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Medewerkers

Personeelsbestand en –verloop

Verhouding organiek/feitelijk kader  OPS

Het feitelijk kader van het hoger kader en van het middenkader zijn het gevolg van de politiehervorming in 2001 met name de
overgangsmaatregel‘Rode Loper’.

Verhouding organiek/feitelijk kader  CALOG



Verhouding man/vrouw per kader OPS

Verhouding man/vrouw

Verhouding man/vrouw per kader CALOG

 
Leeftijd korpsmedewerkers

Pensioen : 3
NAVAP :    1
In dienst :  6
Uit dienst : 2
Gedetacheerden/afgedeelden uit : 4
Gedetacheerden/afgedeelden in :  1
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Arbeidsongevallen

In 2020 deden zich 3 weg- werkongevallen voor, wat een totaal geeft van 23 dagen werkonbekwaamheid
Er waren 22 arbeidsongevallen waarvan :
-          16 te wijten waren aan agressie van een derde
-            6 hadden een andere oorzaak
In totaal registreerden we voor deze arbeidsongevallen een afwezigheid van 573 dagen. 

Niet beschikbaarheden wegens loopbaanonderbrekingen

4 Personeelsleden genoten een vorm van loopbaanonderbreking (zoals ouderschapsverlof, verlof voor de zorg van een zwaar ziek
gezins- of familielid, gewoon stelsel LBO,…) 14 personeelsleden werkten in de vierdagenweek, 4 personeelsleden namen bijna
wekelijks 1 dag verlof om dwingende redenen van familiaal belang voor de opvang van kinderen jonger dan 15 jaar.
2 personeelsleden werken in een stelsel van verminderde prestaties wegens medische redenen.
 

Niet beschikbaarheden
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Wat stellen we vast in vergelijking met 2019?

1. In 2020 presteerden onze personeelsleden samen 152 330 uren, in 2019 was dit 149 963
2. 7021 van deze uren werden gepresteerd aan toezichten in het kader van de coronamaatregelen.
3. Door de coronamaatregelen werden zo goed als geen actieplannen uitgevoerd, alle niet reguliere
capaciteit ging naar toezichten op de coronamaatregelen.
4. 10 686 uren werd thuis gewerkt, dit vooral door administratief personeel
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Opleidingen dwang met en zonder vuurwapen

In 2020 is de opleiding geweldbeheersing niet gelopen zoals gepland. De reden kennen we allemaal.  De opleiding
geweldbeheersing (4 blokken/jaar) werd vervangen door basic schietoefeningen rekening houdend met de heersende Covid-19
maatregelen en richtlijnen vervat in beperkende activiteitenfiches geweldbeheersing van de federale politie. 
Andere technieken (bv. Dwazo) en tactieken konden niet aan bod komen.
Er deden zich geen incidenten voor tijdens de schietoefeningen .  
Tijdens de schietoefeningen werden 13.857 patronen (9550 in 2019) afgevuurd.  

Briefings

Wekelijks wordt een algemene briefing voorzien en dagelijks wordt een operationele briefing gegeven aan de opgaande
interventieploegen.

Vertrouwenspersoon

Informele procedure
Aantal interventies door de vertrouwenspersoon  : 11
7 dossiers handelden over pesterijen op het werk of ongewenst seksueel gedrag op het werk, en 4 dossiers gingen over privé
problemen.
Formele procedure
Er werden geen formele procedures opgestart.
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Klanten-leveranciers-partners

Interne kwaliteitszorg en Toezicht (IKZT)

In 2020 werden door de officier intern toezicht 19 klachten geregistreerd en onderzocht.
Het ging om 14 administratieve onderzoeken en 5 klachten waarvan het noodzakelijk was een gerechtelijk proces-verbaal op te
stellen dat werd overgemaakt aan het bevoegde parket.

Herkomst van de administratieve klachten?

Van de door de eigen dienst intern toezicht onderzochte administratieve klachten kwamen er 4 via het Comité P. 
-        in 1 geval werd opdracht gegeven om de klacht volledig autonoom te onderzoeken, een conclusie te trekken en deze ter
         kennis te brengen van het Comité P, de klager en de betrokken medewerkers.  
-        in 2 gevallen werd ons gevraagd om inlichtingen te verschaffen aan het Comité P zodat zij zelf een beslissing konden nemen.   
-        1 klacht via het Comité P betrof een “vraag tot onderzoek door de dienst intern toezicht”.  Dit betekent dat er een intern
         onderzoek dient uitgevoerd te worden met vermelding van de uitgevoerde onderzoeksdaden, de conclusies van het
         onderzoek en de eventueel genomen maatregelen zodat het Comité P een standpunt kan innemen.
         Alle klachten via het Comité P werden zonder gevolg voor de betrokken medewerkers afgesloten.
-        6 klachten werden rechtstreeks ingediend bij de officier intern toezicht
-        3 klachten werden overgemaakt door het parket
-        1 klacht ontvingen we via de burgemeester

Welk onderwerp hadden de klachten?

-         agressief, dreigend, intimiderend taalgebruik: 4.
-         dossier niet afgewerkt binnen de termijn opgelegd door het parket: 3.
-         agressieve, dreigende, intimiderende houding: 2.
-         niet tussenkomen, niet noteren van een klacht of aangifte: 2.
-         misplaatste gebaren, misplaatst gedrag: 1.
-         niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits-, of proportionaliteitsbeginsel bij het gebruik van geweld: 1.
-         niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen: 1.
-         partijdige, niet neutrale houding, ongelijke behandeling: 1.
-         informatie aan Comité P over een voorgaand onderzoek: 1.

Welk gevolg werd er gegeven aan de klachten?

-        met 1 personeelslid werd een coachend gesprek gehouden. 

Uit welke dienst kwamen de betrokken personeelsleden?

In totaal waren 19 personeelsleden betrokken :
-         13 uit de interventiedienst
-          3 uit de verkeersdienst
-          3 uit het fietsteam
Het spreekt vanzelf dat de medewerkers van de interventie, die het meest in contact komen met het publiek, de grootste kans lopen
op een klacht.

Gerechtelijke klachten
Er werden in 2020 : 5 processen-verbaal opgesteld tegen politieambtenaren (3 keer medewerker eigen korps en 2 keer tegen een
politieambtenaar uit een ander korps)

Om welke inbreuken ging het?

-          inbreuk op de coronamaatregelen
-          verspreiden van beelden die strijdig zijn met de goede zeden
-          wederrechtelijk bezit van verdovende middelen
-          onopzettelijke slagen en verwondingen
-          valsheid in geschriften, wederrechtelijke vrijheidsberoving
2 onderzoeken werden afgerond en in beide gevallen kwam het parket tot de conclusie dat er geen sprake was van een misdrijf en
werd de zaak zonder gevolg geklasseerd.  1 dossier werd overgemaakt aan de Algemene Inspectie en 2 dossiers zijn nog in
onderzoek.

Voorafgaande onderzoeken
Dit zijn onderzoeken die worden bevolen door de korpschef naar aanleiding van een melding over mogelijk disfunctioneren.  Ze
gaan een eventuele tuchtprocedure vooraf.  Deze onderzoeken staan los van klachten die hoger werden toegelicht.
In 2020 werden 2 voorafgaande onderzoeken gevoerd wegens het niet naleven van de ambtsplichten bij een interventie wegens
intrafamiliaal geweld.  De twee betrokken inspecteurs kregen hiervoor een functioneringsnota. 

Resultaten



Meldingen afgehandeld zonder officieel onderzoek

Er werden nog 24 meldingen onderzocht zonder dat er een officieel onderzoek werd opgestart.  Het gaat hier meestal om mensen
die toelichting vroegen bij gevolgde procedures zonder dat zij hiervoor formeel een klacht wilden neerleggen of om meldingen met
weinig impact:
- 7 personen hadden vragen bij de wijze waarop een interventie werd afgehandeld.
- 6 personen hadden vragen bij de wijze waarop een verkeerscontrole werd afgehandeld.
- 3 personen hadden vragen bij de manier waarop een melding werd opgevolgd.
- 2 personen stelden vragen bij het hoe en waarom zij werden geverbaliseerd.
- 2 personen stelden vragen bij het hoe en waarom van een identiteitscontrole.
- 1 persoon kaartte mogelijke domiciliefraude aan waarop niet adequaat zou zijn gereageerd.
- 1 melding ging over de afhandeling van het overlijden van een buitenlander.
- 1 persoon vroeg informatie over de takeling van zijn voertuig.
- 1 persoon meldde een te lange wachttijd aan het zonaal onthaal. 

Bedankingen

Er werden 13 bedankingen aan onze diensten overgemaakt.  
In 4 gevallen ging het om een algemene bedanking gericht aan het korps voor bijstand in andere politiezones en samenwerking met
externe diensten.  Deze bedankingen werden via de interne communicatiekanalen ter kennis gebracht aan het personeel. 
In 9 andere gevallen ging het om felicitaties die die door burgers rechtstreeks werden overgemaakt ter attentie van één of meerdere
medewerkers, dit om hun appreciatie uit te drukken voor het geleverde werk.  
Bij deze rechtstreekse bedankingen waren 25 personeelsleden betrokken, 23 medewerkers van de interventiedienst en 2
wijkinspecteurs.  Deze kregen allen de felicitatie toegevoegd aan hun persoonlijk dossier.
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