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MELDING OP 
101-CENTRALE

Voldoende info = BIN opstart Onvoldoende info = STOP

De politie schat de situatie in en 
beslist om een BIN al dan niet 
op te starten. Een BIN wordt dus 
niet bij elke inbraak opgestart!

Een BIN wordt enkel opgestart bij:

* een inbraak op heterdaad.
* voldoende aanwijzingen zoals 
  nummerplaat, persoonsbeschrijving,...

De 101-centrale spreekt boodsc-
hap in en start de juiste BIN(’s) op.

De politie spoort intussen de 
verdachte(n) verder op.

BIN-leden krijgen een oproep!

Je beluistert de boodschap; druk op 
het einde op ‘2’, zo weten wij dat je de 
boodschap goed ontvangen hebt.

Je gaat nu:

Je eigen woning veilig afsluiten.

Binnen- en buitenverlichting 
aansteken.

Buiten kijken (niet buiten gaan!).

Letten op personen die zich 
vreemd gedragen, woningen 
afspeuren, vreemde wagens,...

Iets verdachts = 101!
Bel onmiddellijk 101 en geef 
zoveel mogelijk info (zie achterzijde)

Niets verdachts = STOP
Je hoeft niets meer te doen. 
Bedankt om mee uit te kijken!
De politie kan achteraf feedback 
geven via de hoofdcoördinatoren.

Je hoeft niets meer te doen. 
Bedankt om mee uit te kijken!
De politie kan achteraf feedback 
geven via de hoofdcoördinatoren.

1

2 2

3

4

5

5

wel

wel

niet

niet
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31% 
minder 

inbraken!
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2017 86 163 249
2018

poging effectief

61 111 172

2016

2014

2015

109 219 328
74 135 209
74 166 240

2014

41

44

85

2015

21
44

65

2016

17
33

50

2017

23
49

72

2018

17
33

50

DE PINTE

2014

22

30

2015

15
25

40

2016
88

35

43

2017

19
14
33

2018
7

15
22

GAVERE

2014

29

62

91

2015

15
34

49

2016

26

60

86

2017

24

53

77

2018

17
25

42

NAZARETH

2014

32

92

124

2015

23
32

55

2016

23
39

62

2017

20
46

66

2018

20
38

58

SMLATEM

-31%-31%

15% 14%
zijkant

44%
achterkant

voorkant

11%
verdieping

16-20u woensdag
vrijdag

49% 29%

openbreken 
raam/deur

glasbreuk

WANNEER? WAAR? HOE?

EVOLUTIE PER GEMEENTE

Populaire dagen zijn 
woensdag en vrijdag. 

Het tijdstip waarop het 
meeste wordt ingebroken 
is tussen 16 uur en 20 uur.

Het openbreken van 
ramen en deuren (49%) is 
klassiek de meest 
gebruikte methode om in 
te breken. Op de tweede 
plaats staat glasbreuk 
(29%).

Bij 44% werd achteraan 
ingebroken, via deur, 
raam of schuifraam.  
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...
actieplan

woninginbraken
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GESPECIALISEERD ONDERZOEK

PREVENTIE

1,65

12

gemiddeld 
aantal sporen 
per inbraak

dossiers met 
aanwijzing 
naar daders

7

20

arrestaties

aanhoudingen

283
gevonden sporen

preventieadvies 
aan huis

afwezigheidstoezicht
aan huis

sensibilisering & feedback
101 bellen bij 

verdachte situaties

gerichte controles
& campagnes

ANPR-netwerk
aan de invalswegen

buurtinformatienetwerk
opstart bij 

verdachte situaties

168
28

nacontroles
(premies)

890
15.887

controlebezoeken
dag & nacht

43
4.556

BIN en BIN-Z leden
volledige politiezone

meldingen
verdachten situaties

834

10

inbrakenacties
1dagniet
fenomeenteam 
Donkere Dagen 
campagne,...

DE PINTE: 283
GAVERE: 141
NAZARETH: 176
SMLATEM: 290

DE PINTE: 702
GAVERE: 553
NAZARETH: 2.049
SMLATEM: 1.252

Als slachto�ers een inbraak melden, dan komt 
eerst onze interventieploeg langs. Zij gaan de 
situatie na en geven hun eerste vaststellingen 
door aan het Team Inbraken. Dat zijn medewerk-
ers die zich specialiseerden in de sporenopname 
na een inbraak. Binnen de 24 uur gaan zij langs bij 
het slachto�er.

Wat doet het Team Inbraken precies?
Het Team Inbraken gaat na of er bruikbare sporen 
zijn. Zo ja, dan gaat het team de sporen op de 
best mogelijke manier opnemen voor verder 
onderzoek door het labo. Het team heeft 
daarvoor de deskundigheid én gespecialiseerd 
materiaal: poeders, gellifters, borstels, swabs 
(stalen),... Tot slot beheert het team het dossier en 
is zo het aanspreekpunt voor de slachto�ers.

passanten gecontroleerd

personen of 
voertuigen geseind

2.957

17
2016: 51

2017: -35%
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...
samenwerking

met BIN’s
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OPSTART BIN-OPROEPEN

BIN-LEDEN

697 540 1.956

92

DE PINTE GAVERE NAZARETH SMLATEM

BIN-Z

1.199

63
BIN-Z

7 2

8+1

DE PINTE GAVERE

NAZARETH SMLATEM

BIN-Z BIN-Z21+1

31
27

46
64

2014

2015

2016

2017

432018

BIN-LEDEN MELDEN MISDRIJVEN EN 
VERDACHTE GEDRAGINGEN AAN DE 
POLITIE, ENKEL EN ALLEEN VIA HET 
NOODNUMMER 101. 

Vanuit de 101-centrale wordt een politie-
ploeg ter plaatse gestuurd. Op basis van 
de situatie ter plaatse beslist de politie-
ploeg of een BIN al dan niet opgestart 
wordt. Dit hangt hoofdzakelijk af van de 
snelheid van de melding en de concrete 
info die de melder kan geven 
(persoonsbeschrijving, gegevens van de 
vluchtwagen,...).

Als een BIN opgestart wordt, wordt via de 
101 centrale een automatisch telefonisch 
bericht verspreid onder de BIN-leden. In 
dit bericht wordt gevraagd om extra 
waakzaam te zijn voor bepaalde personen, 
voertuigen of situaties.

In 2018 noteerden we in totaal 834 
meldingen van verdachten personen of 
voertuigen via het noodnummer 101 
(2017: 824). Dit is ongeveer 1/8 van alle 
meldingen die bij onze interventiedienst 
binnenkomen.

Binnen de politiezone Schelde-Leie zijn er momenteel 31 buurtinformatienetwerken 
(BIN) actief en 2 buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z). 

Totaal aantal BIN-leden voor de volledige politiezone: 4.556



10 BIN-boekje - cijfers 2018

PLaNNEN VOOr 2019

Met het project 2020-2026 geven we invulling 
aan ons nieuwe zonaal veiligheidsplan. Dat is de 
basis voor het veiligheidsbeleid van de politie 
voor de komende 6 jaar. 

Hierin worden enerzijds de lijnen uitgetekend voor 
de interne werking. Daarnaast worden actieplan-
nen beschreven voor de veiligheidsprioriteiten 
waarmee onze politiezone te maken heeft. We 
doopten dit: project 2020-2026. In het najaar van 
2018 zijn we gestart met de voorbereiding door 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen. 

In oktober lanceerden we onze veiligheidsenquê-
te. Bijna 900 inwoners van onze politiezone en 70 
medewerkers van het korps gaven hierin hun me-
ning over het veiligheidsgevoel en de werking van 
de politie van Schelde-Leie. 

In ons politiecafé op 12 december gingen we een 
stapje verder en gingen we met een 70-tal inwo-
ners, beleidsmakers en medewerkers rond de ta-
fel zitten. Met als doel om van elkaar te weten te 
komen wat we belangrijk vinden rond veiligheid 
en de werking van de politie. Het werd een inspi-
rerende, aangename en boeiende avond. Niet in 

het minst dankzij het engagement van alle deel-
nemers, die we als teken van onze appreciatie 
bombardeerden tot onze VIP’s, Veiligheids Ideeën 
Partners. Zij hebben nu een exclusieve rechtstreek-
se veiligheidslijn met het beleid van ons korps en 
kunnen de verschillende stappen in ons project 
2020-2026 volgen vanop de eerste rij.

Maar we zijn er nog niet… in de komende maanden 
gaan we met het volledige korps aan de slag om 
alle inzichten en ideeën om te zetten in concrete 
werkpunten en prioriteiten te bepalen. Daarmee 
rekening houdend met onze troeven én verbeter-
punten, met mogelijke perspectieven én hinder-
nissen die op ons afkomen.

Je merkt dat wij het belangrijk vinden om alle 
partners in ons veiligheidsbeleid te betrekken. 
Externe ogen nodigen immers uit om onze eigen 
werking vanuit een ander perspectief te bekijken, 
wat enkel maar verrijkend werkt. 

Het sluitstuk zal ons nieuw zonaal veiligheidsplan 
zijn dat we presenteren aan de zonale veiligheids-
raad in juni.

Project 2020-2026
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Eind 2018 werden we door de overname van de 
firma Enoxus verplicht om na te denken over een 
nieuwe aanbieder van software om onze BIN-be-
richten te beheren. 

We maakten een analyse, onderzochten de verschil-
lende mogelijkheden (BE-alert versus AlarmTILT) 
en brachten de voor- en nadelen in kaart. De keuze 
viel uiteindelijk op AlarmTILT. Een van de troeven 
van dit systeem is dat het ook gebruikt wordt door 
de meeste politiezones die ons omringen.

1 Jaar ProEfPErIoDE

De overstap naar AlarmTILT vraagt een aanpas-
singsperiode van zowel het CICOV (101-centrale), 
de politie en de (hoofd)coördinatoren. De nieuwe 

programmatie op het CICOV hebben we intussen 
achter de rug (eind februari lag de BIN-werking 
daardoor ruim een week stil). 

Het beheersysteem (om nieuwe leden toe te voe-
gen, statistieken te raadplegen,...) werkt op een 
andere manier en biedt niet dezelfde functies aan 
van het Enoxus-systeem. De gebruikers calculeren 
daarom een proefperiode van een jaar in om het 
volledig onder de knie te krijgen en waar nodig bij 
te sturen. Voor de BIN-leden verandert er niets.

We rekenen erop dat iedereen tegen begin 2020 
vlot met alarm-TILT overweg zal kunnen. In tus-
sentijd vragen we alvast jullie begrip - en dat van 
jullie BIN-leden - voor eventuele kinderziektes die 
kunnen opduiken.

Enoxus wordt alarmtiLt

>>>
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...
enkele

succesverhalen
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2 inbrekers aangehouden in Nazareth

- 29.01.2018 - 
Vrijdagavond 26 januari 2018 omstreeks 23u45 
kreeg de interventieploeg van de politie Schelde-Leie 
melding van een inbraakalarm in de Citroëngarage 
in de Begoniastraat in Nazareth. De politie ging on-
middellijk ter plaatse en aan de garage werd een 
verdacht voertuig met Britse nummerplaten aan-
getroffen. Bij het voertuig stond één persoon. Een 
tweede persoon was over het hekken gekropen en 
bevond zich op het terrein van de garage.

De twee verdachten werden gearresteerd. Het betrof 
twee mannen van 24 en 29 jaar met de Roemeense 
nationaliteit. Ze werden zaterdag voorgeleid voor de 
onderzoeksrechter in Gent. Ze werden beiden aan-
gehouden.

Drie aangehouden na inbraak in Nazareth

- 07.02.2018 -
Op dinsdagavond 30 januari 2018 rond 18u45 ho-
ren de bewoners van een handelszaak in de Steen-
weg Deinze (Nazareth) lawaai. Inbrekers trachten 
op de eerste verdieping een raam van de opslag-
ruimte open te forceren. De daders worden opge-
schrikt en vluchten weg. De bewoners kunnen de 
Duitse nummerplaat van hun Alfa Romeo noteren 
en ze verwittigen de politie. De wagen wordt ge-
seind.

Twee dagen later, op 1 februari, wordt de Alfa Ro-
meo opgemerkt door de lokale politie van Dilbeek. 
De inzittenden worden gearresteerd: 4 mannen uit 
Servië, Kroatië en Joegoslavië. Eén is minderjarig, 
de andere zijn 18, 35 en 58 jaar oud. Het onderzoek 
op de ANPR-camera’s en naar sporen kan hen lin-
ken aan de inbraak in Nazareth en mogelijk ook aan 
andere inbraken (o.a. in Wetteren).

De meerderjarige verdachten worden voorgeleid bij 
de onderzoeksrechter in Gent op 2 februari 2018. 
Ze zijn alle drie aangehouden.

Bendeleden kregen tot 4 jaar cel

- 15.03.2018 - 
Een achtkoppige Roemeense bende is gisteren ver-
oordeeld tot vier jaar cel voor enkele ramkraken, 
waaronder één in De Pinte.

Vanuit hun uitvalsbasis langs de Hundelgemse-
steenweg in Merelbeke ging de bende te werk. Een 
ramkraak op een tankstation in De Pinte mislukte. 

Na die ramkraak en inbraken in onder meer Gavere 
begon de politie een onderzoek naar de bende. Op 
7 juni viel de politie binnen in hun kraakpand en 
werden elf mensen opgepakt. 

De goede samenwerking tussen de Federale Ge-
rechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en de lokale re-
cherche van de politiezones Schelde-Leie en Regio 
Rhode en Schelde heeft ervoor gezorgd dat deze 
bende op korte termijn kon opgepakt worden. Acht 
bendeleden werden nu gestraft.

Nepagent laat voetspoor achter

In het voorjaar 2018 was er een oplettende buur 
die bij zijn overbuurvrouw in SML verdachte per-
sonen signaleerde. Bij aankomst bleek het te gaan 
om nepagenten. Er werd door het sporenteam een 
voetafdruk opgenomen. Later op de dag werd een 
verdachte aangetroffen. 

Op basis van het schoenspoor kon deze worden 
aangeduid als de dader. 

3 inbrekers Sint-Martens-Latem aangehouden

- 03.04.2018 - 
Op zondag 1 april 2018 omstreeks 17u30 merkte 
de interventieploeg van politie Schelde-Leie 3 ver-
dachte mannen op in de Brandstraat in Sint-Mar-
tens-Latem. De agenten gingen over tot een con-
trole van hun identiteitspapieren. 

Op dat moment kwam er een melding binnen via 
de 101-centrale van een inbraak in de Hooglatem-
weg in Sint-Martens-Latem. De bewoner zou ge-
hoord hebben dat zijn achterdeur geforceerd werd. 
Hij maakte lawaai en hoorde de indringers weglo-
pen. Achteraf bleek dat er cash geld werd meege-
nomen.

De politie legde onmiddellijk de link met de ver-
dachte personen en nam de mannen mee voor ver-
hoor. Het voertuig van de verdachten, een wagen 
met Franse nummerplaat, werd in de buurt aange-
troffen. De politie vond in de nabije omgeving ook 
inbrekersmateriaal terug.

De verdachten, 2 mannen van resp. 24 en 27 jaar 
met de Kroatische nationaliteit en een 19-jarige 
man met de Franse nationaliteit, werden gearres-
teerd.

Op maandag 2 april 2018 werden ze voorgeleid 
voor de onderzoeksrechter in Gent die besliste om 
de 3 verdachten aan te houden.
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Celstraffen voor inbrekers Sint-Martens-Latem

- 16.05.2018 - 
Na meerdere inbraken in de Mortelstraat in Sint-
Martens-Latem in februari 2017 konden we via de 
ANPR-camera’s achterhalen met welke wagen de 
verdachten weggereden waren. We startten een 
onderzoek en konden de verdachten - 3 Roeme-
nen - identificeren. De mannen werden ook gelinkt 
aan feiten in o.a. Bastogne, Vossem, Tenneville, Ze-
delgem en Melle. Ze werden in Italië en Roemenië 
gearresteerd.

De rechtbank veroordeelde twee mannen (27 en 31 
jaar) tot 4 jaar effectief en één man tot 2 jaar, waar-
van 1 effectief.

Verdachte inbraak Nazareth gevat

- 10.07.2018 - 
In de nacht van zaterdag 7 juli op zondag 8 juli 
worden de bewoners van een woning in de Ou-
denaardseheerweg in Nazareth gewekt door hun 
inbraakalarm. Onbekenden trachten via de achter-
deur in te breken. Ze vluchten weg en de bewoners 
verwittigen onmiddellijk de politie.

Tijdens het aanrijden, kruist de interventieploeg 
een wagen met buitenlandse nummerplaat. De 
wagen drijft de snelheid op en de politie achter-
volgt deze tot in de Weefstraat. Daar stappen drie 
personen uit de wagen die te voet weglopen. Eén 
verdachte kan gevat worden door de politie.

Verdachte inbraak Nazareth gevat

- 07.11.2018 - 
In de nacht van zondag 4 op maandag 5 november 
2018 omstreeks middernacht werd de eigenaar van 
een handelszaak in Sluis (Nazareth) gewekt door 
verdachte geluiden. Een inbreker werd hierdoor 
opgeschrikt en vluchtte weg. De eigenaar zette de 
achtervolging in en kon de verdachte tegenhouden 
aan de brug aan de Grenadierslaan.

Terwijl hij de politie belde, kon de verdachte zich 
losrukken. De interventieploeg van politie Schelde-
Leie slaagde er evenwel in de verdachte even ver-
derop te vatten. De verdachte - een 20-jarige man 
uit Merelbeke - werd meegenomen naar het com-
missariaat.

Op dinsdag 6 november 2018 werd hij voorgeleid 
voor de onderzoeksrechter in Gent die besliste om 
hem aan te houden.

Vijf Roemenen in cel voor inbraken bij elektrozaken

- 29.11.2018 - 
De onderzoeksrechter in Turnhout heeft vijf Roe-
menen aangehouden. Ze worden verdacht van in-
braken in elektrozaken in Olen, Boortmeerbeek en 
Sint-Martens-Latem.

De eerste inbraak van de reeks gebeurde op 23 juli 
2018. “Net voor 2 uur werd toen ingebroken in een 
vestiging van Switch in Olen. Er werden een tiental 
iPads en een tiental laptops gestolen”, vertelt een 
woordvoerder van het parket. “Een getuige had in 
de nacht verdachte handelingen gezien in de buurt 
en hij had ook een man in een auto met Roemeen-
se nummerplaten zien stappen.”

Vier dagen later braken onbekenden in bij een fi-
liaal van Krëfel in Boortmeerbeek. “Bij die feiten 
werden laptops gestolen en werd ook dezelfde wa-
gen met Roemeense nummerplaten gespot”, aldus 
nog de parketwoordvoerder. “Die auto werd op 5 
augustus rond 1.45 uur klemgereden na een ram-
kraak op een Switch aan de Kortrijksesteenweg in 
Sint-Martens-Latem. De vijf inzittenden konden op 
dat moment wegvluchten, maar in de auto werden 
verschillende laptops teruggevonden die bij Switch 
waren gestolen.”

Verder onderzoek heeft uiteindelijk tot de arres-
tatie van vijf verdachten geleid. Het gaat om Roe-
menen van 22, 27, 29, 36 en 48 jaar. De raadkamer 
in Turnhout heeft hun aanhouding bevestigd voor 
zware diefstal en vereniging van misdadigers.

Celstraffen voor diefstal Sint-Martens-Latem

- 06.12.2018 - 
Op 3 oktober 2017 werd politie Schelde-Leie inge-
licht van een diefstal in de Reinaertdreef in Sint-
Martens-Latem. De huishoudster en haar toenma-
lige vriend maakten toen geld en juwelen buit. Het 
betrof een 24-jarige vrouw en 22-jarige man uit 
Roemenië.

Het onderzoek van onze recherche leidde via het 
Verenigd Koninkrijk naar Roemenië. Daar konden 
beiden opgepakt worden. Ze bekenden de feiten en 
werden aan België uitgeleverd.

De rechtbank veroordeelde beiden tot 2 jaar, waar-
van 1 effectief. Ze werden opgesloten in de gevan-
genis van Gent.
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meer info op www.scheldeleie.be

M/V

01

opvallende kenmerken

17

Bv. tatoeages, littekens, 
piercings, voorwerpen, 
taal,...

Voertuig

18

Nummerplaat:
Nationaliteit:
Merk:
Kleur:
Rijrichting:

Type

02

Juwelen

16

Baard/snor

08

Leeftijd

03

Lichaams-
bouw

06

Lengte

04

H o o f d -
deksel

11

Gewicht

05

Bovenkledij

12

Haar

07

Das

13

ogen

09

Schoenen

15

Broek/rok

14

Bril

10

Voel je aan dat er iets niet klopt? Zie je een auto die niet in jouw straat hoort 
te zijn? Aarzel nooit en bel het noodnummer 101! Onmiddellijk en zonder 
twijfel. Het is de snelste manier om een politiepatrouille ter plaatse te sturen 
om de personen of het voertuig te controleren. 

Met deze info help je de politie al een heel eind op weg:
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N43

N43

Sint-Martens-Latem

Gavere

Asper

N444

N437

De Pinte

Eke

Nazareth

Zevergem

Deurle

N60

N60

N439

N452

N35

E17

E17

Semmerzake

Vurste

Baaigem

Dikkelvenne

N437

MELISSa SoBrIE
0491 35 41 29

STEVEN DEBoEck
0491 35 41 10 

PaTrIck VErGaErT
0491 35 41 15 

céDrIc Buyck
0491 35 41 13 

MarIo coLPaErT
0491 35 41 12 

BoNo caDroN
0491 35 41 14 

VaNESSa kLüTScH
0491 35 41 11 

VaLErIE HELDErWEIrT
0491 35 41 19 

kurT VErScHELDEN
0491 35 41 20 

JEaN-PIErrE coorEVITS
0491 35 41 16 

kaTrIEN DHoNT
0491 35 41 17 

WIM VaNDENBroEckE
0491 35 41 18 

KEN JIJ JE WIJKINSPECTEUR?


