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Voorwoord 

Dit jaaroverzicht is opgesteld aan de hand van het organisatieontwikkelingsmodel EFQM 
Politie België (European Foundation for Quality Management).   

Het model biedt aan de politiediensten een gestructureerd kader bij het streven naar 
optimale kwaliteit in de organisatie en in de werking. 

Als organisatie hebben we voortdurend aandacht voor de verwachtingen van alle 
belanghebbenden (gele resultaatsgebieden).  Het is onmogelijk om te voldoen aan ieders 
verwachtingen.  Daarom is het belangrijk om te balanceren tussen de verwachtingen van elke 
belanghebbende. 
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1. Leiding, strategie en beleid  

1.1 Beschrijving van de zone  

 De politiezone HEKLA strekt zich uit over de gemeenten Hove, Edegem, Kontich/Waarloos, 

Lint en Aartselaar. Met een totale oppervlakte van 5 478 hectare en ongeveer 74 100 

inwoners (januari 2017) is het een meergemeentezone met een erg hoge 

bevolkingsdichtheid (1 353 inwoners per km²).  

   

2016 Opp. (ha) % van totaal Inwoners % van totaal Inw / km² 

Hove 598 10,92% 8141 11,0% 1361 

Edegem 865 15,79% 21578 29,3% 2495 

Kontich 2 366 43,19% 20873 28,3% 882 

Lint 557 10,17% 8821 12,0% 1584 

Aartselaar 1 092 19,93% 14262 19,4% 1306 

Totaal HEKLA 5 478 100,00% 73675 100,0% 1345 
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1.2   Voorstelling van de politiezone  

 
 

  

 Officiële benaming: politiezone HEKLA 

  

 Code politiezone: 5349 

  

 Bereikbaarheidsgegevens: Prins Boudewijnlaan 43a 
2650 EDEGEM 
contact@politiehekla.be 
Tel: 03 444 00 00 
Fax: 03 444 00 01 

  

 Samenstelling politiecollege: Koen Metsu (burgemeester van Edegem) 
Bart Seldeslachts (burgemeester van Kontich) 
Sophie De Wit (burgemeester van Aartselaar) 
Koen Volckaerts (burgemeester van Hove) 
Harry Debrabandere (burgemeester van Lint) 

  

 Voorzitter politiezone HEKLA1: Sophie De Wit (burgemeester van Aartselaar) 

  

 Politieraad: 24 raadsleden, waarvan 5 burgemeesters 

  

 Korpschef: hoofdcommissaris Lee Vanrobays 

  

 Bijzondere rekenplichtige: Joost Talloen, gemeenteontvanger Edegem 

  

 Zonale secretaris: Ann De Mulder 
 

 

 

 

                                                           
1 Voorzitterschap is jaarlijks alternerend tussen de burgemeesters van de 5 gemeenten. 
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1.3 Visie – missie – waarden 

 Volgende visie, missie en waarden, is ontstaan in dialoog met al onze medewerkers. Het moet 

ons in staat stellen om tegemoet te komen aan gestelde verwachtingen.  

 Onze visie  

 De lokale politie HEKLA wil professioneel samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid en wil 

als een creatieve organisatie flexibel omgaan met veranderingen. 

 Onze missie  

 HEKLA vervult de basispolitiezorg op lokaal niveau en sommige politieopdrachten van 

federale aard.  

 Onze waarden 

 Onze medewerkers handelen als betrouwbare partners in veiligheid en leefbaarheid onder 

het gezag van de overheden: 

 met respect voor diversiteit; 

 op een professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze; 

 vanuit een empathische en onpartijdige ingesteldheid; 

 door een geïntegreerde en integrale benadering; 

 met een dynamische, creatieve, flexibele en innovatieve houding. 

 

 Onze leidinggevenden handelen bovendien: 

 vernieuwend in het creëren van een visie; 

 enthousiasmerend om medewerking te verkrijgen; 

 open communicerend in het implementeren van de visie; 

 resultaatgericht in het bereiken van doelstellingen; 

 samenwerkend in de omgang met collega’s. 
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1.4 Korpsorganogram 

 Het politiekorps staat onder leiding van de korpschef en is onderverdeeld in drie directies. 
 Elke directie bestaat uit meerdere diensten of teams. 
 

Directie beleid - communicatie - kwaliteitszorg 
 De directeur beleid - communicatie - kwaliteitszorg (BCK) heeft de leiding over: 

 de beleidsmedewerker (BM); 
 het team interne en externe communicatie (IEC); 
 de dienst kwaliteitszorg (KZ). 

 
Directie bedrijfsvoering 

 De directeur bedrijfsvoering (BV) heeft de algemene leiding over de steundiensten: 
 de dienst personeel, logistiek, ICT en financiën (PLIF); 
 het team algemeen secretariaat en balie (ASB). 

 
Directie operaties 

 De directeur operaties heeft de leiding over de operationele diensten en teams: 
 team operationele coördinatie en steun (OCS); 
 team lokaal informatiekruispunt (LIK); 
 de dienst wijkwerking & onthaal (WO); 
 het team verkeer (VKD); 
 de dienst zonale permanentie en interventie (ZPI); 
 het team lokale recherche (LOR); 
 het team sociale zaken (SZ). 

 

Personeelsbestand Aantal medewerkers 

Voorzien 164 

Reëel 151 
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1.5 Beheersorganen 

 Het politiecollege 

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. 

Het komt één keer per maand bijeen, samen met de korpschef en de secretaris van de zone. 

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering 

van zijn opdrachten aangaat. De korpschef geeft kennis van de initiatieven die de lokale 

politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. De 

korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps en brengt het politiecollege op 

de hoogte van klachten van buitenaf, aangaande de werking of het optreden van zijn 

personeel. Het politiecollege beslist over uitgaven van de politiezone binnen de machtiging 

die ze daartoe kreeg van de politieraad. 

Een meergemeentezone als HEKLA beschikt over rechtspersoonlijkheid. Het politiecollege 

oefent dezelfde bevoegdheden uit in een meergemeentezone als het college van 

burgemeester en schepenen in een ééngemeentezone. Het politiecollege stelt één van zijn 

leden aan als voorzitter. Hij is dan tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale 

veiligheidsraad.  In HEKLA is gekozen voor een jaarlijks alternerend voorzitterschap, volgens 

beurtrol. Koen Volckaerts, burgemeester van Hove, droeg het voorzitterschap tot eind maart 

2016. Sophie De Wit, burgemeester van Aartselaar, is tot 1 april 2017 voorzitter. Het volgend 

voorzitterschap wordt opgenomen door Harry Debrabandere, burgemeester van Lint van 

Lint. 

Voor het jaar 2016 had het politiecollege 13 vergadermomenten met 224 agendapunten 

waarvan 132 beslissingen. 

 

 

 De politieraad 

 In meergemeentezones oefent de politieraad de organisatie en het beheer uit van het lokaal 

politiekorps. De wet voorziet 19 raadsleden voor een bevolking tussen 50 001 en 80 000 

inwoners. HEKLA telt ongeveer 74 100 inwoners (januari 2017). 

 De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de 

verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun 

bevolkingscijfers. 

 De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het 

vereisen en ten minste viermaal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per semester. De 

vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de zonale 

secretaris. 

 De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij hebben gewoonlijk een gesplitste 

agenda met een deel openbare zitting en een deel geheime zitting. Het openbare gedeelte 

bevat alle algemene onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vacantverklaringen, aankoopdossiers, 

begroting, ... In geheime zitting worden agendapunten behandeld die over personen gaan en 

een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld bevordering, ontslag, …
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 Bevoegdheden: 

• Goedkeuring jaarlijkse begroting; 

• Goedkeuring uitgaven politiezone; 

• Bepalen personeelsformatie van zowel operationeel als administratief en logistiek 

korps, rekening houdend met de door de Koning bepaalde minimumnormen; 

• Goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, 

pensioendossiers, loopbaanonderbreking,…; 

• Benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige; 

• Voordracht van de korpschef ter benoeming door de Koning, samenstelling 

selectiecommissie korpschef. 

 

 Voor het jaar 2016 kwam de politieraad vijf keer bijeen en behandelde 76 agendapunten 

waarvan 38 beslissingen. 

  

 De zonale veiligheidsraad 

 De zonale veiligheidsraad bestaat uit de vijf burgemeesters, de procureur des Konings, de 

directeur-coördinator van de federale politie en de korpschef. De raad kan op uitnodiging 

uitgebreid worden met deskundigen, zoals de gerechtelijk directeur van de federale politie. 

 Bevoegdheden: 

 • het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan; 

 • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van 

bestuurlijke en gerechtelijke politie; 

 • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. 

  

 Conform het zonaal veiligheidsplan zijn de gekozen prioriteiten op vlak van veiligheid en 

leefbaarheid voor de politiezone HEKLA: 

 

 • verkeer; 

 • diefstallen in woningen; 

 • overlast: (meer bepaald op het gebied van); 

  - geluidshinder en nachtlawaai; 

  - sluikstorten; 

  - vernielingen en vandalisme; 

  - drugs. 

 

 Voor het jaar 2016 kwam de zonale veiligheidsraad drie keer bijeen en behandelde 24 

agendapunten, waarvan vier beslissingen. 
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2. Management van medewerkers, middelen en processen 

 De directie bedrijfsvoering (BV) voert in het politiekorps de ondersteunende processen uit in 

de componenten personeel, logistiek, ICT en financiën (PLIF) en in de administratie. 

2.1 Management van medewerkers  

 De dienst PLIF is onder meer belast met het beheer van het personeel van de politiezone 

HEKLA. 

 Binnen de richtlijnen van de korpsleiding bepaalt deze dienst het beleid voor de niet-

operationele ondersteuning. 

2.1.1 Personeelsinvulling  

Operationeel  

Effectief HCP CP HINP INP Totaal 

Vrouw 0 1 3 38 42 

Man 1 5 20 58 84 

Gedetacheerd 0 3 0 1 4 

Voorzien 2 5 25 104 136 

Totaal 2016 1 6 23 96 126 

    

CALog 

Effectief A2 A1 B2A2 B1D B C D Totaal 

Vrouw 1 1 1 0 3 12 2 20 

Man 0 0 0 1 1 2 1 5 

Gedetacheerd 0 1 0 0 0 0 0 1 

Voorzien 1 2 1 1 5 17 1 28 

Totaal 2016 1 2 1 1 4 14 3 25 

 

Personeelsverloop 2016 

UIT IN 

2 commissarissen 
(pensioneringen) 

1 commissaris 

0 adviseurs 2 adviseurs 

1 hoofdinspecteur 
(non-activiteit voorafgaand aan pensionering) 

3 hoofdinspecteurs 

4 inspecteurs  
(2x bevordering naar hoofdinspecteur)  
(1x mobiliteit naar CALog-kader niveau A) 
(1x mobiliteit) 

5 inspecteurs 

0 consulenten 2 consulenten 

1 assistent  
(vrijwillig ontslag) 

1 assistent 

 

 

 

 



 
10 

2.1.2 Bedrijfsvoering: taken PLIF/ personeel 

 Beroepenvoorlichters 

 Ook in 2016 konden kandidaten (voor zowel operationele als CALog-functies) informatie 

omtrent de jobinhoud en de wervingsprocedures opvragen bij onze beroepenvoorlichters. 

Zij vormen het lokaal rekruteringscontactpunt. 
 

 Mentorschap 

In totaal zijn er 35 mentoren werkzaam in onze politiezone, die in 2016 in totaal 20 aspiranten 

hebben begeleid die stage liepen in het basis-midden- of officierenkader. In onze politiezone 

zijn er jaarlijks stagiairs van verschillende kaders.  Er komen zowel aspirant-inspecteurs (dit 

zijn leerling-inspecteurs die komen werkplekleren in onze zone) als aspirant-

hoofdinspecteurs en - commissarissen. Ook externe stagiairs komen in het kader van hun 

studie naar onze zone waar zij een stage volgen bij verschillende diensten (beleid, team 

sociale zaken, personeelsdienst, …).  

Stagiaires HEKLA 2016  

Binnen de politie Externen 

1 aspirant- commissaris 2 studenten criminologie KUL en UG 

3 aspirant-hoofdinspecteurs 1 student sociale hogeschool  

16  aspirant-inspecteurs  

 

 Opleidingen 

Ook in 2016 werden heel wat van onze medewerkers ingeschreven voor het volgen van een 

opleiding, afgestemd op de noden en behoeften van iedere dienst en/of medewerker. In 

totaal investeerde HEKLA in een 66-tal opleidingen voor haar medewerkers.  Dit betrof 

allerlei opleidingen, zowel intern als extern, maar ook functionele en voortgezette 

opleidingen en bijscholingscursussen voor de leden van de cel geweldbeheersing met en 

zonder vuurwapen.  

Intern HEKLA Extern 

Cybercrime Fietsopleiding Campus VESTA 

Tweedaagse Infosessie Radicalisering Motoropleiding 

Omscholing Smith en Wesson Mentoropleiding 

Update regelgeving verhoor: Salduz-
wetgeving 

Zedenmisdrijven 

Geweldsbeheersing GPI 48 Diefstal preventieadviseur 

Schietonderricht EHBO 

Slachtofferbejegening Beroepenvoorlichter-Rekrutering 

Opleiding in digitale schetsen (ORBIT) Opleiding recherchemanagement 

 Samenwerken met private 
bewakingsdiensten 

 Sporenherkenning bij diefstallen 

 Studiedag radicalisering 

 Studiedag domiciliefraude 

 Studiedag informatieveiligheid en privacy 

 Studiedag verkeersveiligheid 
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2.2 Management van middelen 

 De dienst personeel – logistiek – ICT – financiën (PLIF) is belast met het beheer van de 

materiële en financiële middelen van de politiezone HEKLA. 

 Binnen de richtlijnen van de korpsleiding bepaalt deze dienst het beleid voor de niet-

operationele ondersteuning. 

 Bedrijfsvoering: taken PLIF/ logistiek, ICT, financiën  

BEGROTING NA 
BEGROTINGSWIJZIGING 

2013 2014 2015 2016 

Personeelskosten 9.595.216 9.918.698 9.822.652 9.796.950 

Werkingskosten 1.988.284 1.985.477 2.167.123 2.354.693 

Investeringen 226.605 226.000 178.599 571.021 

TOTAAL 11.810.105 12.130.175 12.168.374 12.722.664 

 
 

Administratieve dossiers 2016 

Aantal behandelde bestelaanvragen en -bonnen 1.473 

Aantal behandelde dossiers door de politieraad 8 

Aantal behandelde dossiers door het politiecollege 62 

Aantal behandelde facturen 1.298 

 
 

Aankopen 2016 

Vervoermiddelen  2 voertuigen combi VW Transporter 

 1 motorfiets  

 7 elektrische fietsen  

 10 fietsen voor het fietsteam DELTA 

Functie-uitrusting 
 

 32 kogelwerende vesten  

 145 wapengordels  

 135 tactical lights  

 12 draagbare ASTRID-radioposten 

 130 overgooiers klasse III 

 3 nieuwe motorpakken (all-season) 

 Functionele uitrusting specialisten GWBH 

 Software tachograaf 

 Mobiele betaalterminals 
Digitale middelen  ICT: Wifi in het hoofdcommissariaat 

 ICT: CITRIX – CLOUD – Mobile Office 

Infrastructuur  Renovatie wijkkantoor Hove en Aartselaar 
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2.3 Management van processen 

 De ondersteunende administratieve taken gaan zowel om gerechtelijke administratie, 

verkeersadministratie, als andere administratieve ondersteuning van andere diensten en 

teams van het politiekorps.  

 Het team ASB voert op weekdagen tijdens de bureeluren het onthaal uit van het 

hoofdcommissariaat. Het onthaal is de wijze waarop de politie zich organiseert om de 

burgers in staat te stellen haar op een zo toegankelijk mogelijke wijze en tijdig te bereiken. 

Drie principes zijn daarbij belangrijk: de bereikbaarheid van de dienstverlener, de 

aanspreekbaarheid van de dienstverlener en het verschaffen van een afdoend antwoord aan 

de klant-burger. 

 

 Bedrijfsvoering: taken ASB  
 

Onthaalfunctie 2015 2016 

Aantal bezoekers geregistreerd tussen 08.00 – 17.00u 

+ 12% t.o.v. 2015 
8 898 10 171 

Aantal ontvangen telefoons tussen 08.00 – 17.00u 

+ 16,55% t.o.v. 2015 
11 198 13 077 

 

 

E-loket (via website Police.be): 2016 

Afwezigheidstoezichten via het E-loket 235 (van de 574 in totaal) 

Aangiftes/Klachten 47 

  

 

Aantal verwerkte/gecontroleerde en verzonden PV’ s: 2016 

Gerechtelijk 9474 

Verkeersongevallen 1962 

Verwerkte Kantschriften (opdrachten parket) 5326 

Verstuurde APO-dossiers (Autonoom Politie Onderzoek) 669 

Eigen APO-dossiers 767 

Ontvangen APO-dossiers andere zones 678 

Briefwisseling IN 6478 

Bestuurlijke stukken 1241 

Kopieën PV’s 222 

Controles bevolking- en vreemdelingenregisters 4194 

Inschrijvingen wapenvergunningen-onderzoek 23 

Briefwisseling verzekeringen 200 
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3. Resultaatgebieden: belanghebbenden 

3.1 Zonaal veiligheidsplan HEKLA 

 Het zonaal veiligheidsplan is voor de politiezone HEKLA het beleidsplan met de gekozen 

strategische doelen. Enerzijds gaat het om prioritaire veiligheids- en 

leefbaarheidsfenomenen die we projectmatig samen met andere partners aanpakken. 

Anderzijds gaat het om de verbetering van onze interne werking. Bij de keuze van deze 

strategische doelen houden we rekening met het nationaal veiligheidsplan en met de 

verwachtingen van de leden van de zonale veiligheidsraad, de bevolking, eigen medewerkers 

en andere partners. 

3.1.1 Prioriteit diefstal in woningen 

 Eén van de drie prioriteiten van de lokale politie HEKLA betreft diefstallen in woningen. Voor 

het zesde jaar op rij zien we een daling in het aantal feiten.  In 2016 stelden onze 

medewerkers 7,3% minder inbraken vast dan het jaar voorheen. In vergelijking met 2011 is 

dit zelfs een daling van bijna 40%. 

  

3.1.2 Prioriteit verkeersonveiligheid 

 Verkeer is een tweede grote prioriteit. Met uitzondering van 2011 (het hoge cijfer is hier 

grotendeels te verklaren door een wijziging in de afhandelingsprocedure), worden er door 

de lokale politie HEKLA jaarlijks zo’n 1 200 ongevallen vastgesteld en geacteerd in een proces-

verbaal. Een vierde van deze ongevallen betreffen ongevallen met gekwetsten, bij het 

overgrote deel van de ongevallen gaat het gelukkig enkel om stoffelijke schade. 
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3.1.3 Prioriteit overlast 

 Overlast, onze derde prioriteit, wordt onderverdeeld in opzettelijke beschadigingen, kleine 

milieumisdrijven, bezit van verdovende middelen en geluidshinder. 

 Deze vorm van overlast, waarbij graffiti en beschadiging van roerende goederen gelukkig niet 

al te veel voorkomen, daalt al een aantal jaren. Vooral het aantal aangiftes van beschadigde 

voertuigen kent de laatste jaren een opvallende daling. In 2016 stelden we de helft van het 

aantal feiten vast, in vergelijking met 2011. 

 

Zowel in 2014 als in 2016 werden er heel wat sluikstorten vastgesteld.  Dit in tegenstelling 

tot de andere kleine milieumisdrijven, waarvan onze diensten slechts sporadisch melding 

krijgen. 
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Ook bezit van verdovende middelen wordt aangepakt binnen onze prioriteit overlast. We 

stellen sinds 2013 een lichte daling vast. Het aantal feiten is beperkt in vergelijking met de 

politiezones rondom HEKLA.  

 

In het laatste onderdeel overlast, namelijk ten gevolge van lawaai, zien we al een aantal jaren 

een stijging, zowel in de meldingen van hinder overdag als ’s nachts werden er in 2016 meer 

meldingen gemaakt als de jaren voorheen. 
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3.1.4 Aandachtspunt diefstal uit voertuigen 

 In tegenstelling tot woningen, werd er in 2016 meer ingebroken in voertuigen dan de jaren 

voorheen.  In vergelijking met 2015, werden er vorig jaar ongeveer 40% meer feiten 

vastgesteld op het grondgebied van de lokale politie HEKLA.  Diefstallen uit voertuigen blijft 

dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

  

3.1.5 Aandachtspunt intrafamiliaal geweld 

 Het tweede aandachtspunt, intrafamiliaal geweld, speelt zich voornamelijk af in de 

privésfeer. Aangiftes en klachten over deze problematiek zijn bijgevolg sterk afhankelijk van 

een aantal gezinsfactoren, waardoor we een zeer wisselend beeld zien doorheen de jaren. 

De daling van 2014 en 2015 is niet verdergezet in 2016, toch blijven het aantal vaststellingen 

nog een stukje onder het aantal van 2013 en de jaren voorheen. 
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3.2 Basisfunctionaliteiten  

 De lokale politie HEKLA verzekert de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van 

bestuurlijke (handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving, ...) en gerechtelijke 

politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en 

fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van onze zone.  

3.2.1 Wijkwerking  

 Wijkinspecteurs zijn eigenlijk de ogen en oren van het korps binnen de verschillende 

deelgemeenten. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid zijn sleutelbegrippen in de werking die 

maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van de bevolking.  

 Onze wijkwerking voert allerhande taken uit.  In 2016 voerden ze bijna 4 000 controles uit 

om mensen in te schrijven in het bevolkingsregister na bijvoorbeeld een verhuis.  Bijkomend 

werden er meer dan 7 000 kantschriften, opdrachten van onze gerechtelijke overheid, 

uitgevoerd.  Uiteraard is niet elke taak meetbaar.  De samenwerking met gemeentediensten 

en gemeenschapswachten werd verbeterd en heel wat tijd werd in de oprichting en 

opvolging van BIN-netwerken gestoken. Er werd onder andere ook een draaiboek gemaakt 

om de administratie over wapenadministratie te uniformiseren. 

 

3.2.2  Onthaal 

De functie onthaal bestaat uit het geven van antwoorden aan burgers die zich fysiek, 

telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Zij worden er doorverwezen naar een 

interne of meer geschikte externe dienst. In de politiezone HEKLA kunnen burgers 24 uur op 

24 terecht om klacht neer te leggen, aangifte te doen of informatie te vragen. Het onthaal in 

het hoofdcommissariaat te Edegem is permanent geopend. 

E-loket (via website Police.be): 2016 

Afwezigheidstoezichten via het E-loket 235 (van de 574 in totaal) 

Aangiftes/Klachten 47 

 

Onthaalfunctie 2015 2016 

Aantal bezoekers geregistreerd tussen 08.00 – 17.00u 

+ 12% t.o.v. 2015 
8 898 10171 

Aantal ontvangen telefoons tussen 08.00 – 17.00u 

+ 16,55% t.o.v. 2015 
11 198 13 077 
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3.2.3 Dringende noodhulp - Interventie 

De interventiedienst is de grootste afdeling van het korps en staat 24 uur per dag in voor de 

eerstelijnspolitie. Deze dienst komt ter plaatse om vaststellingen te doen of tussenkomsten 

op het terrein uit te voeren wanneer men het noodnummer 101 belt. Indien het niet 

noodzakelijk is dat de politie ter plaatse komt, kan men steeds klacht neerleggen of aangifte 

doen op het onthaal. Op die manier worden de interventieploegen maximaal vrijgehouden 

voor dringende gevallen. Er zijn steeds twee interventieploegen op het terrein. Deze ploegen 

worden nog aangevuld met toezichtploegen (FLEX-ploegen en DELTA-fietsploegen) die 

voornamelijk ingezet worden tegen specifieke lokale overlast of andere 

criminaliteitsfenomenen. 

Onze permanentiediensten verzekeren constant het onthaal en de dringende noodhulp. 

Onze interventieploegen voerden in 2016 zo’n 14 000 dringende en niet-dringende 

tussenkomsten uit.  De grote stijging in het aantal meldingen is het gevolg van een wijziging 

in de afhandelingsprocedure, en is niet te wijten aan een groter aantal effectieve meldingen. 

De nieuwe procedure zorgt voor een eenvoudigere opvolging van bepaalde problemen.
 

 

Onze cellen werden ook in 2016 drukbezocht, gelijkaardig met de jaren voorheen. Om allerlei 

redenen werden mensen van hun vrijheid beroofd. Dit kan in het kader zijn van een strafbaar 

feit of een bestuurlijke aanhouding. Naast deze vrijheidsbenemingen werd er in 2016 hard 

gewerkt om het aantal geseinde personen, woonachtig op het grondgebied van de lokale 

politie HEKLA, te verminderen.  553 verschillende seiningen, gaande van verhoren tot vrijheid 

berovende maatregelen, werden getracht uit te voeren. Op 73 seiningen na, werden deze 

allemaal afgerond. 
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3.2.4 Politionele slachtofferbejegening 

De functie politionele slachtofferbejegening bestaat uit het geven van adequate opvang, 

informatie, bijstand aan het slachtoffer en doorverwijzing.  Deze basisfunctionaliteit wordt 

binnen de politiezone uitgevoerd door alle leden van het korps, die hiervoor een opleiding 

kregen.  

Na een woninginbraak krijgen de slachtoffers steeds het aanbod tot een herbezoek. Voor dit 

project ‘HERCOSI’ werden in 2016 332 huisbezoeken uitgevoerd. Ook andere slachtoffers 

verdienen onze aandacht. Na elke misdrijf, hoe klein of groot dit ook mag zijn, kan het 

slachtoffer beroep doen op onze diensten. Bijvoorbeeld om hen onmiddellijk na de 

gebeurtenis bij te staan of om hen correct door te verwijzen naar meer gespecialiseerde 

hulpverlening. 
 

  

3.2.5  Lokale opsporing en lokaal onderzoek 

De dienst recherche voert gerechtelijke onderzoeken uit die zich voornamelijk op lokaal vlak 

situeren. Voor het uitvoeren van de onderzoeken worden diverse afspraken gemaakt met 

verschillende betrokken partners zoals de gerechtelijke overheid, andere politiezones, de 

federale gerechtelijke politie, ...  

Elk jaar worden er bij de lokale politie ongeveer 7 800 verschillende feiten aangegeven. Een 

aantal van deze aangiftes betreffen verliezen van documenten of feiten waarbij, op basis van 

de aangereikte gegevens, geen bijkomend onderzoek mogelijk is. Ongeveer een derde van 

de aangiftes kan wel verder onderzocht worden. Deze onderzoeken worden deels uitgevoerd 

door de eerstelijnsdiensten. Voor de grotere onderzoeken of onderzoeken waarbij 

gespecialiseerde opsporingsmethodes worden gebruikt, wordt onze lokale recherche 

ingeschakeld.  Voor zeer zware feiten worden ze van bij de eerste vaststellingen reeds bij het 

dossier betrokken, hiervoor werd vorig jaar 53 keer een rechercheur teruggeroepen uit rust.  
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3.2.6  Handhaving van de openbare orde 

De functie handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend 

geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare 

gezondheid. Dit omvat zowel de handhaving van de openbare orde tijdens evenementen van 

grote omvang (manifestaties, lokale festiviteiten, …) als van kleinschalige activiteiten 

(wielerwedstrijden, jaarmarkten,...). 

De gebeurtenissen in Parijs in 2015 en in Brussel en Zaventem in 2016 liggen nog vers in het 

geheugen. Het verhoogde dreigingsniveau voor aanslagen in ons land heeft ook voor de 

lokale politie HEKLA een bijkomende werklast gecreëerd.  Er wordt meer ingezet op 

bewaking, op ordediensten bij evenementen en in zichtbare aanwezigheid op straat door 

middel van onze FLEX-ploegen. Daarnaast worden wij ook meer gevraagd solidair te zijn met 

andere politiezones en hen te versterken indien gevraagd. 

In vergelijking met 2015 besteedden wij in 2016 zo’n 2 000 uren meer werk in deze 

politietaken.  
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3.2.7  Verkeer 

De functie verkeer bestaat uit twee belangrijke pijlers, namelijk ondersteuning en 

verkeershandhaving. 

Onder het luik van de ondersteuning vallen onder meer de ongevallenanalyse, het verlenen 

van adviezen en de gegevensverwerking. Het luik verkeershandhaving omvat onder meer het 

uitoefenen van toezicht (controles) en de daarmee gepaard gaande communicatie en 

sensibilisering.  

Elke dag wordt er door onze ploegen aan verkeersveiligheid gewerkt. Ook in 2016 werden er 

meer dan 18 000 processen-verbaal opgesteld voor allerhande verkeersovertredingen.  De 

verkeersdienst is bijna dagelijks op de baan, maar zet ook in op specifieke acties. Zowel in 

2016 als het jaar voordien, werd er heel wat tijd gestoken in controles op bromfietsen en 

zwaar vervoer, snelheidscontroles met interceptie van overtreders en de algemene 

wegcontroles waarbij alcohol, gebruik van verdovende middelen, boorddocumenten werden 

gecontroleerd. 
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4. Verbeteren en vernieuwen 

4.1 Kwaliteitszorg  

De dienst kwaliteitszorg (KZ) heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening continu aan 

te passen aan de steeds wijzigende verwachtingen en behoeften van de overheden, partners, 

klanten, maatschappij en eigen medewerkers. Het gaat om het bepalen, bewaken, opvolgen 

en borgen of bijsturen van het steeds veranderend verbeterproces om te blijven voldoen aan 

de kwaliteitseisen in termen van effectiviteit en efficiëntie.  

 

Alhoewel elke medewerker hierin een verantwoordelijkheid heeft, is er nood aan een 

korpsbrede aanpak om de krijtlijnen te verduidelijken die de leidinggevenden en 

medewerkers richting geven, stimuleren en waar nodig controleren en bijsturen. Er is heel 

wat controle op de activiteiten van de politie en niet alleen van het politiecollege, de 

politieraad en de zonale veiligheidsraad. Politiezones zijn tevens verplicht een eigen dienst 

Intern Toezicht te hebben, maar worden ook periodiek en stipt gecontroleerd door specifieke 

controlediensten als het Comité P en de Algemene Inspectie op de federale en lokale politie.  

 

Felicitaties, klachten en suggesties met betrekking tot ons politieoptreden worden vanuit de 

dienst kwaliteitszorg van dichtbij opgevolgd. Zo trachten we elk dossier op een zo kort 

mogelijke termijn te behandelen en de burger een grondig antwoord te verschaffen.  

Op het gebied van interne werking scoorden onze medewerkers zeer goed want van zowel 

van de Directie van de operationele politionele informatie, die de controle uitvoert op het 

gebruik van vertrouwelijke informatie, als vanwege de Algemene Inspectie die erin bestaat 

de werking van de diensten van de federale politie en van de korpsen van de lokale politie te 

inspecteren de ontvingen wij in 2016 jaar geen dossiers.  

Politieoptreden 2014 2015 2016 

Felicitaties/bedanking van 
burgers t.a.v. personeel 

32 23 20 

Klachten van burgers 63 36 35 

Dossiers Comité P 7 12 3 

Dossiers Algemene Inspectie  1 2 0 
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Enkele verkregen felicitaties in 2016 

 

 Heer  dankt  verschillende politiediensten voor de controles op de fietsostrade 

Antwerpen – Mechelen. 
 

 Familie dankt een interventieploeg voor hun snelle, rustige en vriendelijke reactie en 

verontschuldigd zich voor een onnodige oproep. 
 

 Burgemeester van Edegem Koen Metsu dankt HEKLA voor de enorm sterke opvolging 

van vragen die via burgers binnenkomen. 
 

 
 

 Burgemeester van Edegem Koen Metsu dankt het politiepersoneel voor hun integere 

en adequaat inzet en hun professionele aanwezigheid tijdens een lokale ordedienst. 
 

 Het organisatiecomité van Beerschot is onder de indruk van de professionaliteit en 

bereidwilligheid van ons korps i.v.m. de organisatie van het verloop van de Bedevaart 

op 14 mei 2016 te Edegem. 
 

 Koppel dankt twee operationele personeelsleden voor hun correcte en warme 

aanpak tijdens een WODCA-actie van 22 mei 2016. 

 

 De brandweer van Edegem dankt onze manschappen voor de voortreffelijke 

samenwerking bij een woningbrand in de Pieter van den Beemdenlaan te Edegem. 
 

 
 

 Het organisatiecomité van de Nationale Dag AOC-VOV dankt enkele personeelsleden 

voor hun uitstekende medewerking en hun professionaliteit tijdens de 

feestelijkheden op 18 mei 2016 te Edegem. 
 

 Minister Geens dankt alle politiediensten die zich hebben ingezet voor zijn veiligheid 

naar aanleiding van een specifieke dreiging ten aanzien van hem en zijn familie. 
 

 De Schepen voor Onderwijs, Sport en Cultuur van de gemeente Edegem heeft zijn 

felicitaties overgemaakt voor de inzet van alle agenten, zowel tijdens de jaarmarkt 

als tijdens de E-trail op 18 september 2016. 
 

 Een hoofdinspecteur van de Spoorwegpolitie bedankt twee inspecteurs van 

interventie voor hun professionele, collegiale en plichtsbewuste houding naar 

aanleiding van een zelfdoding op spoorlijn 25 te Kontich. 
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4.2 Bloemlezing van onze prestaties in 2016  

Er werd gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website. Niet alleen het ontwerp, maar 

ook de structuur en de inhoud kregen een grondige make-over, vertrekkend vanuit de 

verwachtingen van een eindgebruiker. Ter 

gelegenheid van de nieuwe website werd tevens een 

film over en door de medewerkers van HEKLA 

gemaakt, die op de site werd aangebracht.   

Moderne IT-middelen zijn niet meer weg te denken. 

Stilstaan is achteruitgaan. Om die reden investeerde 

HEKLA in 2016 in een nieuw WiFi-netwerk zodat iedere medewerker op automatische wijze 

verbinding kan maken met het internet om efficiënt en informatiegestuurd te kunnen 

werken. 

 

In juni 2016 stelde HEKLA haar fietsteam “DELTA” 

voor aan de hand van een persvoorstelling. HEKLA 

steekt op die manier een tandje bij om meer 

preventief toezicht te garanderen op openbare 

plaatsen.  

 

In 2016 optimaliseerde HEKLA het 

samenwerkingsverband met de naburige politiezone 

MINOS. Samen organiseren zij op regelmatige basis 

wegcontroles en bovenlokale acties in het kader van 

een integrale en geïntegreerde aanpak van 

woninginbraken en verkeersonveiligheid.  

 

 

Onze operationele medewerkers werden in 2016 

intern opgeleid in het maken van digitale schetsen 

(ORBIT-systeem). Momenteel wordt dit systeem in 

de praktijk uitgerold, bijvoorbeeld bij de 

vaststellingen van verkeersongevallen.  
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4.3 Een greep uit onze projecten voor 2017 

  

 “Mobiele ANPR-camera’s in HEKLA”. HEKLA is een transitzone tussen 

grootsteden zoals Antwerpen en Mechelen. Daarom kiest HEKLA voor 

mobiele camera’s om op hotspots aan effectieve controles te doen, zowel 

lokaal als in samenwerking met politiezone Minos. Dit is een creatieve 

oplossing om zuinig om te gaan met middelen en tegelijkertijd in te zetten 

op effectieve resultaten in de strijd tegen criminaliteit.  

 

 Onze zone investeert eveneens in ‘mobile office’.  Dit systeem zal in de loop van april 2017 

verder worden uitgerold. Mobile office is een draagbaar computersysteem dat via een 

draadloze internetverbinding kan worden ingezet op het terrein (en bijgevolg ook thuis bij 

de HEKLA-bevolking zelf!).  

  

Door deze digitalisering zijn onze 

politiemedewerkers niet langer verplicht om naar het 

politiecommissariaat terug te keren om hun 

administratie op te stellen. Dit betekent een snellere 

dienstverlening en meer efficiënt blauw op straat!  

 

 HEKLA wenst een nieuw sociaal mediabeleid uit te bouwen in 2017 vanuit een in- en extern 

communicatieplan. De website zal als hoofdstructuur gebruikt worden om correct om te 

gaan met informatie. 
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Slotwoord 
 

 Met dit jaarverslag wil onze politiezone HEKLA een overzicht geven van haar activiteiten, 

opdrachten en realisaties in 2016. Het houdt onze organisatie meteen ook een spiegel voor 

en toont de identiteit van HEKLA. 

 

Het jaarverslag is één van de middelen die we gebruiken om transparant te communiceren 

en te informeren.   

 

 Ten slotte willen we langs deze weg de constructieve samenwerking met de lokale 

overheden, de interne en externe partners en de bevolking onderstrepen. Ook zetten we de 

gedrevenheid van het voltallige HEKLA-korps graag in de verf. 

  

 Samen hebben we één doel voor ogen: “Samen werken, samen veilig.” 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




