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 Inhoud 
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Voor meer inlichtingen: 
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Website: www.lokalepolitie.be/sint-
pieters-leeuw 
 
Graag uw mening! 
In al onze transparantie, zouden wij het op 
prijs stellen mocht u ons uw mening met 
betrekking tot dit jaarverslag te kennen 
geven. Alle opmerkingen en suggesties zijn 
welkom. Het laat ons toe om dit instrument 
te verbeteren om nog beter te 
beantwoorden aan de verwachtingen van 
onze belanghebbenden.  
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Gebruikte bronnen: ISLP gegevens 2010, gegevens strategische analyse CSD Asse 2010 (overgemaakt maart 
2011), CIC Vlaams-Brabant en gegevens DGS/DSB-trafic 2010, bevolkingscijfers gemeente, begroting 2010 en 

boekhouding 2010. 
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 Wat waren de prioriteiten voor 2010? 
 
 
 

 
Nieuwjaarsreceptie op 15 januari: 
schenking 851,46 € aan VZW “De 
Poel” (opbrengst opendeurdag politie 

2009) 
 
 
 
 

 

 
 

Levend verkeerspark 2010 
 
 
 

De prioriteiten en aandachtspunten voor het jaar 2010 zijn vervat in het zonale veiligheidsplan 2009-2012. De 
zonale veiligheidsraad kwam in 2010 samen op 24 maart en 13 oktober 2010. 
 

In het zonaal politieplan 2009-2012  werden de volgende prioriteiten weerhouden:  

 

Op vlak van de externe veiligheidsfenomenen 
- verkeersonveiligheid met bijzondere aandacht voor snelheid, alcohol, zwaar vervoer, controle op naleving 
  wegsignalisatie, opgefokte bromfietsen en veiligheidsgordel. 
- eigendomsdelicten opgesplitst naar inbraken in gebouwen (hier zitten ook particuliere woningen in) en  
  autocriminaliteit met  bij beide fenomenen een bijzondere aandacht voor rondtrekkende dadergroepen. 
- overlast met bijzondere aandacht naar drugs en hangjongeren. 
- intrafamiliaal geweld/partner geweld met bijzondere aandacht voor problematische opvoedings-  
  situaties. 

 

 

Op vlak van de interne (optimale) bedrijfsvoering 
- beter aansturen en coachen van de medewerkers door de leidinggevenden door beter en eenduidig met  
  elkaar te communiceren. 
- beter investeren in de medewerkers op vlak van competenties en middelen. 
- voortdurend en op systematische manier verbeterpunten en –ideeën inzamelen, beoordelen en indien  
  nodig wegwerken/invoeren. 

 
 

Deze prioriteiten worden projectmatig aangepakt aan de hand van jaarlijkse actieplannen. De hierboven 
aangehaalde fenomenen  worden integraal en geïntegreerd benaderd.  Met een integrale aanpak bedoelen we 
met aandacht op het vlak van preventie, repressie en nazorg. Met geïntegreerd bedoelen we de samenwerking 

met diverse partners die bij het probleem betrokken zijn.   

Samen met alle belanghebbenden wil de politie bijdragen aan de maatschappelijke veiligheidsaanpak. 
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 Wat waren de doelstellingen voor 2010? 
 
 
 

 
 
 
 

Controleacties zwaar vervoer 
 
 
 

 
 
 

Doelstellingen prioritaire externe veiligheidsfenomenen 2010: 
Aanpak van de verkeersveiligheid: 
- de bevolking inzake verkeersveiligheid gepast informeren o.a. door het verspreiden van persberichten; 

- de bevolking preventief sensibiliseren teneinde een andere visie en gedrag te bewerkstelligen; 

- de expertise vergroten van het personeel van de verkeersafdeling en van de andere afdelingen;  

- de lokale politie wil haar uitrusting optimaliseren en overgaan tot gemeenschappelijke aankopen; 

- het vergroten van de pakkans op overdreven en onaangepaste snelheid op kritieke punten van het  

  grondgebied; 

- het vergroten van de pakkans op rijden onder invloed (alcohol, drugs of andere stoffen); 

- het vergroten van de pakkans met betrekking tot het dragen van de veiligheidsgordel of andere  

  beveiligingsmiddelen; 

- het vergroten van de pakkans met betrekking tot het goederen- en personenvervoer; 

- het vergroten van de pakkans op onveilig en hinderlijk parkeren; 

- het vergroten van de pakkans met betrekking tot weekendongevallen; 

- het vergroten van de controle met betrekking tot het niet naleven van de verkeerswetgeving op specifieke  

  plaatsen vergroten (o.a. busstrook, wegenwerken, definitieve/tijdelijke verkeerssignalisatie….); 

- het vergroten van de pakkans op het onveilig rijgedrag bromfietsen; 

- het systematisch opvolgen van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen. 
Aanpak van diefstal in gebouwen/autocriminaliteit (diefstal van en in voertuigen): 
- de bevolking informeren en sensibiliseren om preventieve maatregelen te treffen ter beveiliging van hun  

  woning of gebouw/ voertuig; 

- het systematisch opvolgen van de inbraken in gebouwen/ diefstal van en in voertuigen; 

- beheersen van de het aantal inbraken in gebouwen en de autocriminaliteit door het inzetten van specifieke 

  patrouilles en deelname aan grootschalige acties;  

- het verbeteren van de kwaliteit van de vaststellingen; 

- het inzetten van middelen teneinde de pakkans te vergroten; 

- het ondersteunen van andere partners (federale politie, parket, diensten gemeente) bij de uitvoering van  

  projecten; 

- het systematisch opvolgen van slachtoffers van een inbraak(poging)/ autocriminaliteit. 
Aanpak overlast: 
- het treffen van preventieve maatregelen op kritieke punten in de gemeente; 

- de medewerkers en de bevolking informeren met betrekking tot het GAS-reglement; 

- met de partners van de gemeente samenwerken  teneinde gemeenschappelijke preventieve oplossingen 

  (projecten) te realiseren om de overlast tegen te gaan; 
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 Wat waren de doelstellingen voor 2010? 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatieontwikkelingsmodel 
EFQM-politie België 

 

- het gericht opvolgen van meldingen en vaststellingen van overlast; 
- het doen naleven en handhaven van het GAS-reglement; 
- het aanpakken van de autowrakken op de openbare weg; 

- het aanpakken van de problematiek met de  woonwagenbewoners op de gemeente; 

- het ondersteunen van andere partners (federale politie,  parket, diensten gemeente) bij de uitvoering van  

  projecten; 
- het aanreiken van een bemiddeling of doorverwijzing t.g.v. overlast. 
Aanpak intrafamiliaal geweld: 
- het promoten van het bestaan en werking van de ambtenaar intrafamiliaal geweld naar de partners en de  

  bevolking; 

- het verder op punt stellen van de werking volgens de richtlijnen van het draaiboek intrafamiliaal geweld en  

  hierover de medewerkers informeren; 

- de expertise vergroten van de IFG-ambtenaar en de medewerkers; 

- het initiëren van een duurzaam overleg met diverse partners (CAW, CHS, vredegerecht,…); 

- het systematisch opvolgen van slachtoffers van intrafamiliaal geweld; 

- het systematisch aanbieden van slachtofferbejegening aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld. 

 

 

 
Doelstellingen interne werking of optimale bedrijfsvoering 2010: 

 
Het referentiekader voor organistieontwikkeling van de lokale politie werd ons in 2004 door middel van een 

omzendbrief (CP 2) aangereikt. Het EFQM-managementmodel politie België is gebaseerd op een model dat 

zowel in de bedrijfswereld als buitenlandse politiediensten reeds zijn nut heeft bewezen. Sinds de 

omzendbrief hanteren wij dit model als leidraad bij de ontwikkeling van het beleid van de politiezone. Het doel 

is uiteindelijk de kwaliteit van de politiewerking m.a.w. een betere efficiënte en effectieve inzet van de 

medewerkers en de middelen te bewerkstelligen. 

 

Het EFQM-managementmodel politie België bestaat uit 5 organisatiegebieden (leiderschap, strategie en 

beleid, management van medewerkers, management van middelen, management van processen) en 4 

resultaatgebieden (waardering door medewerkers, door klanten-leveranciers-partners, door de maatschappij 

en door bestuur en financiers). Van de resultaatgebieden loopt er een pijl “verbeteren en vernieuwen” terug. 
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Afbeelding huis “excellente politiezorg” 
 

 

In 2007 verscheen de visietekst “Naar een excellente politiezorg”. Hieruit leren we dat, om een 

excellente politiezorg te kunnen leveren, het van belang is om de volgende 4 basisbegrippen 

geïntegreerd toe te passen: maatschappelijke veiligheid, gemeenschapsgerichte politiezorg, 

informatiegestuurde politiezorg en optimale bedrijfsvoering.  

 
Aanpak interne werking: 
De verwachtingen van de medewerkers spelen een belangrijke rol bij het welslagen van het intern 

gebeuren. Daarom vonden wij het opportuun om samen met onze medewerkers naar de 

verbeterpunten van de organisatie te zoeken. Met projectteams werden er een aantal actieplannen 

opgemaakt om de hoger aangehaalde prioriteiten op vlak van optimale bedrijfsvoering te behalen. 

Er werden doelstellingen geformuleerd op vlak van aansturing van medewerkers, interne 

communicatie, opleiding- en competentiebeheer, beheer van logistieke middelen en optimaliseren van 

informaticatoepassingen.  
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 Wat waren de resultaten voor 2010? 
 
Cijfers verkeersongevallen: 
Voor 2010 telden wij 94 
ongevallen met lichamelijk letsel en 
494 ongevallen met stoffelijke 
schade 

 
 
 
evolutie: 

 
 
 

 
 
 
 
De afdeling verkeer verzorgde 
het praktische gedeelte van de 
opleiding gemachtigde 
opzichters. Uiteindelijk 
ontvingen 12 personen het 
brevet “gemachtigde opzichter”. 
 

Zoals hoger aangehaald proberen we aan de hand van actieplannen de aangehaalde doelstellingen te behalen. Naast de 

geplande activiteiten die in de  actieplannen staan, moet de politie ook de dagelijkse reguliere werking verzorgen. 

Hiermee bedoelen we dat de politie in haar dagelijkse werking ook nog op andere veiligheidsfenomenen werkt. Voor 

sommige fenomenen geven we in de linkse kolom evoluerende cijfers weer.  

Achtereenvolgens geven we resultaten op het vlak van de aanpak van de prioritaire veiligheidsproblemen om nadien de 

aanpak van de interne bedrijfsvoering te schetsen. 
 
Resultaten aanpak prioritaire veiligheidsfenomenen  

 
Resultaten actieplan verkeersveiligheid: 
Vooreerst dienen we de aandachtige lezer er attent op te maken dat we voor 2010 van het verkeersveiligheidsfonds 
169.234€ mochten ontvangen. Een aantal van de onder aangehaalde acties konden we dankzij dit bijkomend budget 
realiseren.  

Volgende activiteiten werden gerealiseerd: 
- Wij informeerden de bevolking dagelijks via persberichten. Op de website werden 26 persberichten  
  geplaatst met de resultaten van de uitgevoerde verkeerscontroles. 2 keer per maand worden er controles 

  aangekondigd via de website. Ook via de infoLeeuw sensibiliseerden we de bevolking met 4 uitgebreide artikels 

  (BOBcampagne, gebruik rotondes, op reis met de caravan en wat te doen bij een verkeersongeval). 
- Heel wat preventieve acties werden op getouw gezet. 20 verkeerscontroles  werden op voorhand  
  aangekondigd via de website. In totaal  werd het levend verkeerspark voor de Leeuwse scholen 294  uur  
  op diverse locaties ingezet. Er werd gebruik gemaakt van de tolwagen en een dode hoek demonstratie. De  
  leerlingen werden niet alleen  op hun eigen behendigheid en kennis beoordeeld, maar er werd  

  ook gekeken naar de school met het beste gemeenschappelijke resultaat. Per klas kreeg de leerling met de 

  beste resultaten een veiligheidshelm en de school met de beste resultaten  kreeg een wisselbeker.   
- Promotiemateriaal  zoals fluorescent veiligheidsmateriaal,... werden uitgedeeld ter gelegenheid van het   
  levend verkeerspark en de jaarmarkt. Ook folders en brochures werden verdeeld bij lokale evenementen, 

  verkeerscontroles (boetekaarten) en waren steeds beschikbaar op het politiecommissariaat 
- Er werden 12 gemachtigde opzichters opgeleid door de afdeling verkeer en er werd een uiteenzetting  
  gegeven aan de vrijwillige chauffeurs van de christelijke mutualiteit. 
- De expertise van het personeel en in het bijzonder van de verkeersafdeling werd vergroot door het 
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Richtlijnen van het BIVV die 
worden opgedragen: 
- minstens 27.500 voertuigen 
controleren op snelheid via 
bemande controles 
- minstens 683 ademtesten 
verrichten 
- minstens 2.617 voertuigen 
controleren en 523 onmiddellijke 
inningen uitschrijven in het kader 
van het dragen van de 
veiligheidsgordel 

 

  volgen van opleidingen o.a. opleiding motorrijders. Er werden 2 interne opleidingen door de  

  verkeersafdeling georganiseerd. Een opleiding voor de afdeling eerstelijn i.v.m. de  “procedure voor  

  vaststellingen met curvometer”  en een opleiding  voor al de operationelen  “drugs in het verkeer”. 
- Ook in 2010 werd de uitrusting van de verkeersafdeling geoptimaliseerd  met diverse aankopen. 
- Naar de pakkans op vlak van overdreven en onaangepaste snelheid werden er 687.741 voertuigen via  
  de onbemande snelheidscontroles gecontroleerd (2.081 uur onbemande controles). Er werden 99,5 uur controles met  

 interceptie, 70 uur bemande controles uitgevoerd (35.197voertuigen) . Er werden 6.644 processen  

  verbaal (onmiddellijke inning) uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. 
- Naar de pakkans op vlak van rijden onder invloed werd er 300 uur op alcohol en 40 uur op drugs  
  gecontroleerd. In totaal werden er 1.527 ademtesten afgenomen (waarvan 1.284 Save, 80 Alarm en 163 

  Positief). 
- Naar de pakkans met betrekking tot de beveiligingsmiddelen (gordel en andere) werd er 170 uur  
  gecontroleerd. Er werden 422 processen-verbaal (onmiddellijke inning) opgesteld. Er werd interzonaal  

  (PZ Halle en PZ Beersel) een gezamenlijke controle gehouden. 
- Naar de pakkans met betrekking tot het goederen- en personenvervoer werd er 153 uur  
  gecontroleerd. Er  werd interzonaal (PZ Halle en PZ Beersel) een gezamenlijke controle gehouden. Er  

  werd 1 controle uitgevoerd  in partnership met een externe controledienst (douane). 
- Naar de pakkans met betrekking tot het onveilig en hinderlijk parkeren werd er 51 uur  
  gecontroleerd. 
- Naar de pakkans met betrekking tot verkeersagressie had de afdeling lokale recherche tijdens 
  anonieme verplaatsingen hiervoor oog. 
- Naar de pakkans met betrekking tot weekendongevallen werden de controles uitgevoerd in de hoger  
  aangehaalde items nl. 12 uur bij snelheidscontroles met interceptie, 24 uur bij bemande  

  snelheidcontrole zonder interceptie, 80 uur bij alcoholcontrole en 30 uur bij drugscontrole. 

- Naar de pakkans met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van de busstrook op de N6 werd er  
  120 uur controle uitgevoerd. Er werden hiervoor 873 processen-verbaal (onmiddellijke inning)  opgesteld.  
- Naar de pakkans met betrekking tot het in regel zijn van tijdelijke (werf)signalisaties werd er 47  
  uur gecontroleerd. 
- Naar de pakkans op het onveilig rijgedrag bromfietsen werd er 33,5 uur gecontroleerd en werden er  
  29  processen-verbaal (onmiddellijke inning) opgesteld.  
- In 2010 gebeurde er 1 dodelijk verkeersongeval. De nabestaanden werden opgevangen door de dienst  
  politiële slachtofferbejegening. 
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Antwoord op vraag enquête 
technopreventie 
 
Wat is uw mening over het 
technopreventief advies verkregen 
door de technopreventief adviseur 
van uw gemeente? 

 

 
 
 
 

Categorieën Exit: 
- Type 1: actie van het type Fipa 
met diverse federale steun en 
afsluiting van een autosnelweg (in 
2010 namen wij deel aan 1 actie) 
- Type 2: actie van het type Fipa 
met diverse federale steun en 
zowel statische als mobiele 
dispositieven (in 2010 namen wij 
deel aan 2 acties) 
- Type 3: actie met mobiele 
dispositieven (met mogelijks 
korte “haltes”) binnen de eigen 
politiezone met mogelijkheid tot 
steun door het CIK Asse (in 2010 
namen wij deel aan 12 acties) 
 
 
 
 

Resultaten actieplan diefstal in gebouwen: 
Aan de hand van het actieplan werden de volgende acties gerealiseerd: 
- Op 3 juni en  26 oktober werd er een technopreventieve avond gehouden. Op deze avonden  
  nodigen we systematisch de slachtoffers van eerder gepleegde woningdiefstallen en de nieuwbouwers uit.   
  Op de eerste aanvond telden wij 15 aanwezigen en de tweede 3 aanwezigen. 

  Hiernaast hebben wij in maart ook een uiteenzetting gegeven aan senioren op vraag van OKRA Zuun. In 2010 

  noteerden wij opnieuw een enorme stijging van het aantal aanvragen van burgers om een individueel 
  huisbezoek van onze technopreventie adviseur te krijgen. Niet minder dan 56 inwoners vroegen een  
  gepersonaliseerd advies aan. In 2010 schreven wij ook de inwoners aan die in 2009 het bezoek van de  
  technopreventieadviseur hadden ontvangen. Bedoeling was na te gaan of zij tevreden waren met de info die  

  ze hadden verkregen en of ze effectief maatregelen hadden getroffen. 97% was  tevreden en 94% heeft  

  preventieve maatregelen getroffen.  
  Ook op de website van de politie kunnen de burgers terecht voor info en tips rond technopreventie. In de  
  infoLeeuw verschenen diverse artikels (vakantietoezicht, voorkomen van autodiefstal, technopreventie,…) om  
  de bevolking te sensibiliseren. 
- In de infoLeeuw verschenen er preventieve tips (waaronder 2 maal het aanbod voor vakantietoezicht) ter  
  beveiliging van de woning. 
- 140 inwoners vroegen “zorgeloos zonnekloppen” aan door de politie. In 2010 konden wij, tijdens de  
  afwezigheid van de bewoners, 3 tot 4 maal de woning aandoen. 12 burgers hebben laten weten dat ze  

  tevreden waren over de dienstverlening. 
- Er werden  30 preventieve berichten overgemaakt aan de handelaars die zijn aangesloten bij het  
  Buurt Informatie Netwerk. Het BIN netwerk telt momenteel 102 leden. 
- In onze gemeente werden er 1112 nieuwe gezinnen ingeschreven. Er werden tevens 671 dossiers voor de  
  dienst vreemdelingenzaken afgehandeld. Tijdens deze woningbezoeken wordt er door de wijkinspecteur  
   een brochure overhandigd met preventietips en advies evenals het persoonlijk naamkaartje. 
- De persofficier van de politie heeft “dagelijks” contact met de pers en indien er feiten zijn worden deze  
  medegedeeld. 

- Dagelijks worden de criminaliteitscijfers voor dit fenomeen opgevolgd en in kaart gebracht (zwarte 
  punten). In functie hiervan gebeuren de oriëntaties van de patrouilles. 
- Er werden 54 uren gerichte nachtpatrouilles met anoniem dienstvoertuig naar diefstal in gebouwen 
  verricht. Daarnaast werden er 323 uur gerichte zichtbare dagpatrouilles op dit fenomeen gedaan. Deze  
  patrouilles gebeuren met een motorvoertuig. Er vonden 32 patrouilles specifiek te paard en 100 patrouilles 
  (4111 km) specifiek met de fiets plaats. 
- Onze politie heeft 523 uren besteed aan 15 acties EXIT (3 categorieën). 
- In het kader van de diefstal in gebouwen  werd  er 292 maal door de lokale recherche een grondig  
  sporenonderzoek verricht. In 49 van de uitgevoerde sporenonderzoeken resulteerde dit in een positief  
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MEGA-evenement op 21 mei 
2010 met externe partners 
 
 
 
 
 

 

   resultaat en kon een bruikbaar spoor voor vergelijking gedetecteerd worden. In 4 dossier leverde de  
   overgemaakte sporen aan het gerechtelijk labo een match op m.a.w. een positieve identificatie op. 
- Er wordt 100% voldaan aan sporenonderzoek op cilindersloten door de lokale recherche. 
- De ingevulde viewformulieren worden systematisch  overgemaakt naar het Arrondissementeel Informatie  
  Kruispunt bij de  Coördinatie en Steundienst in Asse (federale politie).  
- Sinds een paar jaar maakt de lokale politie gebruik van buurtkaarten. Deze buurtkaarten worden bij  
  vaststelling van een diefstal in een woning, bij de op dat ogenblik afwezige buren, in de bus gestoken om het  
  buurtonderzoek te vervolledigen. In 2010 werden er 321 buurtbevragingskaarten in de bus gestoken. Wij 

  kregen 76 kaarten terug.  Deze leverden weinig tot geen bruikbare informatie op. 
    - De wijkinspecteurs deden 109 herbezoeken aan slachtoffers van een woninginbraak.  
    - Onze slachtofferbejegenaars ontfermden zich over diverse slachtoffers van een woninginbraak 
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Combitaks: 
In 2010 werden in totaal 205 
personen aangehouden waarvoor 
er een combitaks werd geheven. 
Voor 113 personen kon dit niet 
ingekohierd worden omdat ze 
géén officieel adres of vaste 
verblijfplaats hebben in België. 
Van de 92 personen die wel in 
aanmerking kwamen gebeurde de 
betaling reeds door 64 personen. 
 

 
Resultaten actieplan autocriminaliteit: 
Aan de hand van het actieplan werden de volgende acties gerealiseerd: 
- De persofficier van de politie heeft “dagelijks” contact met de pers en indien er feiten zijn worden deze  
  medegedeeld. 
- Dagelijks worden de criminaliteitscijfers voor dit fenomeen opgevolgd en in kaart gebracht (zwarte  
  punten). In functie hiervan gebeuren de oriëntaties van de patrouilles. 
- De patrouilles zijn gelijklopen met deze van diefstallen in gebouwen. Er werden 53 uren ontradende  
  acties diefstallen uit voertuigen ondernomen. Deze werden georiënteerd naar de grote parkings 
- Onze zone heeft, zoals hoger reeds aangehaald, deelgenomen aan diverse bovenlokale acties (o.a. EXIT).  
- Er werden door de lokale recherche 20 voertuigen onderworpen aan een grondig sporenonderzoek. 
  In 1 van de uitgevoerde sporenonderzoeken resulteerde dit in een positief resultaat en kon een bruikbaar  

  spoor voor vergelijking gedetecteerd worden. 
- Slachtoffers krijgen een aanbod van slachtofferbejegening. 
 
 
 
Resultaten actieplan overlast: 
In 2010 werd overlast steeds een belangrijker op te volgen item. Meer en meer worden onze diensten gevraagd om 

toezicht en patrouilles te oriënteren naar plaatsen alwaar jongeren samentroepen en rondhangen, maar ook om tussen te 

komen bij burenruzies. Naast deze sociale overlast is er ook fysieke overlast.  Dit zijn tussenkomsten voor geluidshinder 

(dieren, muziek , personen, machines), sluikstorten, afvalverbranding, wildgroei, bevuilde rijbaan, inbraakalarmen, 

hinderlijk verkeer, vandalisme, loslopende dieren. Het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) krijgt 

steeds meer toepassing en lijkt een handig instrument om de aanpak van overlast.  

Informatiegestuurde patrouilles (IGR en ZVP) worden hier steeds meer op georiënteerd.  

De politiezone ondernam in 2010 diverse acties met externe partners. 

Aan de hand van het actieplan werden de volgende acties gerealiseerd: 
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GAS-PV’S 2010: 
 
Voor de periode van 1 januari 
tem 31 december werden er 55 
GAS PV’s opgesteld. In 2010 
gebeurden er veel vaststellingen 
van autowrakken, loslopende 
honden, sluikstorten en 
hondenpoep. De gemiddelde 
boete bedroeg 70€. Ongeveer 
60% van de overtreders betaalt 
de boete meteen.   
 
 
Overzicht GAS-inbreuken: 

 

 

 

Opstellers GAS-inbreuken: 

 

 

 

   - Er hadden 4 overlegvergaderingen tussen de wijkinspecteurs en de jeugddienst van de gemeente. Op 31 maart 2010 was 
 er in organisatie met de jeugddienst een buitenspeeldag voorzien op 4 locaties binnen de gemeente. Door de slechte  

 weersomstandigheden heeft deze organisatie slechts plaatsgevonden op 2 locaties. De wijkagent woonde dit evenement  

 steeds bij.  

  - Het College gaf eind december 2010 haar principiële goedkeuring om een werkgroep samen te stellen die een concrete  
    haalbaarheidsstudie zal maken over het plaatsen van veiligheidscamera’s. 

     - Vanaf 1 januari  2009 is het reglement “Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)” van kracht in de gemeente.      .  
    Maandelijks wordt een artikel van het GAS-reglement belicht in de infoLeeuw en tevens geplaatst op de website. 

    - Door de ambtenaar maatschappelijke veiligheid  werden er cartoons rond “overlast” gemaakt in samenspraak met de  
   jeugddienst, tekenacademie en milieudienst.  Ook werd er werk gemaakt van een speelpleinwijzer. Maandelijks staat er  

   een speelplein in de kijker in de infoLeeuw en worden er specifieke preventieve patrouilles gericht naar de speelpleinen. 
  - In 2010 waren er 4 overlegmomenten met de technische dienst van de gemeente teneinde problemen met het openbaar 
    domein beter aan te pakken (oa. zwerfvuil, bevuilde rijbaan, vandalisme,…). Een overkoepelende softwaretool werd  

    aangemaakt. In totaal werden er 189 vastellingsverslagen opgemaakt. Deze verslagen hebben betrekking op zowel de staat 

    van het wegdek als sluikstorten of verkeerssignalisatie en al wat betrekking heeft met het openbaar domein. 
  - Dagelijks worden patrouilles/interventies georiënteerd in functie van de overlastmeldingen. In functie van de 

overlastmeldingen werden er hot spots in kaart gebracht.  Hierop oriënteren we 3 soorten patrouilles  nl. de permanente 

(patrouilles dienen dagelijks te gebeuren naar deze hot spots), de tijdelijke (periodieke patrouilles) en de occasionele hot 

spots. 
   - Er werden 3 hondenpoep acties gehouden. In totaal werden 25 eigenaars gecontroleerd. 
   - Er werden 22 autowrakken verwijderd van de openbare weg door de afdeling verkeer. De dienst eerstelijn verwijderde  
     10 bromfietsen en autovoertuigen als wrak van de openbare weg.  
   - Op 27 februari 2010 heeft er een controle van verschillende horecazaken plaatsgevonden en dit samen met de diensten 
     van de sociale en arbeidsinspectie. Verschillende PV’s werden opgemaakt voor illegale tewerkstelling, zwartwerk,  

     deeltijdse arbeid en illegaal verblijf. 
    - Er werd een inventaris gemaakt van alle garages en autobedrijven op ons grondgebied. Er werden 8 controledagen met  
      de milieuambtenaar van de gemeente gehouden. Er werden 20 garages grondig gecontroleerd. Er werd 1 overkoepelend  

      PV met diverse inbreuken (sociale wetgeving, milieu, arbeidswetgeving, OVAM) opgemaakt en 14 bestuurlijke  

      aanhoudingen wegens illegaal verblijf verricht. 
    - In het kader van de omzendbrief PLP41 rond spijbelen werd er eind 2010 met Leeuwse scholen een  
      samenwerkingsprotocol afgesloten.  
    - In het kader van een betere opvolging en afstemming met betrekking tot de sociale problemen op de gemeente had de 
       wijkwerkingen 3 overlegmomenten met de sociale welzijnsdienst van de gemeente en de sociale dienst van het OCMW. 

    - In 2010 ontving de coördinator burenbemiddeling 19 aanvragen. In 8 dossiers werd er effectief overgegaan tot  
      bemiddelinggesprek. Deze bemiddelingen gebeuren telkens met begeleiding van 2 burenbemiddelaars. Meest  

      voorkomende problemen zijn: overhangende takken, erfafscheiding, onderhoud tuin, blaffende hond,… 
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Aantal aanhoudingen: 
De politiemensen van Sint-Pieters-Leeuw 
verrichtten in 2010 102 bestuurlijke 
vrijheidsberovingen en 278 gerechtelijke. 
 
Evolutie: 

 
 
 

 
 

 
 
 

Resultaten actieplan intrafamiliaal geweld 
Aan de hand van het actieplan werden de volgende acties gerealiseerd: 

- In 2010 heeft de referentieambtenaar intrafamilaal geweld de werking van zijn dienst verder bekend  

  gemaakt bij de externe partners.  
- Er hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden met externe partners (o.a. OCMW, scholen, dokters, 

  CAW,  jeugdparket, vrederechter…).  

- Vanaf 1 maart werd de dienst jeugd-en gezin versterkt met 1 inspecteur.  In de infoLeeuw van november  

  werd de dienst voorgesteld.  

- Naar aanleiding van de internationale Verenigde Naties dag (25 november- uitbanning geweld tegen vrouwen)  

  sensibiliseerde  de dienst  nogmaals alle medewerkers van de politiezone.  De mini-sociale kaart onderging  

  een update.  
- Het intern registratiesysteem voor de opvolging van dossiers intrafamiliaal geweld  (volgens richtlijnen 
  draaiboek) staat op punt.  
- Er werd geïnvesteerd in expertise en studiemateriaal (o.a. bijwonen van diverse opleidingen, studiedagen en 
  aankoop vakliteratuur). 
- In 2010 werden er door de dienst jeugd en gezin 256 dossiers uitgevoerd. Men registreerde in totaal 71  
  dossiers intrafamiliaal geweld.  
- Slachtoffers krijgen systematisch een aanbod voor verdere hulpverlening . 
 

Resultaten aanpak interne werking of bedrijfsvoering  

Voor de realisatie van de hoger aangehaalde doelstellingen met betrekking tot de interne bedrijfsvoering 

werden er 8 actieplannen opgesteld. Elk actieplan werd opgevolgd door een strategisch team dewelke op 

regelmatige tijdstippen samenkwamen. 

De verschillende teams realiseerden of gaven een aanzet aan de volgende items ter bevordering van de 

interne werking: 

- een inventariseringinstrument dat aangeeft wie er in de organisatie aanstuurt; 

- een inventariseringinstrument met betrekking tot de opleidingen en competenties van de medewerkers en 

  dit samen met een opleidingsvisie; 

- een communicatiekalender dat de diverse interne en externe overlegmomenten in kaart brengt; 

- een registratie en opvolgingssysteem voor de diverse logistieke middelen (o.a. kantoorbenodigdheden,  

  ijkingen, kledijpunten, boekhouding, leveranciers,…); 

- op punt stellen van ICT-tools die de interne werking bevorderen en/of vergemakkelijken. 

Het ligt voor de hand dat de hoger aangehaalde initiatieven de volgende jaren verder op punt zullen worden 

gesteld en geperfectioneerd.  
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Het beleidsondersteuningsteam (BOT) is 
samengesteld uit vrijwillige medewerkers uit 
alle afdelingen en kaders van de organisatie. 
Het telt 11 leden en een procesbegeleider.  
Het BOT ondersteunt de korpsleiding, 
evalueert en doet voorstellen om de externe 
en interne werking van het korps te 
verbeteren.  Het BOT komt 2- maandelijks 
samen. 
 
 
 
 
 
 

 

Daarnaast hebben wij als organisatie ook oog voor de preventie en  welzijn van onze medewerkers. Ook de 
betrokkenheid willen we stimuleren aan de hand van een jaarlijkse personeelsvergadering en korpsdag. De 
korpsdag is in 2010 niet doorgaan. Met Pasen en Sinterklaas krijgen onze medewerkers een attentie. 
Ook het beleidsondersteunend team is en blijft een belangrijke rol spelen in het adviseren van de korpsleiding 

teneinde de interne en externe werking van het korps te verbeteren. 
Belangrijke realisaties met het BOT voor 2010: 
- nieuwjaarsreceptie; 

- briefwisseling 

- aankoop divers materiaal: o.a. fax, fototoestel wijk,  T-shirts openbare ordehandhaving, leiband voor  

   honden,… 

- inwinnen advies en bespreken vorderingen van de verbouwingswerken gebouw Site 250 

- … 
In 2010 deden wij de begeleiding van  3 externe stagiairs (2 studenten kantoor/1 student rechten). 
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 Wat met de gewone werking voor 2010? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Evolutie: 

 
 

Volgende diensten of afdelingen dragen bij tot de reguliere of gewone dagelijkse werking van de lokale politie: 
 
Interventie en onthaal 
Sinds eind 2005 worden onze interventieploegen 24/24 uur gedispatched door het Communicatie- en 
InformatieCentrum (CIC) Vlaams-Brabant vanuit Leuven. De afdeling eerstelijn werd 
ondergebracht in het commissariaat gelegen in de Generaal Lemanstraat. Er is 24/7 uur onthaal 
verzekerd, wat uitzonderlijk is voor een zone van onze grootte. 
De afdeling eerstelijn levert permanent 1 interventieploeg van 2 medewerkers. Piekploegen worden voorzien  

op de drukste momenten (o.a. spitsuren,...) en bestaat telkens uit 1 à 2 medewerkers. 
In 2010 telden wij 10.198 interventies en 15.459 meldingen. 
De dagen dat de medewerkers van de afdeling eerstelijn niet met interventie belast zijn, voeren zij andere 

taken uit o.a. afwerken schrijfwerk, uitvoeren opdrachten parket,... . 

Aan het hoofd van deze afdeling staat een commissaris. Deze wordt bijgestaan door 1 commissaris en 3 

hoofdinspecteurs. De oproepbaarheid en beschikbaarheid van een officier van gerechtelijke politie is ten alle 

tijde verzekerd. De terugroepbaarheid van een officier van bestuurlijke politie wordt interzonaal geregeld, in 

samenwerking met Halle en Beersel.  
 
 
Wijkwerking  
De wijkwerking telt 8 manschappen. 7 wijkinspecteurs staan onder de leiding van een hoofdinspecteur. De 

wijken worden als volgt opgesplitst: centrum, Vlezenbeek, Ruisbroek, Karenberg-Hoge Paal, Zuun, 
Bergensesteenweg-Kanaal en Negenmanneke. Iedere wijk heeft zijn eigen wijkinspecteur. In 2010 werd 
beslist om de zitdagen van de wijkagenten op te heffen wegens de minimale opkomst. De wijkagenten hebben 
ook elk een GSM nummer waarop zij bereikbaar zijn voor de inwoners van hun wijk. In functie van de 
evaluatie van de werking van het sociaal huis (Vlezenbeek-Ruisbroek) zal overwogen worden om hierbij aan te 
sluiten. Er werd in 2010 181 dagen schooltoezicht uitgeoefend. Zij reden gedurende 64 dagen fietspatrouilles 
(in totaal 2905 km). 
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Capaciteitsbesteding 2010 
 
Nettocapaciteit:  100.969 
1. Kernactiviteiten  
 
1.1. Permanente activiteiten 
Onthaal: 16.596                                    16,44% 
Interventie: 25.972                              25,72% 
Wijkwerking: 7.281                                 7,21% 
Lokale recherche: 9.296                         9,21% 
Lokale ordehandhaving: 620                    0,61% 
Slachtofferbejegening: 68                     0,07% 
Jeugd en gezin: 2.429                            2,41% 
Verkeer:8.590                                       8,51 % 
APO: 1.505                                             1,49% 
Dwingende richtlijnen:772                    0,76% 
 
 
 

1.2. Tijdelijke activiteiten 
 
Lokale prioriteiten (ZVP): 2050              2,03% 
Andere primaire  activiteiten: 151          0,15 %  
Totaal 
kernactiviteiten: 75.347          74,62% 
 
 
 
 
IGR is naast de afdeling verkeer de enige 
dienst die conform hun 
planningsgesprekken streefcijfers heef na 
te leven 

Lokale recherche 
Een commissaris staat aan het hoofd van deze afdeling. In 2010 werd de afdeling lokale recherche verder 
versterkt met 1 inspecteur. De lokale recherche omvat 3 diensten nl.: 2 teams “onderzoek” telkens bestaande 
uit 1 hoofdinspecteur bijgestaan door 2 inspecteurs. Daarnaast  een dienst ”jeugd en gezin -intrafamiliaal 
geweld” bestaande uit 1 hoofdinspecteur ( tevens ambtenaar intrafamilaal geweld ) en 1 inspecteur  en 
tenslotte een dienst “informatiegestuurde recherche” (IGR) bestaande uit 2 hoofdinspecteurs. Dit is een 
gerechtelijke patrouille die vooral tot doel heeft ten dienste te staan van andere operationele afdelingen. De 

dienst IGR heeft voornamelijk tot doel om informatiegestuurd te patrouilleren naar criminogene plaatsen. 

Deze dienst controleerde in 2010 481 personen, 490 voertuigen, hield 30 personen gerechtelijk en 5 

bestuurlijk aan, stelde 193 pv’s (gerechtelijk, verkeer, navolgende,…) op. Deze afdeling behandelde in 2010: 101 

aanvankelijke PV’s, 900 navolgende PV’s, 466 kantschriften,  48 telefonieonderzoeken (17 dossiers via PdK/OR  

+ 31 dossiers via APO) en 9 financiële dossiers. Zij deed 4 financiële  dossiers en 17 dossiers schijnhuwelijken. 
De dienst jeugd en gezin behandelde 256 dossiers jeugd en gezin en 71 dossiers intrafamiliaal geweld. Er 
werden 54 aanvankelijke pv’s (schoolverzuim - gebruik van drugs - bezoekrecht) opgemaakt.  
 
 
Verkeer 
De afdeling verkeer bestaat uit 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur, 3 inspecteurs en 2 burgerpersoneelsleden 
(calog). Deze dienst streeft ernaar om de veiligheid van iedere burger en in het bijzonder van de zwakke 
weggebruiker te garanderen. Naast het vervullen en opvolgen van het actieplan verkeer (zie hoger) geeft deze 
dienst ook toestemming voor het plaatsen van verkeersborden, inname openbaar domein of wegenwerken. De 

afdeling verkeer stelt tevens signalisatieplannen op voor wielerwedstrijden en doet de administratieve 

verwerking van de verkeersboetes en onmiddellijke inningen. Deze dienst heeft een doorgedreven 
samenwerking met de mobiliteitsambtenaar van de gemeente (10 overlegmomenten in 2010). Door de afdeling 
verkeer werden er 950 processen-verbaal (onmiddellijke inning) opgesteld met interceptie van de bestuurder. 

Er werden 277 plaatsbezoeken en adviezen ingebruikname openbaar domein uitgevoerd. 147 

signalisatievergunningen werden opgesteld. 
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Binnengekomen klachten 
In 2010 ontvingen wij 21 klachten tav een 
medewerker. 9 klachten behandelde we op niveau 
van de afdeling en 12 klachten werden onderzocht 
door de dienst intern onderzoek (zie verder). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De politiezone levert 2 ambtenaren 
noodplanning voor de gemeente en de 
ambtenaar maatschappelijke veiligheid.  
 
 
 
 
 
 

 
Politionele slachtofferbejegening 
De zone telt  9 vrijwillige politiemedewerkers, afkomstig uit diverse afdelingen, die tijdens de 

bureeluren kunnen worden ingezet om bijstand te verlenen aan slachtoffers die er nood aan hebben. 

Buiten de bureeluren (tussen 17u00 en 08u00, op zon- en feestdagen) maken deze vrijwilligers deel uit 

van het interzonale samenwerkingsakkoord rond politionele slachtofferbejegening met de politiezones 

Halle en Beersel, wat toelaat steeds 1 slachtofferbejegenaar van wacht te hebben. De 
beleidsmedewerker van de politiezone fungeert als zonale coördinator. In 2010 bejegenden zij 30 
dossiers en verwezen 32 slachtoffers door naar het centrum voor hulp aan slachtoffers (CHS) of het 
centrum algemeen welzijnswerk (CAW). 
 
 
 
Lokale ordehandhaving 
De lokale politie staat in voor de handhaving van de openbare rust, veiligheid en gezondheid op het 

grondgebied van de zone. Afhankelijk van de omvang van de lokale evenementen (bvb. jaarmarkt, 

wielerwedstrijd) zullen er 1 of meerdere medewerkers uit de diverse afdelingen worden ingezet. 

Daarenboven dient de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw nog in te staan voor de bovenlokale 
versterking inzake bestuurlijke politie. Zo leverden wij 321 uur gehypothekeerde capaciteit, 62 uur 
arrondissementele solidariteit en 389 uur dienst gevangenis en justitiepaleis. Hiervan ook enkele 
voorbeelden: voetbalwedstrijden, betogingen, muziekfestivals,… 
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2. Ondersteunende activiteiten 
 
Sturing en beheer: 8.880                    8,79% 
Ondersteuning: 10.459                      10,36% 
Vorming: 2.573                                   2,55% 
Andere:3709                                      3,67% 

Totaal ondersteunende 

activiteiten: 25.621                 25,38% 

 
 
TOTAAL  
ACTIVITEITEN: 100.968        100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De politiezone gaf in 2010 210 uur 
bijstand aan deurwaarders en dit voor 
482 deuropeningen. Dit komt neer dat 1 
politieman gedurende 28,5 dagen 
bijstand geeft een deurwaarder. 
 
 
 

Ondersteunende diensten 
Tot de ondersteunende diensten behoort de directeur steun, de afdeling administratie, de afdeling 

ICT/gerechtelijke bureel, de dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek en het onderhoudsteam. 

De algemene leiding berust bij de directeur steun (1 commissaris). 
De afdeling administratie staat onder de leiding van een personeelsmedewerker (calog B). Het secretariaat 
telt 8 burgerpersoneelsleden. Naast de administratieve verwerking die een politieorganisatie met zich 

meebrengt worden deze personeelsleden ook via een beurtrol aan het onthaal ingezet. In de week verzekeren 

zij het onthaal in het commissariaat, gelegen Generaal Lemanstraat 47, van 07u00 tot 22u00 en op zaterdag 

van 07u00 tot 14u00. 

De personeelsmedewerker staat in voor de verwerking van alle personeelsaangelegenheden.  
De afdeling ICT/gerechtelijke bestaat uit 1 hoofdinspecteur, 2 inspecteurs en 1 calog C. Hun voornaamste 
taken zijn het op punt houden van de informaticawerking, de website, de vattingen en het 
radiocommunicatiesysteem “Astrid”. Ook geven zij bijstand aan deurwaarders. Het onderhoudsteam telt 2 
halftijdse burgerpersoneelsleden. 
De dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) bestaat uit 1 commissaris. Deze dienst onderzoekt 
processen-verbaal inzake verkeer en misdrijven van het gemeen recht en dit binnen een termijn van 4 maanden. 

Na deze termijn maakt deze dienst het dossier over aan het bevoegd parket (politierechtbank voor 

verkeerzaken en het parket Brussel voor gerechtelijke dossiers) teneinde het in staat te stellen een beslissing 
te nemen aangaande het dossier. In 2010 werden er 1.495 dossiers geopend voor onderzoek. Sinds het najaar 
2010 is de APO-officier ook verantwoordelijk voor het project “bewaring politie” (een aantal APO-dossiers 
worden ter beschikking gehouden in de politiezone zonder fysieke verzending naar het parket Brussel). 

Het onderhoudsteam staat in voor het onderhoud van beide commissariaten. 
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 Managen van middelen 
Uitgaven verkeersveiligheidsfonds 
  

verzekering snelheids- en 
verkeersanalyse bord 

€ 510,00  
 

Calog C afdeling verkeTr € 33.024,00  

onderhoudscontract 
ademanalysetoestellen  

€ 2.900,00  
 

filmrollen en ontwikkeling € 2.000,00  

kledij fietsers en motorrijders € 15.000,00 

verzekering voertuigen afedling 
verkeer 

€ 8.200,00  
 

gadgets € 50000,00  

Tradelec onderhoudscontTacT € 1.200,00  

3 wielklemmen € 2.400,00 

opleiding motorrijders € 4.000,00  

aankoop flitsvoertuig € 95.000,00 

 € 169.234 
 

 
 

 
 

Net zoals iedere organisatie heeft de politie middelen nodig. Deze laten ons toe “ons werk” te 

doen en onze doelstellingen te realiseren. Wij pogen deze kostbare middelen als een goede 

huisvader te beheren. 
Hierbij een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de politiezone. 
 

FINANCIËLE CIJFERS 2010  
    
Begrotingscijfers 
zonder rekening 2010    
Uitgaven    
personeelskosten € 4.405.416,10 75,35%  
werkingskosten € 848.795,33 15,15 %  
andere € 114.366,35 0,75 %  
vorige dienstjaren 
personeelskosten € 217.555,19 0,10 %  
vorige dienstjaren 
werkingskosten € 35.565,02 6,81 %  
buitengewone € 224.550,00 1,84 %  
 € 5.846.247,99 100,00%  
Inkomsten    
gemeente € 3.764.698,18 64,40%  
federale overheid € 1.650.242,67 28,23%  
federale overheid vorige 

dienstjaren 

€ 0,00 

 

0,00% 

  
verkeersveiligheidsfonds € 169.234.00 2,89%  
resultaat vorige 
dienstjaren 

€ 252.893,14 
 

4,33% 
  

andere € 9.180,00 0,16 %  
 € 5.846.247,99 100,00%  
    
aantal inwoners 31.563   
kostprijs per inwoner 
totaal € 185,22   
kostprijs per inwoner 
gemeente € 127,29    
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Hoofdcommissariaat “Site 250” 
gelegen Pepingensesteenweg 250 

 
 
 

Commissariaat gelegen 
Generaal Lemanstraat 47 

 
 

 

 

Belangrijke logistieke uitgaven werkingskosten 
  

nieuwjaarsreceptie € 893,43  

Teambuilding (korpsdag) € 0,00 

kostprijs ICT € 56.106,66  

opleidingen € 4.067 

protocol Canada € 1.052,49 

documentatie € 9.286,00 

kledij € 20.000,00  

functieuitrusting € 20.076,23 

radiocommunicatie via ASTRID € 56.564,75 

telefooncentrales € 14.723,14  

bijdrage kosten onderhoud 
schietstand Halle €  6.666,00  

huur gebouw Pepingensesteenweg 
250 € 88.444,86 

brandstof voertuigen € 30.363,18 

onderhoud voertuigen € 14.132,57  

verzekering voertuigen € 31.452,33 

huur voertuigen € 109.176,05 

 € 463.005,81 

 
Buitengewone uitgaven 
 

bureaumateriaal € 3.222,84 

materiaal informatica € 43.038,47 

Voertuig verkeer € 18.856,75 

voertuig lokale 
recherche € 24.785,10 

GSM’s € 387,00 

digitale camera € 179,00 

wielklemmen € 2.270,57 

werkingsmateriaal € 2.020,17 

brandwerende 
matrassen cellen € 1.379,40  

uitleesapparatuur 
GSM € 6.534,00 

digitale verplaatsbare 
camera € 62.000,41 

 € 164.673,71  

 



 21 

 
 Managen van medewerkers 
 
 

 
 

Zuiddag : korpschef voor 1 dag 
 
 

 

 

 
Onze medewerkers in actie tijdens een 

interzonale oefening in april 
 

 

 

Het jaar 2010  betekende eveneens het verder zetten van de integratieactiviteiten die sinds de 

politiehervorming in 2001 aan de gang zijn.  

 

In 2010 kende onze organisatie op personeelsvlak enige beweging: 1 inspecteur verliet de zone via mobiliteit 

en 2 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur werden aangeworven via mobiliteit.  

 
De personeelsformatie werd op de gemeenteraad van december 2010 aangepast (klasseweging van de 2 
calogs A, uitbreiding met een halftijdse calog D voor het onderhoud van de gebouwen, de integratie van de 

recente regelgeving op onze personeelsformatie).  

� operationeel kader: 61 

� administratief en logistiek kader (calog=burgerpersoneel): 15,5 

 

Met de middelen van het verkeersveiligheidsfonds werd er in 2010, binnen kader, een calog C tewerk- 

gesteld. 

 

Het kader wordt als volgt vastgesteld (toestand 31 december 2010): 

graad/niveau Vastgesteld 
FTE 

huidige bezetting 
FTE  

hoofdcommissaris 2 1 

commissaris 3 6,80 

gespecialiseerd 

hoofdinspecteur 

1 0 

hoofdinspecteur 14 12 

inspecteur 41 37 

calog A 2 2 

calog B 2 2 

calog C 9 8,20 

calog D 1,5 2 

Totaal 75,5 71  
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In de politiezone gaan wij ervan uit dat het volgen van opleidingen een investering is in de 
capaciteiten en kwaliteiten van elke medewerker.  De filosofie van de organisatie is dat elk 

opleidingsaanbod ter kennis wordt gebracht van de medewerkers en dat zij zelf de opleiding die 

zij wensen te volgen aanvragen. De directie beslist, in overleg met het afdelingshoofd, of deze 

past in het kader van een verbeterde werking van de geïntegreerde politie en de politiezone. 

Het is weliswaar niet altijd eenvoudig om de individuele doelstellingen van de medewerkers te 

koppelen aan de doelstellingen van de organisatie. 
In 2010 werden 2573 uur ( 2,55%) vorming gevolgd. 
 
Het intranet werd in 2010 vernieuwd en geoptimaliseerd. Het is een belangrijk instrument om 
onze medewerkers te informeren. Het hoofdscherm heeft  een eenvoudige opmaak die toelaat 

door te klikken naar de gewenste rubriek. 

Via dit kanaal worden de medewerkers op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes, kunnen ze 

de verslagen consulteren van de directievergadering/operationeel overleg/BOTvergadering,... . 

Ook wetteksten en omzendbrieven zijn hierop geplaatst net als formulieren die noodzakelijk zijn. 

Het managementhandboek met werkingsregels en het huishoudelijk reglement kan hierop ten alle 

tijde bekeken worden. Met enige fierheid mogen we wel stellen dat dit up-to-date instrument 

dagelijks door elke medewerker wordt bekeken. 

 
Onze organisatie wil in zijn beleid actief meewerken aan het welzijn van de medewerkers. Wij 

participeren en ondersteunen de wettelijke opdrachten van de externe preventieadviseur en de 

arbeidsgeneesheer. Wij volgen waar mogelijk hun adviezen op. Sinds 2009 heeft een Calog C ook 

een taakaccent “welzijn op het werk”.  

 
In 2010 telden wij 10 arbeidsongevallen met in totaal  229 dagen met medische 
ongeschiktheid. Voor gans de politiezone telden wij in 2010  956 ziektedagen. 12 medewerkers 
gaven 38 bloedgiftes.  
 
De dienst Intern Onderzoek, dewelke waakt over de kwaliteitsuitvoering van onze dagelijkse 
activiteiten, behandelde in 2010 12 dossiers.  
 
In 2010 waren er 3 basisoverlegcomité’s. 
Onze medewerkers ontvingen 19 felicitaties en of bedankingen. 
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                   Onze gegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALE POLITIE SINT-PIETERS-
LEEUW 
 
HOOFDCOMMISSARIAAT: (voor alle 
correspondentie, ...) 
Pepingensesteenweg 250 
1600 Sint-Pieters-Leeuw 

tel: 02 371 22 28 
fax: 02 359 99 44 
website: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw 
E-mailadres zone: info@polleeuw.be 
 
 
COMMISSARIAAT 
(onthaal 24/24 open) 

Generaal Lemanstraat 47 
1600 Sint-Pieters-Leeuw 

KORPSLEIDING:  
 
Korpschef: hoofdcommissaris Mark CRISPEL  
 
Directeur operaties en persverantwoordelijke: commissaris Christian STEENS  
 
Directeur Steun,intern onderzoek en interzonaal verbindingsofficier: commissaris Ivan VANOPHEM 
 
Staffunctie optimale bedrijfsvoering en coördinator slachtofferbejegening: adviseur  Joëlle BRICHAU 
 
Staffunctie leiding en beleid, ambtenaar noodplanning: hoofdinspecteur Guillaume EYLENBOSCH 
 
Ambtenaar maatschappelijke veiligheid: adviseur Liesbeth AVAUX 
 
Directiesecretariaat: consulent Ellen TUTS 

OPERATIONELE AFDELINGEN 
Directeur operaties: commissaris Christian STEENS 
 
Verantwoordelijke afdeling eerstelijn: commissaris Gino VAN DEN BERGH  
 
Verantwoordelijke afdeling verkeer: commissaris Joannes MONTEYNE 
 
Verantwoordelijke afdeling wijk (gemeenschapsgerichte politiezorg): hoofdinspecteur Ludwig BACKAERT 
 
Verantwoordelijke afdeling lokale recherche: commissaris Victor EYLENBOSCH 
 
Verantwoordelijke afdeling administratie: consulent Pascale WALRAVENS 
 
Verantwoordelijke ICT-gerechtelijk bureel: hoofdinspecteur Luc LAUS 
                                          ┕┕┕┕ Verantwoordelijke dienst APO: commissaris Willy VAN DER ELST 


