2     1  1 1 1 1  

PZ Rupel 3  2 2  2  2 1  2  

PZ Schoten    1   1 3     

PZ Voorkempen 2 1 2  1 1 2 2 2    

PZ ZARA 1   1 1  1 1  1  1 

PZ Zwijndrecht 1         1 1 1 

Totaal 45 30 29 13 21 32 43 35 43 22 23 19 

8.3.6.7 Voertuiginbraken 

Het AIK leverde ons een overzicht van het aantal inbraken in voertuig van 2020 uit de politiezones van Provincie 

Antwerpen. 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Ok Nov Dec 

PZ Antwerpen 192 176 138 91 87 163 152 109 123 136 97 95 
PZ Brasschaat  2 1     1 3   2 

PZ Grens 1 5 2  2 4 3 1 3 14 11 6 
PZ HEKLA 18 8 11 1 7 18 8 12 13 6 7 9 
PZ MINOS 12 7 18 4 6 5 7 5 2 4 2 4 
PZ Noord 2 2 1 2 1 1 2 1 4 3 1 1 
PZ Rupel 10 4 14 7 8 12 20 20 12 7 14 13 
PZ Schoten 1  2  1 1 2  1 1 1  

PZ Voorkempen 7 3 3 1 4 20 20 7 10 3 4 2 
PZ ZARA 8 3 9 3 3 7 6 1 6 4 3 3 
PZ Zwijndrecht 4 10 7 4 1 1 2  1 1  3 
Totaal 255 220 206 113 120 232 222 157 178 179 140 138 

8.3.7 Jeugd en Gezin  

• Opstellen aanvankelijke PV's en kantschriften. 

o Er werden ongeveer 54 aanvankelijke PV's opgesteld en er werden 368 kantschriften en 

navolgende pv’s behandeld. 

o Er dienden 4 huisarresten te worden opgevolgd 

o 46 gezinnen werd er tussengekomen i.v.m. problematische opvoedingssituatie 

o 25 verdwijningen en ontvluchtingen 

o 1 ivm scholenprotocol 

o 10 ivm adoptie 

o 14 ivm schijnhuwelijken 
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• Drugpreventieproject 

o In totaal geven we in 9 scholen in Kapellen en Stabroek onze uiteenzetting  van de 

drugpreventie.  

o Dit zijn samen 21 klassen 

▪ Van 15 klassen hebben wij het aantal leerlingen dat heeft deelgenomen 

doorgekregen : 297. 

▪ Van de overige 6 klassen hebben wij geen correct aantal mogen ontvangen.  

o 1 school heeft geannuleerd wegens corona en 1 school heeft het verzet naar april  (onder 

voorbehoud van de actuele situatie van de pandemie).  

• Vergaderingen 

o Er werd aan verschillende vergaderingen deelgenomen van de rechtbank Jeugd en Gezin , 

Jeugdraad, huis van het kind, enz.... 

• Toezicht op minderjarigen 

o Er werden verschillende controle's en toezichten gehouden op speelpleinen, Dorpsplein, 

omgeving van scholen, pulptuur, parkavonden, enz... 

8.3.7.1 Slazo 

De dienst slachtofferbejegening is permanent bereikbaar.  

De slachtofferbejegenaar kan opgeroepen worden in een emotionele crisissituatie.  

Iedere politieambtenaar doet de eerste opvang en ondersteuning, dit is zo voorzien in de wet op het 

politieambt.  

In 2020 heeft de dienst slachtofferbejegening 12 tussenkomsten gehad. 

(voor meer inzake slachtofferbejegening PZ Noord zie punt 6.5) 

8.3.8 Drugs 

• Aantal opgestelde processen-verbaal inzake verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen 

zonder machtiging – meerderjarigen 

o 47 processen-verbaal      

• Aantal opgestelde processen-verbaal inzake verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen 

zonder machtiging – minderjarigen 

o 5 processen-verbaal 

• Aantal opgestelde processen-verbaal inzake wederrechtelijk bezit/gebruik van verdovende middelen – 

meerderjarigen 

o 38 processen-verbaal  

• Aantal opgestelde processen-verbaal inzake wederrechtelijk bezit/gebruik van verdovende middelen – 

minderjarigen 

o 11 processen-verbaal 

• Teelt van cannabis 

o 3 processen-verbaal – 1 actieve – 2 ontmantelde 

• Navolgende processen-verbaal (kantschriften – verhoren – uitlezingen – inbeslagnames ed) 

o 315 navolgende processen-verbaal 

• Voorleidingen bij onderzoeksrechter 

o 28 voorleidingen 

• Voorleidingen bij jeugdrechter 

o 3 minderjarigen 
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• Informatierapporten  

o 258 informatierapporten inzake handel/verkoop/bezit …van verdovende middelen 

• Markante feiten 

o Stabroek:  Uitvoeren van HZ bevel:hoeveelheid cocaïne – XTC – cananbis, MDMA aangetroffen 

– achter plint in keuken twee vacuum getrokken pakken met in totaal 20.000 euro. 

▪ beide personen voorgeleid. 

o Stabroek: vatten van een cocaïne dealer. 

▪ exact 1 jaar eerder werd dezelfde persoon opgepakt voor dealen van cannabis. 

o Kapellen: In een woning in een betere wijk werd een cannabisplantage met 650 planten 

aangetroffen. 

▪ verdachte voorgeleid bij OR en aangehouden .   

o Stabroek: samenwerking met WOT Antwerpen een netwerk van cocaïne en cannabisdealers 

opgerold – grote hoeveelheid coke in beslag genomen. 

▪ in totaal 6 arrestaties. 

o Kapellen: tijdens uitlezing gsm in zedenfeiten kwamen berichten binnen dat verdachte drugs 

ging leveren aan een nachtwinkel in Kapellen – betrokkene op heterdaad kunnen betrappen. 

▪ betrof een minderjarige – mededader minderjarige ook opgepakt. 

8.3.9 Milieu 

De dienst Lokale Recherche voorziet één medewerker die zich specialiseert in de wetgeving aangaande milieu en 

stedenbouw.  

Deze medewerker kan zo als een vast aanspreekpunt worden aangeduid voor de burger, de dienst noodhulp en 

gemeentelijke toezichthoudende ambtenaren wat betreft deze materie. 

De verscheidenheid van inbreuken, problemen en wetgeving waarmee deze tak van de recherche 

geconfronteerd wordt, is zeer groot en complex.  

Door de herziening van de verschillende vergunningen en het ontstaan van de omgevingsvergunning wordt dan 

ook ingezet op bijkomende vorming, zodat vaststellingen met kennis van zaken kunnen gebeuren.  

De inhoud van het takenpakket betreft voornamelijk alle zaken die behandeld en verder onderzocht dienen te 

worden inzake inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de VLAREM wetgeving.  

Bovendien komen nog tal van andere feiten in aanmerking: 

• dierenverwaarlozing en –mishandeling 

• voedselveiligheid 

• vuurwerkproblematiek 

• huisjesmelkerij 

• wetgeving inzake jacht 

• nazicht inzake kansspelen 

• geluidshinder 

• preventieve controle in bedrijven 

• hinderlijke inrichtingen 

• wetgeving op radioverbindingen en drones 

Het handhavingsbeleid wordt regelmatig getoetst aan de werkelijkheid om de leefbaarheid voor de bewoners 

van onze zone zo optimaal mogelijk te houden.  

Een nauwe samenwerking met de gemeentediensten is hiervoor van cruciaal belang en wordt dan ook 

nagestreefd.   
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Prioriteit wordt gegeven aan: 

• overtredingen gelegen in kwetsbaar gebied 

• functiewijzigingen/vermeerdering van aantal woongelegenheden op plaatsen waar ze niet toegestaan 

worden 

• overtredingen die zorgen voor een overdreven hinder 

• recente overtredingen 

• overtredingen met verminking van waardevol groen karakter 

• overtredingen die niet duurzaam en kwalitatief zijn 

• overtredingen die een gevaar vormen voor de veiligheid 

• overtredingen aan het openbaar domein 

Verder volgt de Lokale Recherche van onze politiezone de interventies en meldingen verder op, dewelke 

binnenkomen bij het onthaal en interventiepersoneel via Cicant.  

Hierin verstrekken zij de nodige hulp en expertise indien nodig of doen verder onderzoek wanneer dit vereist is. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bouwmisdrijven 29 18 17 22 19 17 24 35 

Vellen van bomen 48 18 33 18 24 26 60 36 

Sluikstorten|afval 31 50 91 49 76 65 81 135 

Huisvuil 17 23 19 10 18 16 14 11 

Geluidshinder|Nachtlawaai 316 293 421 263 402 259 358 192 

Geurhinder|verbranden van afval 45 41 55 35 74 23 28 37 

Watervervuiling 4 3 7 3 4 2 3 10 

Dierenbescherming 23 21 32 15 54 18 36 31 

Onbeheerde dieren 274 205 361 190 294 318 260 184 

Andere milieumeldingen 8084 69 42 73 58 67 65  

Totaal 867 765 1105 647 1038 902 931 736 

8.3.10 Asiel 

De werking inzake het onthaalcentrum Vluchtelingen werd aangepast vermits er nogal veel documenten werden 

opgegeven als verloren. 

De betrokkenen komen enkel nog op afspraak waar de wijkagent dan met Printrak vingerafdrukken afneemt. 

Deze worden doorgestuurd naar de dienst vreemdelingenzaken in Brussel(DVZ). 

Wanneer wij de resultaten van DVZ krijgen en deze matchen met de vingerafdrukken van betrokkene bij het 

aankomen in België, dan wordt het pv afgemaakt en worden de documenten van verlies of diefstal opgemaakt. 

Dit doet PZ Noord om frauduleuze handel met documenten uit te sluiten. 

Tussenkomst 2019 2020 Verschil 

Verlies IK of andere documenten 22 40 +18 

Moeilijkheden in het Centrum 10 5 -5 

Diefstal 11 9 -2 

Verdwijning 2 2 / 

Vechtpartij | slagen | oneningheid 15 5 -10 

Info vanuit het Centrum ivm radicalisering 5 - -5 

Verdacht voertuig | personenen | gedragingen 11 5 -6 

Terrorisme | racisme 2 - -2 

Andere 8 9 +1 

Totaal 93 75  
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8.3.11 Crim. Cijfers 

Wij registreerden voor 2020 een totaal van 1519 misdrijven.   

Bekijken we dit voor de vorige jaren, geeft ons dit volgende resultaten : 

2018 2019 2020 

1899 1829 2034 

 

Voor 2019 en 2020 hebben we een 11 misdrijven per gemeente opgelijst. 

Misdrijven Stabroek 2019 2020 Misdrijven Kapellen 2019 2020 

Diefstal en afpersing 157 153 Diefstal en afpersing 328 276 

Informaticacriminaliteit - 97 Informaticacriminaliteit 44 192 

Beschadiging eigendom 77 86 Beschadiging eigendom 121 107 

Bevolkingsregister 32 46 Bevolkingsregister 71 84 

Misdrijven tegen andere morele 
waarden 

36 37 Drugs 43 47 

Drugs 60 36 Misdrijven tegen andere morele 
waarden 

42 40 

Misdrijven tegen openbare veiligheid 12 23 Misdrijven tegen openbare veiligheid 32 37 

Wapens en springstoffen - 15 Wapens en springstoffen 14 18 

Zedenmisdrijven 14 9 Zedenmisdrijven - 15 

Misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit 

49 4 Misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit 

74 7 

Misdrijven tegen familie 7 2 Misdrijven tegen familie - 6 

TOTAAL aantal misdrijven Stabroek 496 508 TOTAAL aantal misdrijven Kapellen 852 829 
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8.3.12 Internationale samenwerking 

Wij hebben een zeer goede samenwerking opgebouwd met de Nederlandse collega’s. 

Door de COVID19-pandemie hebben we natuurlijk niet kunnen samenwerken met de Nederlandse collega’s. 

Criminaliteit stopt niet aan de grens dus hebben wij onze contacten telefonisch en digitaal onderhouden. 

Wij kunnen steeds terecht bij de Nederlandse collega’s voor informatie of eventueel bespreking van een 

gezamenlijk probleem.  

In januari, februari en maart hebben wij 1 keer per maand een gezamelijke patrouille gedaan met de 

Nederlandse collega. 

Hieronder een overzicht van de activiteiten welke in 2020 werden genomen of gepland stonden, Benelux acties 

aangevuld met lokale initiatieven omtrent acties, evenementen, informatie uitwisseling en overleg.  

Grens rechercheoverleg 

Om de drie maanden wordt er een grens rechercheoverleg gepleegd tussen de politiediensten PZ NOORD, PZ 

GRENS, AIK Antwerpen, Verbindingsofficier FGP en Districtsrecherche Bergen Op Zoom. 

Deze vergadering is operationeel, gerechtelijk gericht. Bespreking van grensoverschrijdende fenomenen en 

gebeurtenissen en punctuele dossiers. Uitwisseling van operationele info en zachte info. Buiten deze 

gestructureerde vergaderingen zijn er uiteraard ook nog (telefonische) contacten over punctuele dossiers.  

Er werd vooral digitaal overlegd tijdens 2020. 

Burenoverleg(operationeel en beleid) PZ NOORD–TEAM Bergen-Woensdrecht 

Dit is door de pandemie niet gebeurd. 

Wel kunnen wij onze Nederlandse collega’s steeds telefonisch contacteren of per mail. 

Burenoverleg Markant(District Markiezaten(NL) en Arrondissement Antwerpen(B)  

Dit is door de pandemie niet gebeurd. 

Wel kunnen wij onze Nederlandse collega’s steeds telefonisch contacteren of per mail. 

Ordediensten: Putte kermis–jaarmarkt-stratenloop en sluitingsprijs  

Door de COVID19-pandemie werden al deze evenementen afgelast. 

De kermis heeft nog een periode opgesteld geweest met de aangepaste regelgeving rond de pandemie op 

Belgisch grondgebied. 

Nadat er een aanpassing aan de regels gebeurde in NL werd deze vroegtijdig stopgezet vermits wij de veiligheid 

(algemeen en gezondheid) niet konden garanderen.  

Overleg+ordedienst grensfeesten Putte  

Dit werd afgelast omwille van de pandemie en de gezondheidsveiligheid. 
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Contactpersoon voor Politiezone Noord 

Commissaris Tom De Gent 

Directeur operationele werking  

Christiaan Pallemansstraat 57 te 2950 Kapellen, België 

Tel:  03/660.09.79 

E-mail: tom.de.gent@police.belgium.eu 

8.3.13 Evenementen 

Door de COVID19-pandemie zijn alle evenementen afgelast. 

Bij de start van 2020 hebben wij nog extra interventiediensten ingezet. 

Vooral tijdens het inluiden van het nieuwe jaar en de carnavalsperiode hebben wij nog verschillende kleine 

evenementen begeleidt. 

Er werd driemaal bijstand geleverd aan de gevangenis van Merksplas om de staking op te vangen. 

Vanaf maart 2020 werden verschillende evenementen uitgesteld om uiteindelijk afgelast te worden. 

Door de COVID19-pandemie hebben wij extra ploegen ingezet voor de gezondheidsveiligheid. 

Zo werden onze grenzen gesloten en moesten wij deze bemannen om controles uit te voeren. 

Er werden COVID-ploegen ingezet om de nieuwe regels te controleren om ieders veiligheid te kunnen 

garanderen. 

Vanuit de federale politie hebben wij hiervoor ook bijstand gekregen gezien onze beperkte capaciteit. 

8.4 Benoeming KC HCP 

Het mandaat van de korpschef werd hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 23 december 

2017. 
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9 Transformatie 

9.1 Verbeterpotentieel 

9.1.1 Excellente politiezorg 

De rode draad doorheen onze werking is het streven naar een Excellente politiezorg.  

De filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg met zijn 5 pijlers: 

• externe oriëntering 

• oorzaakgericht probleemoplossend werken 

• partnerschap 

• afleggen van verantwoording 

• bekwame betrokkenheid 

De werkwijze van de informatiegestuurde politiezorg met zijn 5 kenmerken: 

• doelbepalend 

• pro en reactief 

• meerwaarde biedend 

• uitwisseling 

• doelgericht 

De optimale bedrijfsvoering met zijn 5 principes 

• resultaatgericht 

• transparent 

• samenwerking 

• continu verbeteren 

• leiderschap met lef 

Deze doelstellingen lopen door ons zonale veiligheidsplan, als bijdrage van de politie tot veiligheid en 

leefbaarheid, onder regie van de bevoegde overheid.  

9.1.2 Managementmodel 

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. 

In 2019 werd een nieuw ZVP opgemaakt, geldig voor de periode 2020-2025. Door deze verschuiving in de tijd 

zullen het nieuwe ZVP 2020-2025, en volgende, beter aansluiten op de lokale bestuurscyclus (zie hoofdstuk 

Bepalen van prioriteiten en aandachtspunten 2.8.). 

Het nieuwe zonale veiligheidsplan 2020-2025 werd eind 2019 voorgesteld aan de Zonale Veiligheidsraad en 

goedgekeurd. 
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Na evaluatie van onze werking en een grondige scanning en analyse van verschillende objectieve en subjectieve 

criteria én na input van diverse overheden, partners en eigen medewerkers werden de volgende externe en 

interne prioriteiten weerhouden: 

9.1.2.1 Externe doelstellingen 

1. Algemene prioriteit veiligheid en leefbaarheid 2020-2025: flexibel (integraal en geïntegreerd) werken  

2. Prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. gebruik van nummerplaatherkenningscamera’s) 

3. Prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid: oorzaken van (zware) verkeersongevallen aanpakken 

4. Prioriteit gerechtelijk: verhogen van de ophelderingsgraad 

5. Prioriteit overlast: werken met VIP (Very Important Places)-zones: “SAMEN werken aan samen LEVEN” 

9.1.2.2 Interne doelstellingen 

1. Werkcultuur: bekwaam, betrokken, integer handelen 

2. Inzetten op sturende, vertalende en coachende rol middenkaders 

3. Flexibiliteit volgens principes gereduceerd specialisme 

4. Verder uitbouwen van een modern HR-Beleid: rekruteren, (bij)scholen, opvolgen, coachen, 

medewerkers de juiste dingen laten doen 

5. Bovenlokaal samenwerken waar mogelijk en rendabel; steeds zonder onze eigen kwaliteit te verliezen 

6. Eigen organisatie en partners heroriënteren en zodoende wendbaar inspelen op wat op ons af komt 

De opvolging van de resultaten van de acties die binnen ons zonale veiligheidsplan vallen wordt gedaan binnen 

het operationele overleg (wekelijks), het directiecomité (meermaals per maand) en de zonale veiligheidsraad 

(principieel minstens jaarlijks). 

9.1.3 Uitvoering 

Om deze vernieuwde 

werking te laten slagen 

moeten en de 

verschillende plannen 

en projectgroepen in 

goede banen te houden 

en bij te sturen waar 

nodig, wordt gebruik 

gemaakt van de  Plan Do 

Check en Adapt 

methodiek of Deming - 

cirkel.  

Het strategisch niveau 

stuurt het tactische 

niveau aan. En het 

tactische niveau stuurt 

op zijn beurt weer het 

operationele niveau 

aan.  
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Dat ‘aansturen’ verloopt via de PDCA–cirkel, waarin de plannen de verbindende schakel zijn van boven naar 

beneden.  

Omgekeerd zijn de rapportages, waarin de voortgang wordt vermeld, de schakel van beneden naar boven.  

Op basis van deze informatie kan het hogere niveau bijsturen of haar eigen plannen bijstellen.  

Als gevolg van deze verbondenheid spreken we vaak van geschakelde besturende processen. 

Hoe willen we dit concreet toepassen  

• “Iedereen is klant van iedereen.”  

Op een efficiënte manier zoveel mogelijk  meerwaarde creëren voor wie we werken (extern en intern 

onze organisatie).  

• “Begin bij het eind!”   

Elk team dat dit onderwerp op de agenda weet te houden en regelmatige concrete acties uitvoert om 

dit te realiseren werkt Lean.  

Het gaat om het creëren van onderling respect, samenwerking en betrokkenheid waardoor dit mogelijk 

wordt.  

• Concreet willen we werken met het EPZ-stappenplan, zoals ontworpen door HCP Dirk Van Aerschot, 

onderdeel van de EPZ-checker en gebaseerd op de Deming of PDCA-cirkel: 

• Weet voor wie je werkt 

• Vraag wat er van je verwacht wordt 

• Denk na over je aanpak 

• Onderneem actie 

• Ga na of je actie voldeed 

• Doe beter, indien nodig 

We zullen werken met kleine stappen (acties), binnen het grote kader van onze strategische doelstellingen. Onze 

gerechtelijke prioriteiten zullen, periodiek en in overleg met de Procureur des Konings, worden vastgelegd.  

Voor de planning, begeleiding en opvolging van deze acties zullen we beroep doen op onze medewerkers. 

Immers mensen werken voor mensen.  

We zijn er van overtuigd dat acties, van op de werkvloer ontwikkeld, beter zullen worden opgevolgd.  

Uiteraard bewaken de diverse overlegfora of de doelstellingen, vastgelegd voor de diverse acties, SOSMART zijn 

en dus bijdragen aan het groter geheel (de strategische doelstelling(en) waaronder de acties vallen). 

Waar mogelijk zullen we samenwerken met partners, binnen de politieorganisatie en daarbuiten.  

Het creëren van een veilige en leefbare maatschappij is immers niet de taak van de politiediensten alleen. 

 


