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Samen naar een veiligere 

leefomgeving te  

Boortmeerbeek 



Zich veilig voelen is een 
basisrecht van iedereen. 

SAMEN MAKEN WE HET 
VERSCHIL
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1. CRIMINOGRAFIE & RESULTATEN



Top 5 criminele 

feiten 2017

1. Diefstallen allerhande

2. Vandalisme & vernielingen

3. Drugs

4. Misdrijven tegen de 

lichamelijke integriteit 

5. Bedrog

Geregistreerde criminaliteit PZ BHK

Top 5 criminele 

feiten 2018 

(tot 1 oktober 2018)

1. Diefstallen allerhande

2. Drugs

3. Vandalisme & vernielingen 

4. Misdrijven tegen de 

lichamelijke integriteit 

5. Bedrog



• Misdrijven tegen goederen

– Diefstallen met verzwarende omstandigheid stijgen in 

elke gemeente o.w.v. inbrakenplaag in januari 

(Boortmeerbeek) en mei (Keerbergen & Haacht) 

– Vandalisme daalt verder, vooral beschadigingen aan 

voertuigen (halvering!)

– Opzettelijke brandstichtingen dalen

– Grijpdiefstallen en handtasroof: geen meer

Enkele algemene vaststellingen



Enkele algemene vaststellingen

• Misdrijven tegen personen

– Misdrijven tegen lichamelijke integriteit dalen opnieuw zeer sterk  

=> zeer weinig agressie op straat!

– Zedenmisdrijven: daling

• Vaststellingen van drugsmisdrijven zijn gestegen

– Vatten diverse dealers  + acties scholen + jongerenhonk). 

– Hoofddealer uit Tremelo is eveneens aangehouden.

• Economische en financiële misdrijven

– Lichte daling

– Oplichting internet is gestagneerd 

– Oplichting daalt



Facts & figures inbraken in de politiezone

2018 : 174 feiten (t.e.m. 25 september)
2017 : 130 feiten (- 26 % t.o.v. 2016!)
2016 : 177 feiten 
2015 : 186 feiten



Cave rouwbrieven!!!



Inbraken 2018 Aantal feiten Waarvan 

poging

% verhouding

Boortmeerbeek 51 24 28

Haacht 65 26 36

Keerbergen 64 25 36

Facts & figures inbraken



• Een rondtrekkende dadergroep is een vereniging 
van misdadigers, die systematisch 

• woninginbraken, of inbraken in bedrijven en 
handelszaken, waaronder ramkraken, 
ladingdiefstallen, metaaldiefstallen of diefstal van 
werf(voer)tuigen pleegt ; 

• waarvan de leden hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de 
voormalige Oostbloklanden of een sedentaire 
dadergroep in België uitmaken, en ; 

• opereren of aangestuurd worden vanuit het 
buitenland, of vanuit de grote agglomeraties in 
België, en ; 

• die een belangrijk aantal feiten op een groot 
gedeelte van het grondgebied plegen, en ; 

• waarbij mogelijks gebruik wordt gemaakt van 
minderjarigen.”

Facts & figures inbraken



Wat zijn de verschijningsvormen?

• Daders uit voormalige Oostbloklanden

• Nomaden

– Voormalig Joegoslavië

– Roemenië

– Frankrijk

– België 

Facts & figures inbraken

CAVE

Serviërs (eigendomscriminaliteit)

Moldaviërs



OVERZICHT MELDINGEN EN 

INBRAKEN BIN LIEZEBOS 2018

( januari – september )

Bron criminaliteitsanalyse: verantwoordelijke actieplan HINP Martin Nobels

Bron meldingen en analyse meldingen BIN Liezebos: Coördinator Felix De Vreese









OVERZICHT INBRAKEN IN WONINGEN / 
GEBOUWEN BIN LIEZEBOS 2018

- Januari        8 feiten

- Februari         0

- Maart             2

- April               2

- Mei                1

- Juni               0

- Juli                2

- Augustus      3

- September   4

________

22 feiten



MODUS OPERANDI – NIVEAU PZ

2017

2018 • Gaatjesboorders (Keerbergen/Haacht)!!! => Albanezen

Men boort pas gaatjes als men niet op een andere 

vluggere manier binnen geraakt,

• Raam ingooien (bv. Boortmeerbeek)









Enkele resultaten

• Op het vlak van preventie

- DPA: reeds 54 adviezen in 2018 (t.e.m. 25/09)

- Aanvragen vakantietoezichten: 342 uitgevoerde 

toezichten in 2017 => Warme oproep aan onze inwoners!

➢ 672 uitgevoerde toezichten op grondgebied Boortmeerbeek! 

- Alertheid bij de burger: stijging aantal controles op het 

terrein

- ANPR-controles opdrijven => IGPZ-ploegen is de 

toekomst! 

- Extra inzetten op buurtonderzoeken & 

nazorg 



Enkele resultaten 

• Op het vlak van repressie inbraken/diefstal/bedrog

- Werden mondeling toegelicht.



“Samen maatregelen nemen die wel 

degelijk het verschil maken”

2. AANPAK



⚫ Via de burger

⚫ Via de politie

⚫ Via de andere partners (bv. BIN)

2.1.   VISIE OVER DE AANPAK



De burger

▪ Woning beter beveiligen

▪ Horen, Zien en Melden van verdachte handelingen



De politie



De BIN 



2.2.   De aanpak van ons korps vertaald in 6 
maatregelen



Maatregelen die het verschil maken 

Wat willen we bereiken? (LT)

Wat kunnen we nu al doen? (KT)

Mondelinge toelichting korpschef



101 centrale

Real time intelligence center

Vlaams-Brabant

Beperking van de ongeremde mobiliteit (LT) 

Inzet technologie, nieuwe technieken (bv. ANPR) & 

performante communicatie



101 centrale

Real time intelligence center

Vlaams-Brabant

Beperking van de ongeremde mobiliteit (LT) 

3.1.    Performante communicatie



Wat is dringend?

• Doel: permanente info-uitwisseling tussen 

burgers en politie

• Onze PZ heeft geen eigen dispatching

– Overdag dagcoördinator die ploegen aanstuurt

– Na de kantooruren: CIC die ploegen aanstuurt o.b.v. 

een interventiebeleid en een ANPR/RTIC-beleid  

• Informatie kan worden onderscheiden in 

DRINGENDE en NIET DRINGENDE

– DRINGENDE : via CIC VBR (SMS)

– NIET DRINGENDE : via PZ (mail) 



Wettelijk kader

• Algemeen: omzendbrief MiBiZa BIN

• Voor CIC’s: omzendbrief GPI 49 = 

dienstenaanbod CIC

• Sedert oktober 2017: RTIC

– RT: brug tussen CIC en AIK => real time gegevens 

niet alleen via 101!

– I: Intelligence-Led => informatie verzamelen, 

verwerken met tools, aanbieden van actiegericht 

informatieproduct voor operationele en beleidsmatige 

aanwending

– C: Center => aparte entiteit 



Sms-alert = nieuw voor onze PZ!



Proces algemeen

• CIC doet de ALARMERING van een BIN en niet meer de 

coördinator via de BIN foon

• START PROCES burger =  telefonische 101 oproep naar 

CIC VBR (Tf, GSM,…).

• Dit 24/7!

• PROCES CIC = SMS-alert naar het GSM nummer van 

de BIN leden (simultaan).



Voor welke feiten? 

• CIC VBR streeft naar uniformiteit met de focus op
verdachte personen/voertuigen/toestanden en feiten op
heterdaad.

• Enkele voorbeelden:
- verdachte toestand

- verdacht voertuig

- verdacht persoon

- verdachte gedragingen

- bedreiging met wapen

- afpersing

- heterdaad diefstal in woning met geweld/wapens

- heterdaad afzetterij

- heterdaad diefstal gauwdiefstal

- heterdaad diefstal ramkraak

- wapens, munitie en springstoffen – dragen/gebruik/vertoon







Inhoud sms

• Communicatie van 101 naar BIN leden : volgens 

vaste procedure : 

✓ “CIC VBR : gebeurtenistype

✓ Straat + Gemeente

✓ DTG : DDMMJJJJ

✓ Feiten

✓ Uitkijken naar persoon/voertuig (met beschrijving)

✓ BIN XXX”



Voorbeeld Bin tekst sms

• Datum uur-CICVBR: Mimosalaan Boortmeerbeek, 

verdacht persoon  

– Uitkijken naar man drager van grijze trui, kap over 

hoofd, donkere broek.

• Datum uur-CICVBR:  Lotuslaan Boortmeerbeek, 

verdacht voertuig, blauwe Mercedes, nrpl JCZ75FGR, 6 

inzittenden 



101-oproep

• Waar doet het feit zich voor

• Welk feit / waarover gaat het

• Verdacht persoon:

– Aantal verdachten

– Beschrijving

– Waarom verdacht

– Welke richting gaan/lopen ze



101-oproep

• Verdachte toestand

– Wat is er verdacht

– Waarom

– Beschrijving

• Verdacht voertuig

– Merk, type, kleur

– Nummerplaat

– Kenmerken

– Richting



Beperking van de ongeremde mobiliteit (LT) 

3.2.    Inzet van technologie (bv. ANPR) 



IMPLEMENTATIE ANPR: WERKJAAR 2017

Maand Niet 

verzeke-

ring

Keuring Gestolen / 

geseind 

vtg

PTNM

nrpl

NPTNM

nrpl

PTNM vtg NPTNM

vtg

Eigen lijst

Jan 14 47 4 0 19 2 20 29

Feb 18 45 4 0 17 8 23 63

Maart 15 67 2 0 7 10 30 14

April 9 30 1 0 13 0 19 3

Mei 15 62 5 3 40 1 38 12

Juni 14 27 8 0 19 0 25 6

Juli 6 48 8 0 7 0 33 3

Augustus 14 51 3 1 15 0 45 7

September 8 45 8 2 9 7 47 11

Oktober 6 30 4 3 2 1 57 5

November 13 31 4 2 27 1 44 8

December 4 13 4 10 25 1 60 2



IMPLEMENTATIE ANPR: RESULTATEN 2017

– Januari 2017 

• 4 gestolen/geseinde waarvan 3 opgelost

• 3 intercepties niet-verzekering

• 1 dader inbraak in winkel Haacht geïdentificeerd + 

gevat

• 1 interceptie niet-ingeschreven voertuig

– Februari 2017

• 2 gestolen voertuigen waarvan 1 teruggevonden 

(voertuig stond op aanhangwagen)

• 1 interceptie met onmiddellijke intrekking (verval recht 

van sturen)

– Maart 2017

• Voertuig van dader inbraak in Kbg

• Geseind voertuig onderschept

• 2 niet-ingeschreven voertuigen onderschept



– April 2017 

• Dader vervuiling rijbaan te Bmb

• voertuig verdachte verkeersagressie opgespoord 

(feiten te Bmb, Leuvensestweenweg, geïdentificeerd 

Provinciesteenweg)

• 2 voertuigen met onleesbare nr. plaat 

geïntercepteerd

– Mei 2017

• 1 interceptie niet-verzekering

• 4 gestolen/geseinde waarvan 2 opgelost (nl. 

misbruik van vertrouwen en diefstal) 

– Juni 2017

• 3 geseinde voertuigen onderschept (o.a. misbruik 

van vertrouwen)

– Juli 2017

• 2 geseinde voertuigen waarvan 1 opgelost

– Augustus 2017

• Nihil



– September 2017 

• Dader brandstichting voertuig Kbg onderschept 

(feiten op 3 september)

– Oktober 2017

• 1 interceptie niet-verzekering

– November 2017

• voertuig dader feiten diefstal met geweld Zoellaan

• geschrapte nr. plaat onderschept

• verdacht voertuig GPS diefstallen geïntercepteerd 

(Lit.).

• voertuig verdachte verkrachting voertuig 

verkeersinbreuk onderschept

– December 2017

• 1 gestolen/geseind voertuig 

• 1 interceptie niet-verzekering



IMPLEMENTATIE ANPR: WERKJAAR 2018

Maand Niet 

verzeke-

ring

Keuring Gestolen / 

geseind 

vtg

PTNM

nrpl

NPTNM

nrpl

PTNM vtg NPTNM

vtg

Eigen lijst

Jan 13 44 6 0 34 0 39 3

Feb 2 22 8 0 26 1 23 7

Maart 3 45 7 0 17 2 31 0

April 11 43 6 0 9 3 36 0

Mei 4 62 4 3 11 1 48 0

Juni 0 39 8 0 3 0 44 2

Juli 0 57 8 1 8 0 36 0

Augustus 0 15 3 9 1 0 37 6

September 4 8 8 0 10 1 36 28

Oktober

November

December



Implementatie ANPR: resultaten 2018

• Black list OZIB

– Januari 2018: 

• Dader verkeersagressie opgespoord

• 1 interceptie met onmiddellijk 

intrekking (verval recht van sturen)

– Februari 2018:

• 1 geseinde / 1 gestolen nummerplaat

• 1 interceptie met onmiddellijk 

intrekking (verval recht van sturen)

• Opheldering misbruik van vertrouwen

• 1 geseinde nummerplaat onderschept

• Mededaders blackbox aanval Bpost

• drugsdealing Keerbergen, 2 daders 

vtg BMW (recherche)

– Maart 2018:

• 2 geseinde nummerplaten 

onderschept

• 2 niet-gekeurde voertuigen 

onderschept



– April 2018: 

• Verdacht voertuig onderschept bij 
Vlabel actie

• Diefstallen Ford Fiësta (maart) 
opgemerkt Schaarbeek

• Dader verkeersongeval vlucht 
opgespoord

• 2 onleesbare nummerplaten 
geverbaliseerd

• Verder onderzoek voertuig van diefstal 
Magic Dice

– Mei 2018:

• 1 interceptie n.a.v. m.bedreigingen en 
wapenvertoon

• 1 geseinde / 1 geschrapte 
nummerplaat onderschept 

– Juni 2018:

• 1 interceptie voertuig met PZ Mewi
inzake diefstallen Boortmeerbeek en 
PZ KastZe

– Juli 2018:

• Dader gewone diefstal opgemerkt 
verder onderzoek

• Dader verkeersongeval met vlucht 
onderschept



– Augustus 2018:

• Diefstal Keerbergen – voertuig 

geïdentificeerd

• 1 geseinde nummerplaat en 

bestuurder onderschept

• 1 interceptie met onmiddellijk 

intrekking (verval recht van sturen)

• Daders mazoutdiefstal opgemerkt en 

geïntercepteerd

– September 2018: 

• Voertuig geïdentificeerd n.a.v. 

verkeersongeval met vlucht

• 1 interceptie met onmiddellijk 

intrekking (verval recht van sturen)

• 2 geschrapte nummerplaten in beslag 

genomen

• Buitenlands voertuig geïdentificeerd 

n.a.v. verkeersongeval met 

vluchtmisdrijf



Voorkomen van 
inbraak

De coördinator aan het woord



Voorkomen van inbraak

Organisatorische maatregelen:

Aannemen van goede gewoonten zijn kosteloos!



• Zorg dat uw woning bij afwezigheid een bewoonde 
indruk weergeeft:

• eventueel licht laten branden, radio laten spelen, 
enz...eventueel timer gebruiken 

• postbus (laten) ledigen / gras (laten) maaien

• geen berichten op de deur hangen

• bij langdurige afwezigheid: licht uw buren in / eventueel 
vakantietoezicht bij politie

• Alle deuren en ramen goed afsluiten bij vertrek;

• ook op de bovenverdieping de ramen en terrasdeuren 
afsluiten!

• Indien aanwezig - alarm aanzetten;

Voorkomen van inbraak



• Geen hulpmiddelen laten rondslingeren in 
tuin en/of tuinhuis (rest van bouwmaterialen, 
paletten, enz... )

• Ladders binnen leggen; gft-bak buiten 
bereik, enz...

• Tuinhuis afsluiten!

• Geen gegeerde spullen in het zicht laten 
liggen (laptop, smartphone, portefeuille, ...)

• Eventueel schrikverlichting plaatsen rondom 
de woning en deze hoog genoeg bevestigen 
zodanig dat ze niet of moeilijk te 
manipuleren is.

• Verhoog de zichtbaarheid van uw woning 
==> sociale controle van de buren en 
voorbijgangers.

Voorkomen van inbraak



Aandachtspunten 
2018 en verder

1

Verder 
ondersteun 
en & 
ontwikkelen 
van onze  
BIN

2

Sensibiliser

en inzake 
beveiliging 
eigen 
woning via 
DPA en 
vakantie

toezicht

3

Verdere 
uitbouw 
ANPR en 
andere 
technolo-

gieën

4

Verder
werken aan
communca
tieplan



Hoe?
SAMEN



Veiligheid is steeds ook 

onze eigen 

verantwoordelijkheid



WATERBEURTEN = 

DYNAMIEK

Goede communicatie

en informatie-uitwisseling 

Op maat van de buurt



DYNAMIEK

Regelmatig preventietips versturen per e-mail,

SMS, via website / blog

Jaarlijks een algemene vergadering organiseren

rond een actueel thema

Bezoek organiseren aan bv. slotenfabrikant,

alarminstallateur, …

Bij een wijkfeest de nieuwe inwoners

aanspreken en vragen lid te worden, ook

aandacht hebben voor anderstaligen

Zoek contact met naburige BIN’s

Doeltreffend communiceren tussen politie & BIN

Goede communicatie

en informatie-uitwisseling 





DYNAMIEK
Tip: breng mensen van verschillende straten 

samen!

Goede communicatie

en informatie-uitwisseling 



DYNAMIEK

Werk met een origineel communicatieplan

Goede communicatie

en informatie-uitwisseling 



DYNAMIEK
Die dynamiek heeft ook grenzen…

Goede communicatie

en informatie-uitwisseling 

De blauwe communicatie is heeft grenzen omwille van 

het beroepsgeheim & geheim van het onderzoek & de privacy 

Geen cowboy’s!

Geen onzin in de communicatie

De coördinator is geen pispaal… 



HCP Wim D’haese

wim.dhaese@police.belgium.eu

015/50.91.42

Felix Devreese

binlievekensbossen@gmail.com

mailto:Wim.dhaese@police.belgium.eu



