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ABSTRACT 
Het jaarverslag 2020 

geeft u een concreet 

beeld over de werking 

van uw politie alsook 

over de behaalde 

resultaten. Uw zaak is 

immers onze taak.  

 

 

 

 



Voorwoord korpschef 
Beste lezer,  

2020 was in alle opzichten een vreemd jaar door hoe kan het ook 

anders de pandemie.   

Onze interne werking van onze politieorganisatie typeert zich 

door de onderlinge joviale contacten.  Iedere ochtend doet het 

personeelslid dat op de werkvloer toekomt zijn/haar ronde in 

het gebouw om iedere collega met een handdruk een 

goedemorgen te wensen, heel erg plots werd dit vervangen door 

het volgen van de juiste wandelrichting in het gebouw en van ver 

en vanachter je mondmasker elkaar goedemorgen te wensen.  

Vergaderingen, ook al zijn ze intern, vinden plaats via Teams, 

collega’s werken van thuis uit, teambuilding- paasontbijt en alle 

andere initiatieven om het welbevinden van de medewerkers te verbeteren, konden niet doorgaan.  

De structurele aanpassingen in onze dagdagelijkse omgang met elkaar, veroorzaakt door het corona-

virus, hakken er weldegelijk in.  Maar wat ben ik fier op mijn medewerkers.  Ze hebben niet alleen 

getoond dat ze ondanks de noodzakelijke veranderingen enorm veerkrachtig zijn, maar ze maakten 

iedere dag opnieuw duidelijk dat ze een hechte groep vormen.  Ook op het terrein hebben ze opnieuw 

het beste van zichzelf gegeven.  Een oprechte dankjulliewel collega’s! 

2020 is ook het jaar waarin we de steun en het geloof van onze bestuurlijke overheden in onze 

medewerkers enorm gevoeld hebben.  De wijze waarop het bestuur ons gesteund heeft om heel snel 

de juiste bescherming te genieten, om een procedure uit te werken wanneer een collega zou bespuwd 

worden (nog voordat er nationale richtlijnen uitgeschreven waren) doet ieder van ons enorm veel 

deugd.  Daarnaast hebben we samen heel wat werk verzet, denk maar aan het ontwerpen van een 

nieuw GAS-reglement, het uitvaardigen van een politieverordening zodat criminele motorclubs geen 

clubhuis kunnen oprichten in onze gemeenten en het ondertekenen van het protocol bestuurlijke 

handhaving dat ervoor zorgt dat het overleg tussen bestuurlijke en gerechtelijke overheid enerzijds en 

politie anderzijds nog beter kan verlopen.  Een dikke merci voor dit alles!   

Nationaal zien we een daling in heel wat criminaliteitscijfers. Een trend die bij ons ook doorgezet wordt 

door een daling van het aantal inbraken in woningen, gebouwen en in het aantal diefstallen uit 

voertuigen.  De oproepen van mensen die dringende politiehulp nodig hebben daalden mee.  Drie 

feiten volgden deze trend niet met name de meldingen die we binnen kregen omtrent: oplichting via 

internet, intra-familiaal geweld en drugs.  Samen voerden de collega’s meer dan 1600 uren aan corona-

patrouilles uit  

2020 is het jaar waar het nogmaals duidelijk werd dat samenwerking met al onze belanghebbenden 

loont! 

 

Veel leesplezier 

 

Delphine Schelpe, Wnd Korpschef  
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Deel 1: Organisatie 
 

 

1. Uw zaak = onze taak 
 

1.1 Algemene omschrijving 
De politiezone Brakel, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, is een meergemeentezone.  Zij omvat 

de gemeenten Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm.  

 

De politiezone ressorteert onder 

het gerechtelijk arrondissement 

Oost – Vlaanderen, afdeling 

Oudenaarde en heeft een totale 

oppervlakte van 147,1 km².  In 

het noorden grenst zij aan de 

politiezone Schelde & Leie, in het 

zuiden aan de politiezone Ronse 

en de politiezone Pays des 

Collines, in het westen aan de 

politiezone Vlaamse Ardennen 

en in het oosten aan de 

politiezones Zottegem – Herzele 

– Sint-Lievens-Houtem en 

Geraardsbergen-Lierde. 

De politiezone grenst aan 

Wallonië (zone Pays des 

Collines). De taalgrens bedraagt 

ongeveer 13,5 km. 

Op basis van de 

gemeentetypologie en het 

bevolkingsaantal in de 

politiezone, wordt onze politiezone gerangschikt als een politiezone categorie 5 (matig morfologisch 

verstedelijkte gemeente). 
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1.2 Demografie 
 

De politiezone telde 31508 inwoners in 2020.  Het bevolkingsaantal is het grootst in Brakel. Ook de 

bevolkingsdichtheid is het hoogst in Brakel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor al deze inwoners zetten we iedere dag ons beste beentje voor.  Uw zaak is onze taak.  

 

 

 

 

 

 

  

  
inwoners 
31/12/2020 hectare km² inw/km² 

Zwalm 8235 3381,7 33,817 244 

Maarkedal 6362 4562,62 45,6262 140 

Horebeke 2011 1119,68 11,1968 180 

Brakel 14900 5646,42 56,4642 246 

Totaal 31 508 14710,42 147,1042 214 
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Deel 2: Uw politie  
 

1. Nieuw in de zone:  
 

Op 28 juni 2019 keurde de politieraad het nieuw 

organogram goed.  Dit houdt in dat we tegen 2025 

ons personeelskader zullen zien aangroeien met 11 

personeelsleden.  In 2020 versterkten we ons korps 

met 2 nieuwe digitale profielen.  Zo mochten we INP 

Tineke Schamp verwelkomen die instaat voor de 

interne en extern communicatie van onze politiezone.  Daarnaast zal zij voor evenementen en 

wielerwedstrijden instaan voor het opvolgen van sociale media.  INP Timothy Antheunis heeft een 

plaats in onze recherche weten te bemachtigen.  Zijn interesse en kennis van het digitaal rechercheren 

maakt dat we ook in onderzoeken waarbij het internet gebruikt werd om het feit te plegen sterker 

staan.  We wensen beide collega’s heel veel werkplezier toe in ons korps.  

In 2020 gingen we aan de slag met ons nieuw Zonaal Veiligheidsplan 

(ZVP) 2020 -2025.  Het plan werd goedgekeurd door de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Justitie.   

De prioriteiten van het ZVP zijn:  

• aanpakken van drugs 

• het doorbreken van het stilzwijgen rond Intra-

familiaal geweld 

• aanpak internet – en informaticacriminaliteit 

• inzetten op de aanpak van overlast 

Daarnaast willen we onze interne werking verder professionaliseren 

opdat we samen nog beter kunnen instaan voor de leefbaarheid en 

veiligheid van onze inwoners en bezoekers.  
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2.Personeel 
 

2.1. Personeelsbestand 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Operationeel       

 

38 38  37 34 35 

 

10 10  12 
 

14 
 

16 

Totaal 
operationeel 

48 48  49 48 51 
 

      

Burger       

 

1 1  2 2 2 

 

11 11  11 11 11 

Totaal 
Burger 

12 12  13 13 13 
 

      

Totaal       

 
39 39  39 36 36 

 

21 21 23 25 27 

personeelsleden 60 60 62 61 64 

 

Het jaar 2020 is het jaar waarin er heel wat personeelsbewegingen opgetekend werden.  Zo mocht 

onze politiezone 8 nieuwe collega’s verwelkomen en namen we afscheid van 5 collega’s.  

• Interventie kreeg er 2 inspecteurs bij, zijnde: INP Sheryl Merchiers en INP Steven Potvin.   

• De gemeente Maarkedal nam in 2019 afscheid van INP Johan Vandenberge die zijn verlof 

voorafgaand aan zijn pensioen (NAVAP) opgenomen heeft.  Ondertussen hebben de inwoners 

van Maarkedal kunnen kennis maken met hun nieuwe wijkagent INP Bert De Staercke.  De 

coördinatie van de wijkposten Maarkedal, Horebeke en Zwalm wordt, sinds 1 september dit 

jaar opgenomen door HINP Yves Mangelinckx.  Hij volgt HINP Nele Mertens op die eind januari 

2021 haar opleiding tot commissaris afrondt.   

• De lokale recherche kreeg er een HINP en een INP bij, zijnde: HINP Ann Hermans en INP 

Timothy Antheunis.  HINP Ann Hermans volgt HINP Freddy Dutronay op die vanaf 1 november 
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2020 mag genieten van zijn pensioen.  HINP Karel De Colfmaeker volgt HINP Ronny De Groote 

op als dienstchef van de lokale recherche.  Ronny ging op 1 mei op pensioen, samen met zijn 

vrouw Marleen Dekoker.   

• Marleen stond in voor het onderhoud van ons hoofdcommissariaat.  Haar uren werden 

verdeeld onder haar 2 collega’s.   

• Ons korps kon rekenen op de financiële ondersteuning van consulent Saïmi Bauters.  Zij werd 

tijdelijk aangeworven teneinde de langdurige ziekte van onze collega die instaat voor de 

boekhouding op te vangen.   

• We namen afscheid van HINP Danny Tallieu die op 1 april 2020 medisch gepensioneerd werd.   

• HCP Tom Broekaert bleef gedurende het ganse jaar gedetacheerd naar de Federale Politie DGJ, 

dienst Beleidsondersteuning.  

 

Welkom aan al onze nieuwe collega’s!   &  onze collega’s die ons verlaten hebben, 

 geniet van jullie welverdiende rust!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie kunnen afleiden uit onderstaande tabel hebben we een kleine verjongingskuur ondergaan 

in 2020.  In 2020 telden we 20 personeelsleden van 40 jaar of jonger dit ten opzichte van 18 

personeelsleden in diezelfde leeftijdscategorie.  Daarnaast dienen we nog steeds op te merken dat we 

een relatief ‘oud’ korps hebben met 19 personeelsleden tussen de 51 en de 60 jaar.  Dit houdt in dat 

we de komende jaren zeker rekening dienen te houden met een grote uitstroom.  In 2021 zal dit nog 

goed meevallen, daar maar 1 personeelslid aangegeven heeft om zijn verlof voorafgaand aan zijn 

pensioen op te nemen.  We trachten met ons aanwervingsbeleid hier steeds tijdig op in te spelen. 

 

Leeftijdscategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

jonger dan 20 0 0  0 1 0 

20 -≥ 30 3 2 2 2 6 

31 - ≥ 40 19 17 20 16 14 

41 - ≥ 50 16 20 21 26 25 

51 - ≥60 22 21 19 16 19 

Ouder dan 60 0 0 0  0 0 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.geoconsulting.be/nl/welkom-axelle-raemdonck/&psig=AOvVaw0T-QPA6iZbqOePb0EQRcPO&ust=1580813307060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs1N2atecCFQAAAAAdAAAAABAD
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2.2 Specialisaties 
Onze politiezone kan rekenen op een bijzondere inzet van haar personeelsleden.  Dit vinden we onder 

andere terug in het groot aantal specialisaties van onze medewerkers.   

Hieronder een overzicht: 

Specialisatie Aantal 

Diefstal Preventie Advies 3 

Spotters (voetbal) 7 

Slachtofferbejegenaar/ slechtnieuwsmelder 12 

Milieu 1 

EHBO 9 

Videoverhoor – TAM 2 

Monitor geweldbeheersing 4 

Beroepenvoorlichter 5 

Interne Preventieadviseur 1 

Interne brandbestrijding 17 

Vertrouwenspersoon 1 

 

2.3 Prestaties in uren  
In onderstaande grafiek zie je een voorstelling van de beschikbare en de noodzakelijke capaciteit.   

Wat betekent dit concreet en waaruit bestaat het verschil?  De beschikbare capaciteit (blauwe lijn) 

bestaat uit het theoretisch aantal uren dat we met alle personeelsleden van de politiezone kunnen 

presteren, rekening houdend met de afwezigheden wegens loopbaanonderbreking of langdurige 

ziekte.  We spreken van langdurige ziekte wanneer een personeelslid langer dan 30 dagen afwezig is.  

De noodzakelijke capaciteit (oranje lijn) geeft je een beeld van de werkelijk gepresteerde uren om te 

voorzien in de basispolitiezorg.   

 

Dankzij het aangroeien van ons personeelsbestand met 2 vaste medewerkers en 1 tijdelijke 

medewerker konden we in 2020 beter voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de 

basispolitiezorg.  Om helemaal te voldoen aan de minimale normen inzake onze dienstverlening dienen 

zowel interventie en de wijkdiensten nog verder uit te groeien zodat we op termijn 18 leden interventie 

tellen en 4 wijkagenten voor de gemeente Brakel.  In 2020 telden we 14 intervenisten en 3 

65000
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75000

80000

85000

90000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Capaciteit

Beschikbaar Noodzakelijk
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wijkinspecteurs voor Brakel.  Dit verklaart deels dat ondanks de stijging van het aantal gepresteerde 

uren nog steeds een tekort in het aantal beschikbare uren zien.  We verwachten dat deze discrepantie 

steeds kleiner zal worden en in een ideale wereld we een kleine ‘overschot’ kennen om in te spelen op 

bijvoorbeeld inbrakenplagen.  

Waar de “uren niet beschikbaar” uit bestaan, bekijken we in de volgende grafiek.  

 

De grafiek van de niet beschikbare uren geeft ons een duidelijk beeld over het aantal uren waarop we 

niet konden beschikken over personeelsleden wegens loopbaanonderbreking of langdurige ziekte.   

Het aantal opgenomen uren loopbaanonderbreking daalde met 925.43 uur ten opzichte van 2019.  De 

meeste van onze operationele medewerkers die loopbaanonderbreking nemen, doen dit in een stelsel 

waarbij ze nog een extra premie bekomen, denk maar aan ouderschapsverlof.  2/3 van onze 

burgerpersoneelsleden nemen een stelsel op waarbij ze geen recht openen op een extra premie.   

In het totaal tekenden we voor vorig jaar 8040,48 uren ziekte op, waarvan 1649,21 uren aan 

afwezigheid naar aanleiding van een arbeidsongeval.  2 collega’s ( 1 operationeel - en 1 

burgerpersoneelslid) waren bijna het ganse jaar afwezig, samen goed voor 5099 uren ziekte.   

Ook de corona pandemie had een impact op onze onbeschikbaarheden.  Toch mag en moet er gezegd 

worden dat we als politiezone het geluk hebben gehad dat we geen grote besmettingshaarden hebben 

gekend op de werkvloer.  Als er al een collega besmet geraakte met het virus viel het ziektebeeld ook 

meestal goed mee.  Toch willen we ook hier, voor de volledigheid, de cijfers 

met betrekking tot corona meegeven.  6 van de 64 personeelsleden hebben in 

quarantaine gezeten, goed voor 136,48 uur.  Van die 136,48 uren quarantaine 

werden er 91,12 uren gespendeerd aan thuiswerk en werden 45,36 uren aan 

rust opgenomen.  4 andere medewerkers dienden gebruik te maken van het 

stelsel van ‘profylactisch’ verlof.  Dit stelsel werd binnen de geïntegreerde 

politie, dus zowel voor de personeelsleden van federale politie als van de lokale 

politie, toegekend aan mensen die niet konden komen werken daar iemand die onder hetzelfde dak 

woont besmet was met het COVID – 19 virus.  2 personeelsleden waren ziek thuis, daar ze besmet 

waren met het virus.  Samen bleven de collega’s 463,48 uren thuis.  De collega die de ergste 

ziektesymptomen had, was 364.48 uren thuis.  Gelukkig zijn ze allebei goed hersteld en terug aan het 

werk.  
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Het aantal overuren is met 501 uur gestegen ten opzichte van 2019.  Toen kenden we reeds een 

enorme stijging van het aantal overuren ten opzichte van 2018.  De overuren gepresteerd in 2020 zijn 

voornamelijk terug te brengen naar de extra ploegen die georganiseerd werden voor het 

coronatoezicht, het zelf moeten voorzien in celwachten en noodzakelijke acties gericht tegen drugs.  

Tijdens de gewone werking hebben we een overeenkomst met PZ Geraardsbergen/Lierde die stelt dat 

we onze gearresteerde personen kunnen overbrengen naar onze buurzone in het weekend en ’s 

nachts.  Tijdens de eerste en tweede coronagolf werd de overeenkomst tijdelijk opgeschort waardoor 

we zelf in de bewaking van onze cellen moesten voorzien, ook in het weekend en ’s nachts.  Concreet 

betekent dit dat onze operationele medewerkers in het totaal 368,30 uren van wacht waren teneinde 

terug geroepen te kunnen worden wanneer we een bewaking dienden uit te voeren van een 

gearresteerd persoon.  Hiervan hebben ze daadwerkelijk 83,15 uren de bewaking moeten uitoefenen.  

Dit weerspiegelt zich trouwens ook in de stijging van het aantal nachturen met 818 uren. De inzet 

tijdens de coronapandemie gecombineerd met het nog niet voltallige personeelsbestand heeft geleid 

tot de gepresteerde overuren en de stijging van de nachturen.  

De dalende trend in het aantal weekenduren dat we zagen in 2018, houdt stand in 2019 en daalt in 

2020 met 655 uren.  Dit heeft vooral te maken met het feit dat er nauwelijks evenementen zijn 

doorgegaan in 2020.  

Zoals jullie kunnen lezen, verkleinen we beetje bij beetje de structurele kloof tussen het aantal 

personeelsleden dat we nodig hebben om onze basistaken te vervullen en het aantal personeelsleden 

waar we werkelijk over beschikken.   

in FTE 2016   2017   2018   2019   2020  

  Ops Calog Ops Calog Ops Calog Ops Calog Ops Calog 

noodzakelijk  46 9 46 9 46 10 46 10 45 10,5 
beschikbaar  44 8 42 8 41 9 41 9 43 10 
tekort 2 1 4 1 5 1 5 1 2 + 0,5 

 

Sinds 2015 hebben we hier geen positief resultaat meer kunnen laten optekenen en nu vinden we een 

licht positief resultaat binnen de categorie burgerpersoneelsleden.  Dit licht positief resultaat laat ons 

toe onze PLIF -processen verder te professionaliseren wat noodzakelijk is om zuinig, efficiënt en 

effectief te kunnen werken.   

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inconveniënten

overuren nachturen weekenduren



Uw zaak = onze taak 

14 
Jaarverslag PZ Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 

2.4 Welzijn 
 

Het welbevinden van onze medewerkers verdient onze 

volledige aandacht.  Zonder onze medewerkers kunnen we 

als politiezone niet voldoen in onze basis – en meer 

gespecialiseerde opdrachten.  Dit jaar was het uiterst 

moeilijk om onze wederkerende tradities in ere te houden.  

Gelukkig genoten we dit jaar met alle medewerkers van een 

gezellig nieuwjaarsetentje en van een goed georganiseerd 

nieuwjaarsreceptie samen met onze partners.  Jammer 

genoeg konden veel groepsmomenten niet plaatsvinden, 

denk maar aan onze jaarlijkse teambuilding en ons 

paasontbijt.  Gelukkig kwam de Sint in 2020 heel creatief uit 

de hoek en organiseerde hij een digitaal moment tussen 

hem en de kindjes thuis.  Ook dit jaar deden we met veel 

plezier mee aan de Warmste Week.  

 

2.4.1 Vertrouwenspersoon 
Elke politiezone beschikt over een vertrouwenspersoon. Hierbij kan een personeelslid terecht wanneer 

er zich  moeilijkheden voordoen tussen de personeelsleden of bij een individueel personeelslid. Voor 

de politiezone Brakel is dit Mevrouw Heidi Baeten.   

In 2020 hield Heidi 10 informele gesprekken met verschillende collega’s.  2 collega’s werden door haar 

doorverwezen naar Securex om hen te begeleiden naar een oplossing voor hun probleem. 

 

2.4.2 Interne Preventieadviseur 
Onze interne preventieadviseur, zijnde Inspecteur Tom Broekaert is een vaste waarde in ons korps, 

ook als het gaat over interne preventie.  Zoals reeds meegegeven is Tom op 16 september 2019 zwaar 

ten val gekomen waardoor hij zijn functies in het korps niet meer kon opnemen.  Daar Tom en de 

externe preventieadviseur Filip Vandendriessche erg goed samenwerken, hebben het bestuur en het 

korps beslist om Filip ook aan te duiden als interne preventieadviseur voor de zone.  De functie en 

taken van de interne preventieadviseur zijn vastgelegd in het KB van 27/03/1998, maar algemeen komt 

het neer op samenwerken, adviseren, deelnemen aan, voorstellen doen en samenwerken met alle 

belanghebbenden.   

In 2020 nam Filip actief deel aan de volgende vergaderingen:  

o BOC : Basis Overleg Comité, is een overleg tussen de overheid en de vakbonden van het 
personeel.  Het BOC heeft een adviserende opdracht.  Het BOC komt minstens éénmaal 
per jaar samen of kan ook bij hoogdringendheid bij elkaar geroepen worden.  Aan het 
Basisoverlegcomité worden alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven 
opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk en die 
betrekking hebben op al de personeelsleden (zowel operationeel als logistiek-
administratief kader).  Binnen onze politiezone is er op regelmatige tijdstippen overleg met 
de representatieve (politie)vakorganisaties.  Het Basisoverlegcomité (B.O.C.) is 
samengesteld uit een afvaardiging van: 

▪ de overheid 
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▪ voorzitter Politieraad 
▪ korpschef 
▪ afvaardiging per representatieve vakorganisatie 
▪ interne preventieadviseur 
▪ secretaris 

In 2020 gingen er 3 BOC’s door. 
 

o CPBW: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is een gelijkaardig forum als 
het BOC, doch hier gaat de vergadering inhoudelijk meer over het welzijn op het werk en 
alle aanverwante onderwerpen. 
 
 
 

In 2020 organiseerde de korpschef 4 CPBW’s.  De voorzitter van het 
politiecollege, burgemeester Stefaan Devleeschouwer zat 3 BOC’s voor.  
De leden van het CPBW en BOC  hebben een erg belangrijke rol gespeeld 
in het ‘corona-veilig’ maken en houden van de werkomgeving.  De 
verschillende vakorganisaties prezen de korpsleiding verschillende malen 
voor het snel omdenken zodat de personeelsleden maximale 
bescherming genoten en nog steeds genieten tegen het virus.  Het mag 
gezegd zijn dat onze vakorganisaties, het bestuur, de interne/externe 
preventieadviseur en onze arbeidsgeneesheer allemaal hebben 
bijgedragen tot dit succes.  Onze medewerkers verdienen de grootste 
pluim.  De maatregelen werden en worden nog steeds goed opgevolgd 
door éénieder.  We doen er samen alles aan om elkaar en de burger te 
schermen.    

 
 
 

Daarnaast vervulde Filip de volgende taken voor ons korps:  

• Opmaak jaarverslag 

• Opmaak kwartaalverslagen 

• Aanpassen GPP en JAP2019-2020 

• Jaaractieplan 2021 

• Procedure arbeidsongevallen 
 

• Voorbereiding rondgang opslag wapens, brief inspectie 

• Opmaak actieplan wapens 

• Rondgang hoofdkantoor + wijkposten betreffende wapens 
 

• Info betreffende spuugincident en opmaak feitenregister voor derden 

• Overleg ivm corona  

• Adviezen ivm corona (o.a. schietoefeningen) 

• Advies ontsmetten auto’s ifv corona 

• Advies P2-maskers en wegwerpoveralls 

• Procedures werken met derden  

• Procedure arbeidsongevallen 

• Opzoeken info prikaccidenten 

• Opmaak namenlijst mogelijke blootstelling aan asbest tijdens opleidingen in complex Geruzet 
te Brussel + aanvulling in medische dossiers door arbeidsgeneesheer 

• Advies veiligheidsschoenen voor poetsvrouwen 
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• VIK mobiele betaalterminal + advies 
 

• Opzoeken info burelen rechtstaand werken 

• Info over m²/werknemer - herschikking burelen 

• Nazien + bespreking aanpassing bureel voor werknemer 

• Vragen ivm interne verhuis, verbouwingen wijkpost Zwalm 

• Werkpostanalyse voor aanpassing bureel/stoel werknemer 

• Info inrichting/vernieuwingen wijkpost Zwalm 

• Rondgang in verband met terugkeer/werkhervatting Tom 

• Opzoekingen en advies UZ-Gent (evacuatiestoel, compartimentering, …) 

• Opzoekingen types evacuatiestoelen 

• Voorbereiding + vergadering gebreken gebouw Brakel 

• Rondgang betreffende bijverwarmingen, extra verlichting, opzoekingen types 

• Draadloze oproepsystemen (Multibel) 
 

 

• Opmaak actieplan RA brand 

• Info brandcentrale opzoeken 

• Opzoekingen deurhouders ifv brandcentrale 

• Opmaak presentatie opleiding evacuatie 

 
 

In 2020 hadden 9 collega’s een arbeidsongeval, waarvan 7 met werkverlet.  Deze arbeidsongevallen 

vonden plaats al dan niet door toedoen van derden.  Tijdens de coronacrisis werden 2 collega’s 

bespuwd in het gezicht en 1 collega werd in de arm gebeten.  De ‘spuwer’ werd veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 3 maand en het betalen van een schadevergoeding aan de desbetreffende 

agenten en de politiezone voor de geleden schade.   
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3. Middelen 
 

Een politiezone ontvangt toelagen zowel van de federale overheid 

als van de gemeenten om haar werking te financieren.  Daarnaast 

genereert de werking van het korps zelf enkele toelagen, denk 

maar aan de federale toelage die we ontvangen mits te voldoen 

in het leveren van steun aan andere zones en/of federale 

eenheden om te voorzien in openbare orde.  Ook onze 

inspanningen op vlak van verkeer leveren ons een bijdrage op van 

het verkeersveiligheidsfonds.  Al deze toelagen en bijdragen 

zorgen voor de financiering van de zone.  

In onderstaande tabel krijg je zicht op de verschillende vormen 

van financiering alsook de bijhorende bedragen.  

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Gewone ontvangsten          

Sociale Toelage I 458800 457967,25 457005 457006 453340 

Premie Gesco's 18419 18419 18 419 18419 18419 

Federale toelage 1588957 1621092,62 1655541 1680375 173519 

Sociale toelage II 66 793.57 71767 78171 76521 85012 

Toelage openbare orde 801 822,83 822 855 0 

Bijkomende fed toelage 131145 13312,82 135109 135109 138752 

Boetefonds 270842 274624,5 286623 286623 280808 

Gebouwenfonds 30344 30729 31033 33588 33507 

Dotatie gemeenten  2309307 2390133 2533767 2640349 2374878 

Andere 39647 17508,17 21505 18419 2500 

Totaal 4848262 4896376,19 5199576 5347264 3560735 

 

 
Ook al stijgt onze werkingskost in 2020 met 416 493 euro ten opzichte van 2019.  Toch dalen de 

gemeentelijke dotaties met 265 471 euro.  Hoe kunnen we dit verklaren?  Na onderhandeling met de 

gemeenten is ingestemd met hun wens om binnen de zone niet langer reserves aan te houden en 

eventuele overschotten op rekeningniveau te laten terugvloeien naar de gemeenten.  Vandaar dat in 

deze begroting de toelage van de gemeenten met meer dan 10% dalen. 

Onze werkingskosten bestaan nog steeds voor ongeveer 90% uit personeelskosten.  Voor het vierde 

jaar op rij zie je die kost stijgen en ditmaal met 390 168,84 euro.  Dit is natuurlijk toe te schrijven aan 

de aanwerving van nieuwe personeelsleden.  
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In 2020 investeerde de politiezone voor 247 469 euro aan:  
 

 
 

• Aanpassingswerken gebouw : 30 000 euro 

• Kantoorinrichting: 5 000 euro 

• Keukentoestellen: 740 euro 

• Informaticamateriaal: 68 760 euro 

• moto: 25 550 euro 

• dienstwagen: 34 240 euro 

• exploitatiemateriaal en uitrusting: 83 179 euro  
 
 
 
 

In 2020 stegen onze investeringen met 74 249 euro ten opzichte van 2019.  De stijging vind je 
voornamelijk terug in de aanpassingswerken van ons gebouw (+ 28 700 euro en de aankoop van 
informaticamateriaal (+ 24 760 euro).   
 
 

4. Fusie 
 

Je hebt het misschien al vernomen dat onze bestuurders, de burgemeesters van de 4 gemeenten, 

vragende partij zijn om te fusioneren met hetzij Politiezone Vlaamse Ardennen, hetzij met Politiezone 

Ronse, met allebei of met nog meerdere politiezones.  Een fusie van politiezones vindt niet van de éne 

dag op de andere plaats.   We gaan van start met een haalbaarheidsstudie.  De politieraden van de drie 

politiezones hebben in 2020 hun akkoord gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren in 2021.  

In de haalbaarheidsstudie zal nagegaan worden of een fusie een meerwaarde biedt voor alle of enkele 

van de partijen en/of er moet bekeken worden om met meer zones te fusioneren.  We gaan ervan uit 

dat medio 2021 de resultaten van de haalbaarheidsstudie zullen gekend zijn.  Indien de burgemeesters 

na de haalbaarheidsstudie nog steeds overtuigd zijn dat een fusie het beste is voor haar inwoners, dan 

gaan we over naar de volgende stap.  

De tweede stap in het fusietraject is het 

formeel bepalen van de schaalgrootte van de 

nieuwe politiezone in een Koninklijk Besluit.  

Hierna wordt er een nieuw politiecollege en 

een nieuw – raad samengesteld.  Er wordt een 

nieuwe korpschef, secretaris en bijzonder 

rekenplichtige gekozen.  De nieuwe leider en 

organen dienen verder werk te maken van de 

realisatie van de nieuwe PZ.  Medewerkers 

worden mobiliteitsvrij en kunnen, ongeacht hun aanwezigheidstermijn, mobiliteit maken naar een 

andere PZ.  Het ‘oude’ politiecollege en de ‘oude’ -raad staat in voor de dagdagelijkse werking van de 

‘oude ‘zone.  In die periode moet ook een nieuw Zonaal Veiligheidsplan opgemaakt worden met een 

daarbijhorende financiële meerjarenplanning.  
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Eénmaal dit werk achter de rug, kan het tweede en tevens laatste KB gepubliceerd worden en is de 

nieuwe politiezone een realiteit.  Je zal hier ongetwijfeld meer over kunnen lezen in ons jaarverslag 

van 2021.   
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Deel 3: Resultaten 
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1. Interventie  
 

1.1 Dringende politiehulp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze interventieploeg staat iedere dag opnieuw 24/24, 7/7 in voor het behandelen van de 

noodoproepen.  We werken met 3 shiften van telkens 2 personeelsleden. Gedurende de week is er 

van 07:00 tot 17:00 eveneens een dagcoördinator aanwezig.  Dat is een hoofdinspecteur die instaat 

voor het coördineren van de binnenkomende oproepen/opdrachten.  

 

  

 

 

 

            5510 oproepen       1984 tussenkomsten 

 

Het afgelopen jaar noteerden we 5510 oproepen.  Voor 1984 oproepen werd onze interventieploeg 

ter plaatse gestuurd.  

Vanwaar het verschil tussen het aantal oproepen en het aantal keer dat de interventieploeg ter plaatse 

wordt gestuurd?   

Uw zaak  

= 

Onze taak 
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Veelal is dat verschil verklaarbaar door het gegeven dat er door meerdere personen gebeld wordt voor 

eenzelfde feit.  Daarnaast zijn sommige oproepen niet voor interventie bestemd en worden ze 

opgenomen door de wijkagent of wordt er een afspraak gemaakt voor ons onthaal op afspraak.  Als 

laatste is er nog de categorie vragen die niet voor de politie bestemd zijn, dan is het zaak om de burgers 

goed door te verwijzen.  

Ten opzichte van 2020 zien we een daling in het aantal oproepen alsook in het aantal dispatchings.  

We kunnen hier echt wel van een trend spreken.  Daar waar we in 2017 nog 3086 keer gedispatched 

werden, daalt dit aantal in 2020 met maar liefst 1102 dispatchings ten opzichte van 2017.  

 

Gemeente Aantal 
dispatchings 

2017 

Aantal 
dispatchings 

2018 

Aantal 
dispatchings 

2019 

Aantal 
dispatchings 

2020 

Aantal 
dispatchings/ 

inwoner 

Brakel 1710 1650 1503 1047 0.07 

Horebeke 98 129 141 75 0.03 

Maarkedal 473 457 485 413 0.06 

Zwalm 721 642 700 417 0.05 

Andere 
gemeenten 

84 75 60 32 / 

Totaal 3086 2953 2889 1984 0.06 

 

De kleine stijging in het inwonersaantal brengt dus momenteel geen stijging van het aantal interventies 

uitgevoerd door ons politiekorps met zich mee.  Dit besluit dient erg voorzichtig geïnterpreteerd te 

worden.  2020 was in geen enkel opzicht een gewoon jaar, ook niet voor onze interventiedienst.  

Onze ploeg komt het meest tussen voor openbare veiligheid (551 gebeurtenissen), geschillen tussen 

personen (534 gebeurtenissen) en bijstandsopdrachten (477 gebeurtenissen).  We zien een kleine 

verschuiving inzake de drukke momenten.  Vrijdag is niet langer de drukste dag voor interventie.  Het 

weekendeffect speelde zich in 2020 af van zaterdag tot en met maandag.   
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1.2 Verdwijningen 
 

Naast de dringende politiehulp heeft onze interventieploeg de handen vol met verdwijningen.  Er dient 

een onderscheid  gemaakt te worden tussen weglopers en vermiste personen.  In 2020 behandelden 

de leden van interventie 75 dossiers van weglopers en 7 dossiers omtrent vermiste personen.  1 dossier 

werd opgevolgd door de lokale recherche.  Maar wat verstaan we nu onder weglopers en vermiste 

personen?   

Weglopers zijn minderjarigen die het ouderlijk huis, de instelling of het 

opvanggezin waar ze verblijven, hebben verlaten.  Het is een gedrag dat zeer 

verschillende vormen kan aannemen: weglopen van huis, weglopen uit een 

instelling, weglopen voor één dag of langdurig weglopen, weglopen naar het 

buitenland,….  De meest voorkomende oorzaken zijn: conflicten in het gezin, 

depressie, problemen op school.1 

Onze zone telt drie instellingen waar minderjarigen worden opgevangen of 

geplaatst. Er zijn twee instellingen van de VZW Ruyskensveld, namelijk 

Campus Maarkedal en Campus Zwalm. ’t Roborstje valt onder de VZW 

Amon.  Het overgrote deel van de geopende dossiers, kennen hun start in 

de instelling waar de jongere verblijft.  

In 2020 werden er 75 dossiers geopend.  Dat is een daling ten opzichte van 2019 met 23 dossiers. 

Campus Maarkedal kent het hoogst aantal weglopers en dit met een opstart van maar liefst 65 

dossiers.  Deze 65 dossiers staan op naam van 7 meisjes en 5 jongens.  Twee jongens hebben hier het 

trieste record achter hun naam staan met respectievelijk 24 en 11 dossiers van wegloping.  Voor deze 

site betekent dit een stijging met 22 dossiers ten opzichte van 2019.  Campus Zwalm kent met 6 

dossiers een daling van 49 dossiers ten opzichte van 2019.  De 6 dossiers vertegenwoordigen 1 meisje 

en 2 jongens.  Het hoge aantal weglopers vanuit Campus Zwalm in 2019 werd veroorzaakt door één 

minderjarige jongen die maar liefst 27 keer wegliep tussen eind april en begin oktober 2019. 

In ’t Roborstje liep er in 2020 niemand weg.  Dit was ook zo in 2019. 

 

 
1 Citaat uit: http://www.childfocus.be/nl/verdwijningen/weglopen 



Uw zaak = onze taak 

24 
Jaarverslag PZ Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 

Het grote aantal weglopers hypothekeert zeer sterk de beschikbaarheid van de ploegen op terrein.  Er 

moet bij elke verdwijning een aanvankelijk proces-verbaal (pv) worden opgesteld.  Ook de eerste 

ambtsplichten dienen bij elke melding van verdwijning opnieuw worden uitgevoerd.  Dit houdt in dat 

er steeds naar de instelling of woning van de minderjarige moet gegaan worden en er ook steeds een 

zoeking in de kamer moet worden uitgevoerd.  Dit geldt ook wanneer de minderjarige ’s morgens 

terugkeerde van zijn eerste verdwijning met aanvang daags voordien en ’s avonds er alweer van door 

is. Dit zijn twee afzonderlijke feiten en dus ook twee afzonderlijke processen-verbaal.  

De ministeriële richtlijn hieromtrent is duidelijk: voor elke verdwijning moet het pv de eerst volgende 

werkdag op het parket zijn en voor onrustwekkende verdwijningen moet het pv onmiddellijk afgewerkt 

worden.  Om te bepalen of het om een wegloping gaat of om een (onrustwekkende) verdwijning 

worden er bepaalde criteria gebruikt zoals: gewoonte van de persoon en nood aan levensnoodzakelijke 

medicatie.  Onze diensten nemen hiervoor steeds contact op met het parket.  Het is de procureur die, 

op basis van de informatie, zal oordelen of het om een wegloping of een (onrustwekkende) verdwijning 

gaat.  

Het weglopen/verdwijnen van een minderjarige zorgt steeds voor een erg ongeruste omgeving.  Dat is 

veel ingrijpender dan de werkuren die een politiezone dient te investeren in het terugvinden van de 

minderjarige.  

Wat kan je doen als je met een dergelijke situatie geconfronteerd wordt? Bel:  

 

+ 

 

 

 

 

Elke minderjarige heeft personen in zijn/haar omgeving die gealarmeerd worden, personen die 

ongerust zijn, mensen die zo snel mogelijk willen weten waar ze zijn.  Al deze mensen zitten de ganse 

tijd van het weglopen in spanning.  Gelukkig zijn alle ‘dossiers’ op een goede manier beëindigd en werd 

iedereen teruggebracht naar de instelling.  Hopelijk word je zelf nooit geconfronteerd met het 

weglopen van een minderjarige.  Mocht dit toch het geval zijn, doe aangifte bij je lokale politie.  

Daarnaast kan je ook Child Focus contacteren via het noodnummer 116000.  Child Focus is eveneens 

terug te vinden op facebook of is bereikbaar via mail.   

Waarom aangifte doen bij de politie en toch nog Child Focus contacteren?  Wel als lokale politie doen 

wij al het nodige om de jongere terug te vinden.  We zijn vooral gericht naar het terugvinden van de 

jongere.  Child Focus werkt samen met de lokale politie, maar kan ook voorzien in de ondersteuning 

van het gezin/de familie.  Dat laatste is in een dergelijke crisissituatie niet onbelangrijk.  
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2. Onthaal  
 

 

Onze politiezone werkt reeds 3 jaar met onthaal op afspraak 

en dit voor niet dringende politiehulp.   

Steeds meer politiezones hanteren deze werkwijze, ook enkele 

omliggende zones zijn recent met onthaal op afspraak gestart 

of zullen er binnenkort mee starten.  

Hierbij de resultaten voor 2020: 

 

 

In 2020 werden er 178 minder afspraken geboekt dan in 2019.  Dit zou kunnen liggen aan het feit dat 

de onthaalpunten van Horebeke, Maarkedal en Zwalm tijdelijk gesloten werden tijdens de eerste 

lockdown omwille van Corona en dit van 16 maart tot en met 22 mei.  

 

In onderstaande tabel zie je een accurate opdeling van het totaal aantal afspraken per onthaal.  Bij de 

cijfers van het onthaal te Brakel dient de opmerking gemaakt te worden dat de verdeling tussen de 

afspraken geboekt door de burger en deze geboekt door het secretariaat kan afwijken van de realiteit.  

Zaak is wel dat we in ons zonecommissariaat in 2020 1434 afspraken telden aan ons onthaal.  

Afspraken Geboekt door burger Geboekt door secretariaat  totaal 

Brakel 1214 220 1434 

Horebeke 14 195 209 

Maarkedal 153 258 411 

Zwalm 192 221 413 

Totaal 1573 894 2467 
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Er is een kleine daling te merken (+/- 25 afspraken) ten opzichte van 2019.  Op zich is die daling 

verwaarloosbaar klein.  Zeker als je weet dat de onthaalpunten van Horebeke, Maarkedal en Zwalm 

gesloten waren tussen 16 maart en 22 mei en dit als maatregel in de strijd tegen COVID-19  

Hieronder vind je de top 5 van de aangiftes van de gemaakte afspraken ten burele: 

1. Verlies van een voorwerp – 344 

2. Oplichting via internet – 129 

3. Verkeersongeval met vlucht – 105 

4. Twist/familiaal geschil – 37 

5. Belaging -29 

 

 

3. Vrijheidsbenemingen  
 

Binnen de werking van de politie kennen we twee soorten vrijheidsbenemingen, namelijk de 

gerechtelijke, naar aanleiding van het plegen van een misdrijf, en de bestuurlijke door het verstoren 

van de openbare orde of in het kader van de vreemdelingenwetgeving.  Het verstoren van de openbare 

orde betekent dat de normale situatie, eigen aan een bepaalde omgeving, danig verstoord wordt door 

het toedoen van een persoon en dit op een openbare plaats.  Het niet voldoen aan de 

vreemdelingenwetgeving houdt veelal in dat een persoon geen of geen correcte 

identiteitsdocumenten kan voorleggen, dit is dus niet afhankelijk van de nationaliteit die iemand heeft.  

In onderstaande tabel staat een oplijsting van de vrijheidsbenemingen die plaats hebben gevonden in 

onze politiezone in 2020. De meerderheid van de vrijheidsbenemingen bestaan uit gerechtelijke 

vrijheidsbenemingen.   

Gerechtelijk   Bestuurlijk  

Bedreigingen 1  Vreemdelingenwetgeving 9 

Jeugdbescherming 3  Openbare dronkenschap/ 
verstoring openbare orde 

10 

Slagen 7  Ziek persoon 3 

Diefstal met geweld 2  Ter verkoming van een misdrijf 7 

Drugswetgeving 14  Identiteitscontrole 1 

Zedenfeiten 1    

Weerspannigheid 2    

Uitvoering mandaat 5    

Diefstal uit auto 2    

Intrafamiliaal geweld 3    

Winkeldiefstal 1    

Seining 4    

Diefstal uit woning 5    

Informaticafraude 1    

Brandstichting 1    

     

Totaal gerechtelijke 
vrijheidsbenemingen 

52  Totaal bestuurlijke 
vrijheidsbenemingen 

30 
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Wanneer we de vergelijking maken van de gerechtelijke vrijheidsbenemingen in 2020 ten opzichte van 

2019, dan zien we dat er in 2020 geen arrestaties waren voor: ontvoering, woonstschennis en poging 

doodslag.  Ook merken we een enorme daling van het aantal vrijheidsbenemingen voor zedenfeiten (-

8) en in het kader van jeugdwetgeving (-3).  Wel zien we arrestaties opduiken in 2020 voor andere 

feiten, zijnde: brandstichting; informaticafraude en intra - familiaal geweld.  Het aantal arrestaties voor 

drugsgerelateerde feiten stijgt van 10 naar 14 in 2020 en van 4 naar 7 voor slagen en verwondingen.  

Algemeen kan gesteld worden dat het aantal gerechtelijke vrijheidsbenemingen in 2020 gestegen is 

met 2 ten opzichte van 2019.   

Het aantal bestuurlijke aanhoudingen zijn bijna met de helft gestegen ten opzichte van vorig jaar, van 

16 naar 30.  Dit heeft vooral te maken het aanhouden voor 7 personen ter voorkomen van een misdrijf.  

Dit vond niet plaats in 2019. 

 

 

4. Verhoren 
 

Sinds 1 januari 2012 mag een verdachte van een misdrijf bijstand vragen van een advocaat.   De Salduz+ 
is een uitbreiding van de bestaande Salduz wetgeving waarbij Europa oplegt dat voortaan iedere 
verdachte toegang of zelfs bijstand van een advocaat dient te hebben.  Die bijstand van de advocaat 
heeft onder meer tot doel na te gaan of de rechten worden nageleefd en nagaan of de verdachte 
correct wordt behandeld. 

 

Afhankelijk van de hoedanigheid of van de aard van een misdrijf, worden de types van verhoor 
ingedeeld in vier categorieën: 

1. Cat 1: personen aan wie geen misdrijf ten laste wordt gelegd: Deze categorie is van toepassing 
op getuigen, benadeelden of slachtoffers van een misdrijf.  Indien deze personen dat wensen 
mogen zij zich op eigen kosten laten bijstaan door een advocaat.  

2. Cat 2: verdachten niet van hun vrijheid beroofd én die verhoord worden omtrent misdrijven 
waarvoor geen vrijheidsbenemende straf kan worden opgelegd: Voor de personen die onder 
deze categorie vallen, is ook hier bijstand van een advocaat mogelijk ten laste van de te 
verhoren persoon.  
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3. Cat 3: verdachte zonder vrijheidsbeneming aangaande misdrijven waar wel een 
vrijheidsbenemende straf op staat:  Bijvoorbeeld, personen die verdacht worden van een 
verkeersongeval met lichamelijk letsel, rijden zonder verzekering, vandalisme of diefstal vallen 
onder deze categorie.  In dergelijke gevallen kan men ofwel onmiddellijk verhoord worden, 
ofwel op een later tijdstip, al dan niet in aanwezigheid van een advocaat.  
In het eerste geval doet men eerst afstand van de bijstand van de advocaat.  Men wordt 
vervolgens in kennis gesteld van de rechten en het verhoor kan een aanvang nemen. 
Wenst men niet onmiddellijk verhoord te worden en eerst een advocaat te raadplegen, dan 
kan dit ook.  In dit geval wordt een afspraak gemaakt en komt men al dan niet met een 
advocaat naar het politiebureel.  De advocaat die meekomt mag effectief aanwezig zijn tijdens 
het verhoor. 

Een minderjarige die als verdachte moet verhoord worden dient steeds bijgestaan te worden 
door een advocaat.  Dit kan een advocaat naar keuze zijn of een raadsman die opgeroepen 
wordt via een webapplicatie opgestart door de politie. 

4. Cat 4: van hun vrijheid benomen verdachten:  Onder deze laatste categorie vallen de 
verdachten van het plegen van ernstige feiten, bijvoorbeeld drugdeal, doodslag,… Ook in deze 
laatste categorie heeft men uiteraard recht op bijstand van een advocaat.  De verdachte kan, 
indien deze dat wenst, afstand doen van dit recht.  Minderjarigen vallen daar buiten, zij hebben 
altijd recht op bijstand van een raadsman.2 

 

Onze politiezone verhoorde in 2020 maar liefst 2291 personen, waarvan 51 personen die verdacht 

werden van ernstige misdrijven waar een vrijheidsstraf op staat (Salduz Cat 4). Nog eens 966 personen 

werden Salduz categorie 3 verhoord.   

Dit is een stijging met 162 verhoren ten opzichte van 2019.  Voornamelijk de verhoren categorie 3 zijn 

enorm gestegen en wel met iets minder dan 300 verhoren.  

 

  

 
2 Vrij naar: http://www.lokalepolitie.be/5424/nieuws/851-salduz 
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5. Criminaliteit 
 

5.1 Inbraken  
In het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone hebben we volgende strategische doelstelling 

ingeschreven: “Onze politiezone zal alle inspanningen leveren om de inbraken in gebouwen met 10% 

te doen dalen ten opzichte van het totaal aantal inbraken in gebouwen gepleegd in 2019. “  

De doelstelling maakt geen onderscheid tussen woningen en gebouwen.  

 

5.1.1 Inbraken in woningen/gebouwen 
 

We zien duidelijk een dalende trend voor wat betreft de inbraken in gebouwen.  In 2020 werden er 4 

inbraken in gebouwen gepleegd. 2 hiervan werden door onze diensten opgelost.   

 

 

 

 

 

Gelukkig zette de daling van de inbraken in gebouwen zich ook voort in het 

aantal inbraken in woningen.  Deze daalden met 15 inbraken in 2020 ten 

opzichte van 2019.  Het aantal pogingen daalde iets minder, -12, in 2020 

ten opzichte van 2019.  Hier kunnen we echter nog niet spreken van een 

trend daar we geen dalende tendens zien over de voorbijgaande jaren 

heen.  Een mogelijke verklaring van het dalend aantal inbraken zou de 

coronacrisis kunnen zijn.  Tijdens de eerste en tweede coronagolf werkten 

veel meer mensen van thuis uit en hadden we ook veel minder 

alternatieven om onze vrije tijd buitenshuis te besteden.   

 

In woningen Effectief  Poging  

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Brakel 17 18 16 13 3 7 3 8 6 5 

Horebeke 4 0 5 6 1 2 0 6 2 4 

Maarkedal 8 6 7 7 10 2 3 5 6 7 

Zwalm 5 8 4 17 14 7 5 10 24 10 

TOTAAL 34 32 32 43 28 18 11 29 38 26 

 

Er werden 3 woninginbraken opgelost gelinkt aan 1 dader.  

 
In gebouwen 

2016 2017 2018 2019 2020 

Brakel 10 9 7 7 0 

Horebeke 0 0 2 0 0 

Maarkedal 0 2 5 0 1 

Zwalm 3 2 5 0 3 

TOTAAL 13 13 19 7 4 
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Hoewel het Zonaal Veiligheidsplan nog 5 jaar loopt, kunnen we stellen dat de inbraken met gebouwen 

met 26% gedaald zijn in 2020 ten opzichte van 2019.   

 

5.1.2 Diefstal van en in voertuigen 
In 2020 werden er 3 voertuigen gestolen in de omschrijving van onze politiezone.  1 diefstal werd 

opgelost.  Daarnaast werd er ook nog 1 aanhangwagen gestolen.  Onze diensten helderden deze 

diefstal eveneens op.  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Poging diefstal van 
voertuig 

1 0 1 0 0 

Diefstal van voertuig 3 3 7 4 3 

 

De diefstallen uit voertuigen zijn drastisch gedaald in 2020.  We kenden ‘slechts’ 2 diefstallen uit 

voertuigen en 2 pogingen. Onze diensten losten beide diefstallen op.  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Poging diefstal uit voertuig 4 1 3 3 2 

Diefstal uit voertuig 21 6 13 23 2 

 

 

5.2 Preventie inbraken/diefstallen 
 

Onze politiezone blijft inzetten 

op preventie van 

woninginbraken.  Zo kunnen 

onze diefstalpreventieadviseurs 

rekenen op de nodige 

bijscholingen zodat ze de 

nieuwste beveiligingstechnieken 

van woningen mee kunnen 

nemen tijdens hun adviesronde.  

Het afwezigheidstoezicht vormt 

eveneens een troef in de 

preventieve aanpak van 

inbraken.  Onze grootste 

inspanning ligt op vlak van de 

BIN – werking.   
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5.2.1 Diefstal Preventie Advies 
Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de risico’s op woninginbraak aanzienlijk 

worden verminderd. 

Om deze eenvoudige maatregelen op te sporen, kan beroep worden gedaan op een 

diefstalpreventieadviseur (DPA).  Hij/zij komt bij je thuis om de zwakke punten, in verband met de 

beveiliging van je woning, te analyseren en geeft je aanbevelingen om de risico's te verminderen.  

Bovendien is zijn advies neutraal, objectief en volledig kosteloos.  

In onze politiezone zijn 3 personeelsleden opgeleid tot diefstalpreventieadviseur: HINP Hans 

Verbeurgt, INP Hans Van Wambeke en ASS3 Anouk Wittemberg.  Deze zijn expert in inbraakpreventie 

en volgden een opleiding die erkend is door de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

 

 

5.2.2 Afwezigheidstoezicht 
 

Indien je even op vakantie gaat of om andere redenen een tijdje niet in je 

woning bent, kan je aan uw politie vragen om een extra oogje in het zeil 

te houden door afwezigheidstoezicht aan te vragen.  Indien je dat wenst 

te bekomen, surf je naar onze website via onderstaande link 

http://www.lokalepolitie.be/5426/vragen/aanvragen/afwezigheidstoezicht. Hier kan je het formulier 

vinden dat dient ingevuld te worden om de aanvraag te vervolledigen.   

Eenmaal je terug bent en het afwezigheidstoezicht afgerond werd, krijg je per brief een overzicht van 

het aantal keren dat er iemand van de politie het toezicht heeft uitgevoerd en de eventuele 

opmerkingen bij het uitvoeren van dit toezicht.    

In 2020 ontving onze politiezone 84 aanvragen voor afwezigheidstoezicht, dat is een daling ten 

opzichte van 145 aanvragen ten opzichte van 2019.  Op zich is dit niet vreemd daar we door het 

welgekende virus minder mobiel waren in 2020. 

 
3 HINP= hoofdinspecteur – INP= inspecteur – ASS= assistent 

http://www.lokalepolitie.be/5426/vragen/aanvragen/afwezigheidstoezicht
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De personen die toezicht vragen tijdens hun afwezigheid zijn veelal erg tevreden van het geleverde 

toezicht van onze politiezone. Regelmatig krijgen we bedankingen voor het geleverde werk.   

 

 

5.2.3 Buurtinformatienetwerk 
Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerde samenwerking tussen burgers of 

zelfstandigen, de lokale politie en de bestuurlijke overheid.  Met een BIN wil men de sociale samenhang 

bevorderen en de veiligheid en leefkwaliteit in een buurt verhogen.   

• In woonwijken, buurten of gemeenten waar een BIN werd opgericht 
groeit een grotere solidariteit en verhoogt het samenhorigheidsgevoel.  
Buurtbewoners verklaren zich “goed en veilig“ te voelen.  Er is overleg en 
communicatie tussen de buren, met de politie en overheid.  Het samenwerken 
rond het aspect veiligheid, het zelfredzamer worden, zijn zaken die realiteit 
worden.  

• Buren voelen zich goed met de extra samenwerking met de medebuur, 
politie en overheid.  Men beschouwt dit als goed buurtschap.  

• Individualisme en egocentrisch gedrag worden omgebogen in de 
richting van goede burgerzin en sociaal engagement.  

Deze samenwerking steunt op drie pijlers:  

1. Participatie: De leden participeren mee in de veiligheid binnen de eigen woon- of 
werkomgeving 

2. Communicatie: Er wordt wederzijdse informatie uitgewisseld via een vooraf vastgelegd 
communicatieplan;  

3. Preventie: Voorkomen van criminaliteit en overlast door in te spelen op een integrale 
benadering van preventie. 

Alles begint met het contacteren van de politie als je iets abnormaals opmerkt.  Na evaluatie van uw 
melding wordt dan de beslissing genomen of het BIN wordt opgestart.  Indien dit het geval is, gebeurt 
dit in realtime via Be Alert.  Voorheen werd er gealarmeerd via een andere toepassing.  Vanaf 27 juli 
2019 werden er voor onze politiezone 27 BIN berichten verstuurd.  

Hieronder vind je een oplijsting van de BIN’s binnen de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-
Zwalm: 

Brakel   BIN Boembeke Chantal LOBERT 

Maarkedal  BIN Maarkedal Ann DE TOLLENAERE 

Zwalm BIN BOEKEL Ludo GEERTS 
 BIN HUNDELGEM Christian VAN DRIESSCHE 
 BIN Zwalm Veerle MELKEBEKE 

Horebeke BIN Horebeke Luc WACHTELAER 
 BIN Horebeke Sander GOOSSENS 

 

Het aanspreekpunt binnen de zone is buurtinspecteur Steven Cardon.  
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5.3 Drugs 
Ook rond de problematiek van drugs hebben we in ons Zonaal Veiligheidsplan van 2020 -2025 een 

strategische doelstelling weerhouden, namelijk: “Onze politiezone zal alle mogelijke inspanningen 

leveren opdat het aantal drugdossiers in 2025 gelijk blijft ten opzichte van het totaal aantal 

drugsdossiers in 2019.” 

Onze politiezone zette dit jaar 

in op de aanpak van 

drugsgerelateerde feiten.  

Drugs is in sterke mate een 

vorm van haalcriminaliteit.  Dit 

houdt in dat hoe meer we 

hierop inzetten als 

politiedienst hoe meer 

drugsfeiten we zullen 

aantreffen. En dat is ook zo 

gebleken.  In 2020 

verdubbelden we bijna het 

aantal drugsdossiers van 62 in 

2019 naar 115 in 2020.  Het 

aantal processen -verbaal voor drugsbezit steeg van 31 in 2019 naar 67 in 2020.  Ook stelden we de 

verkoop van drugs ook vaker vast (37) in 2020 dan in 2019 (26).  Gelukkig kunnen we ook hier een 

kleine positieve noot meegeven daar het aantal aangetroffen plantages in 2020 gedaald is tot 2.  In 

2019 stootten we op 5 plantages.  Naast de plantages stelden we ook  1 keer de fabricatie van drugs 

vast.  Afsluitend kunnen we meegeven dat we 6 dossiers opstartten, in 2020, voor het ter beschikking 

stellen van drugs of het helpen van iemand om drugs te gebruiken en we 2 processen-verbaal 

registreerden voor het gebruik van drugs in groep.  Dit alles resulteerde in volgende inbeslagnames:  
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Indien we de resultaten van 2020 afzetten tegen de vooropgestelde doelstelling in ons Zonaal 

Veiligheidsplan, kunnen we moeilijk van een succes spreken.  Zoals eerder vermeld maken drugsfeiten 

deel uit van de zogenaamde haalcriminaliteit, door er meer op te werken zullen we (in principe) meer 

feiten vaststellen.  Nu hopen we dat het meer inzetten op drugsfeiten op de meer lange termijn zal 

leiden tot een daling van het aantal drugsfeiten op het grondgebied van de politiezone, daar de inzet 

ontradend zou moeten werken voor druggebruikers – en dealers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IBN 2016 2017 2018 2019 2020 

Amfetamine (speed)  1.241 kg 1710.5 gr 172,96 gr 51.48 gr 

Amfetamine (XTC - pillen)  22  768  18,5  53.25 

Cannabis (kruid) 76.165 kg 1.605 kg 622.3 gr 474,89 gr 
 

279.45 gr 

Cannabis (plantjes) 60  14  47  558  62 

Cannabis (graantjes) 3  7   4  75  

Canabis (joints)   6 4 3 

Cannabis( olie)   30 ml    

Cannabis (Stek)    1 1  

Cannabis (Hasj)    0,15 gr 26.58 gr 

Cocaïne    19,81 gr 1.2 gram 

GHB     3.45 liter 

Heroïne  5.2 gr 70gr 36,31 gr 3.62 gr 

Hallucinogeen/andere     91.75 gr 

Ketamine 1 gr 10.5 gr    

Lachgas     1 fles 

LSD trips  101    

MDMA  16.9 gr    

Mephedrone  13.3 gr   31.82 gr 

Methamphetamines    6,64 gr  

Precursoren     121.96 gr 

Speed  1.241 kg 1710.5 gr 172,96 gr  

Andere 1 gr  104.8 gr 1,28 gr  
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5.4 Verslavingspreventie 
 

 

De politie neemt deel aan overlegmomenten rond middelengebruik georganiseerd door CGG Team 
Drugpreventie- en begeleiding (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen) voor de 
scholengroep Brakel.  Het CGG Team drugpreventie en – begeleiding (voorheen Pisad) doet aan 
drugpreventie en begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving.   

Beoogde doelstellingen: 

• met een gedragen preventieaanbod verslavingsproblemen voorkomen (vb. tabak, alcohol 

en andere drugs, gamen en gokken, …). 

• ondersteuning en begeleiding aanbieden aan  gebruikers (jonger dan 26 jaar) en hun 

omgeving 

• lokale besturen in hun beleid ondersteunen en samen  werken met andere partners in het 

werkveld.  
 

Om de 2 maanden wordt in het gemeentehuis van Brakel een vergadering OMBRA (overleggroep 
middelengebruik Brakel ) georganiseerd, dit onder leiding van een medewerker van het CGG Team 
Drugpreventie en - begeleiding.  De vergaderingen worden bijgewoond door een vertegenwoordiger(s) 
van de gemeente Brakel, jeugdclub Alfa, de jeugdconsulente, het CLB, de directies of 
leerlingenbegeleiders van de Brakelse schoolgemeenschappen en politie 
Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm. 
  

De betrokken Brakelse scholen betreffen het KTA, Viso Cor 
Mariae, Stella Matutina, Sint-Franciscusinstituut (allen 
middelbaar onderwijs).   
Het doel van OMBRA is om met alle voornoemde actoren in 
het veld rond middelenmisbruik/verslaving (alcohol, 
cannabis en andere illegale middelen, problematisch gamen 
en gokken) samen te kijken wie welke rol kan opnemen, 
teneinde problemen rond middelengebruik zo goed mogelijk 
van antwoord te kunnen bieden.  
  

Bij voornoemde vergadering wordt gezamenlijk gestreefd naar een veilige schoolomgeving en wordt 
gestreefd naar een afgestemd beleid inzake politioneel optreden, justitiële opvolging en hulpverlening. 
   
Tijdens voornoemde vergaderingen wordt door de medewerker van CGG Team Drugpreventie  en - 
begeleiding o.a. pakketten voorgesteld aan de scholen met richtlijnen rond preventie aangaande 
middelengebruik, gamen, digitale weerbaarheid,... 
  
  
Binnen de politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm is voor de scholengroep van Brakel een 
aanspreekpunt aangeduid, in de toekomst zal eveneens een aanspreekpunt worden aangeduid voor 
de buitenwijken ( Zwalm, Horebeke, Maarkedal ). 
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De betrokken scholen signaleren aan het aanspreekpunt van de lokale politie o.a. problematische 
spijbelaars, onze diensten handelen hiernaar dit conform het actieplan spijbelen. 
  
Aan onze kinderen, jongeren, volwassenen willen we tot slot volgende 
boodschap meegeven: “Heb je een probleem?  Voel je je mentaal/fysiek 
niet in orde?  Blijf je maar piekeren?  Wat er ook is, praat er met iemand 
over.  Over je problemen praten is de eerste, maar soms ook de 
moeilijkste stap, naar een oplossing.  

 

 

5.5 Intra-familiaal geweld 
 

In ons Zonaal Veiligheidsplan 2020 -2025 staat met betrekking tot intra-familiaal geweld een wel heel 

bijzondere doelstelling te lezen, met name: “Onze politiezone zal zich engageren om mee te werken 

aan het doorbreken van het stilzwijgen rond intrafamiliaal geweld opdat het aantal meldingen intra-

familiaal geweld in 2025 met 5% zullen stijgen ten opzichte van het aantal meldingen in 2019.” 

Het is inderdaad eerder vreemd te noemen dat een politiedienst het aantal meldingen wil zien stijgen.  

Begrijp ons niet verkeerd, we willen enkel de omerta, het stilzwijgen rond dit fenomeen doorbroken 

zien.  Daar we merken dat onze cijfers niet correct kunnen zijn.  

5.5.1 Wat?  
Het gaat om iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen leden van een 

zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.  Partnergeweld is een specifieke vorm van intra-familiaal geweld.  

Onder partnergeweld wordt ook elke vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld 

gerekend, maar dan wel tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben 

én tussen wie een duurzame affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft. 

Met geweld worden alle strafbare gedragingen bedoeld die door een daad of een verzuim schade 
berokkenen aan de benadeelde persoon.  Dat geweld kan fysiek zijn (bvb. opzettelijke slagen en 
verwondingen), seksueel (bvb. aanranding van de eerbaarheid of verkrachting), psychisch (bvb. 
belaging, laster, eerroof, beledigingen) of zelfs economisch (bvb. diefstal).  Maar het gaat ook om alle 
gedragingen waarvan, hoewel ze geen misdrijf lijken te zijn, bij de politie of het parket aangifte wordt 
gedaan en die gewoonlijk omschreven worden als familiaal geschil of kind in gevaar. 

Er wordt ook omschreven wat er onder familie wordt verstaan.  Leden van eenzelfde familie zijn al 
degenen die aan mekaar verwant zijn in de opgaande en nederdalende lijn of in de zijlijn in de tweede 
graad.  Bepaalde feitelijke verbanden (biologische band of duurzame affectieve band) worden hiertoe 
gelijkgesteld met de door het recht gevestigde verbanden.   

Ook echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en die een duurzame 
affectieve en seksuele relatie onderhouden of onderhouden hebben, evenals de bloedverwanten in 
de nederdalende en opgaande lijn van (één van) de partners die bij hen wonen of gewoond hebben, 
worden beschouwd als familie.4 

 
4 Uit: http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=58&lang=dutch 
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5.5.2 Slachtoffer 
Het is erg belangrijk om van iedere geweldspleging aangifte te doen bij de politie.  Indien je aangifte 

doet, neem dan zoveel mogelijk ‘stukken’ mee: die het geweld aantonen, smsjes, chats, vaststellingen 

arts, psychiater, … Geef aan de politie zeker mee of je nog aangiften gedaan hebt voor geweld gepleegd 

door diezelfde persoon.  De politie maakt een proces–verbaal van je aangifte en dat wordt samen met 

de door jou verzamelde stukken opgestuurd naar het parket.  Daarnaast kan je tijdens de werkdagen 

ook terecht op het gratis nummer 1712.  De calltakers beantwoorden je vragen en dit met alle discretie.  

Praat erover en zoek zeker hulp om uit deze geweldsituatie te geraken.  

5.5.3 Cijfers 
In 2020 hebben we een stagiair, in samenspraak met de inspecteur sociale cel, de opdracht gegeven 

onze meldingen IFG te bekijken en na te gaan of er mogelijkse verbeterpunten aan te brengen zijn in 

onze werking.  Wat blijkt dat we als politiezone zeker op een gedegen wijze ons onderzoek voeren, 

maar dat het laag aantal ‘meldingen’ vermoedelijk te wijten is aan een foutieve registratie.  Met andere 

woorden alle onderzoeken vertrekken op de goede manier naar het Openbaar Ministerie alleen 

werden de onderzoeken in het verleden niet goed geteld, waardoor we inderdaad systematisch met 

een onderschatting zaten van het fenomeen.  Laten we bekijken welke impact de rechtzetting van de 

registratie heeft op onze cijfers voor 2020, zie onderstaande grafiek.  

 

Iedere lezer merkt op dat zeker voor de gemeenten Brakel, Maarkedal en Zwalm een grote stijging 

kennen van het aantal gemelde intra-familiaal geweld situaties.  Deze stijging is dus voornamelijk het 
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gevolg van het correct registreren van de feiten.  Met deze wetenschap is het niet evident om verdere 

uitspraken te doen over de cijfers van 2020.  

Op het niveau van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, dat samenvalt met de provincie 

Oost – Vlaanderen kan wel gezegd worden dat we in 2020 een stijging kenden van het aantal aangiften 

omtrent IFG met 10%.  Onze zone volgt veelal de arrondissementele trend, maar de stijging ligt 

doorgaans minder hoog.  Voor 2020 kunnen we dus ramen dat de stijging van het aantal aanmeldingen 

voor onze PZ tussen de 7% en 9% zal liggen.   

Dit alles geeft weer dat het goed is dat een politiezone zich vragen stelt bij cijfers die, jammer genoeg, 

veel te laag lijken ten opzichte van arrondissementele en nationale gemiddelden.  De vraagstelling 

heeft ertoe geleid dat we ons proces zijn gaan herbekijken en een verbetering hebben aangebracht. 

5.5.4 Aangepaste doelstelling 
“Onze politiezone zal zich engageren om mee te werken aan het doorbreken van het stilzwijgen rond 

intra-familiaal geweld opdat het aantal meldingen intra-familiaal geweld in 2025 met 5% zullen stijgen 

ten opzichte van het aantal meldingen in 2020.” 

We zijn er nog steeds van overtuigd dat er een aanzienlijk dark number (niet aangemelde feiten) rond 

IFG.  Als politiezone willen we ons vooral inzetten op het verlagen van de drempel om hulp te zoeken 

teneinde het geweld te voorkomen of te doen stoppen.  

 

 

5.6 Internet – en informaticacriminaliteit 
 

Sinds dit jaar nemen we deze rubriek ook op in ons jaarverslag.  In ons nieuw Zonaal Veiligheidsplan 

staat namelijk een prioriteit weerhouden omtrent deze vorm van criminaliteit, zijnde: “Onze 

politiezone zal alle inspanningen leveren opdat het aantal meldingen van internet – en 

informaticacriminaliteit in 2025 met 5% gedaald zijn ten opzichte van het totaal aantal meldingen in 

2019.” 

We beseffen al te goed dat deze doelstelling misschien wat ijdele hoop betreft.  We zullen voornamelijk 

sterk moeten inzetten op preventie, daar deze vormen van criminaliteit echt stijgen ook nationaal.  

In 2020 noteerden we deze resultaten:  

• oplichting met internet: 146 meldingen die 

resulteerden in 90 PV’s 

• Informaticafraude: 22 PV’s 

• Hacking: 52 PV’s 

• Datasabotage: 21 PV’s 

• Valsheid in informatica: 7 PV’s 

Wat betreft de oplichtingen via internet zien we dat corona 

ook daar een negatieve invloed op lijkt te hebben.  Zo steeg het aantal meldingen van 80 in 2019 naar 

146 in 2020.  

 

 



Uw zaak = onze taak 

39 
Jaarverslag PZ Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 

5.7 Corona – overtredingen  
 

Teneinde te komen tot duidelijke en gelijklopende afspraken, voor de 4 gemeenten, in de aanpak van 

de coronacrisis hebben we bij het begin van de eerste golf de intergemeentelijke veiligheidscel 

opgericht.  Bestuur, politie, communicatiemedewerkers, Rode Kruis en vertegenwoordigers uit de 

huisartsenkringen zaten wekelijks virtueel samen.  Deze intensieve samenwerking heeft ertoe geleid 

dat we steeds de vinger op de pols konden houden en dat wat politioneel van een aanpak van een 

plotse crisis kwamen tot het inbedden van deze aanpak in onze reguliere werking.  We hopen 

natuurlijk, samen met iedereen, dat we de aanpak van overtreders van de coronamaatregelen zo snel 

mogelijk uit onze dagdagelijkse werking mogen schrappen.  

In 2020 zette de politiezone extra coronapatrouilles in, goed voor 1635 uren patrouille.  Iedere 

functionaliteit heeft hieraan bijgedragen.  Zo namen de wijkagenten 885.35 uren voor hun rekening, 

interventie 479.15 uren, recherche 113.10 uren en verkeer 157 uren.  Daarnaast traden onze 

medewerkers ook op wanneer ze tijdens het uitvoeren van hun ‘normale’ opdrachten overtredingen 

tegen het Ministerieel Besluit zagen.  Dit alles resulteerde in het vaststellen van 244 overtredingen.  

125 van die overtredingen 

vonden plaats op het 

grondgebied van Brakel, 89 in 

Horebeke, 13 in Maarkedal en 

17 in Zwalm. Voor  20% van 

deze overtredingen werd een 

onmiddellijke minnelijke 

schikking betaald.  De andere 

werden aan het parket 

overgemaakt na het opstellen 

van een Proces-Verbaal.  

We traden niet alleen 

verbaliserend op maar gingen, 

op advies van politieraadslid 

Dhr Louis Yde, de straat op om 

de mensen die zich wel aan de 

maatregelen hielden te 

bedanken.  
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6. Verkeer 
 

6.1 Verkeersongevallen 

 

Elk verkeersongeval op onze wegen is er één te veel.  Zeker als er hierbij 

personen gewond geraken of overlijden.  

 

In 2020 telden we in het totaal 61 verkeersongevallen met lichamelijk 

letsel, dat is een daling met 14 ongevallen ten opzichte van 2019. Er 

werden 161 verkeersongevallen met stoffelijke schade gemeld, dat zijn er 

22 minder dan in 2019.  Dit is een enorme daling.  

 

 

Gemeente    2016 2017 2018 2019 2020 

Brakel  
  
  
  

Ongevallen met 

lichamelijk letsel  
34 26 42 42 29 

Ongevallen met 

doden  
1 0 1 1 0 

Aantal doden  1 0 1 1 0 

Horebeke  
  
  
  

Ongevallen met 

lichamelijk letsel  
3 6 5 5 1 

Ongevallen met 

doden  
1 0 0 0 0 

Aantal doden  1 0 0 0 0 

Maarkedal  
  
  
  

Ongevallen met 

lichamelijk letsel  
13 16 17 17 15 

Ongevallen met 

doden  
0 0 0 0 1 

Aantal doden  0 0 0 0 1 

Zwalm  
  
  
  

Ongevallen met 

lichamelijk letsel  
28 20 16 16 16 

Ongevallen met 

doden  
0 1 0 0 2 

Aantal doden  0 1 0 0 2 

 

In Zwalm kwamen 2 personen om het leven in het verkeer en in Maarkedal betreurden we 1 

slachtoffer.  Wij willen als politiezone ons medeleven betuigen aan de familie en naasten.  Veel sterkte 

aan de getroffen families.  
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6.2 Alcohol 
 

 
In 2020 trokken we het aantal controle-uren tijdens de week terug op naar 161 uren.  De controle-

uren in het weekend halveerden.  Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat we in 2020 het aantal 

personeelsleden van de dienst verkeer zagen teruglopen naar 2 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur.  

Voorheen telde onze dienst verkeer 4 inspecteurs verkeer.  2 van de 4 inspecteurs hebben interne 

mobiliteit gemaakt.  De 2 vacante plaatsen staan nu reeds 1 jaar open en tot op heden werden ze niet 

ingevuld.   

Daarnaast heeft de dienst verkeer, in dit coronajaar, ook haar bijdrage geleverd in de coronaploegen 

en het opvangen van afwezigheden bij interventie.   

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal controle – 

uren tijdens week  

146 193 495 267 132 161 

Aantal controle – 

uren tijdens weekend 

115 148 215 151 126 67 

TOTAAL 261 341 710 418 258 228 

Aantal gestopte 

voertuigen 

3345 2046 3158 2124 1124 705 

Aantal afgenomen 

alco –testen 

3345 2046 3158 2124 1124 705 

% a-selectieve 

controles 

99% 99% 100% 100% 100% 100% 

Resultaat safe 3307 2012 3082 2055 1099 676 

Resultaat alarm 21 20 20 22 7 7 

Resultaat positief 17 14 56 47 18 22 

% bestuurders onder 

invloed 

1.14% 1,66% 2.41% 3.24% 2.22% 4.11% 
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Ondanks dit alles slaagde onze dienst verkeer er in om 705 voertuigen te controleren.  Het relatief 

aantal bestuurders onder invloed steeg jammer genoeg met 1,89%.   

Ook onze interventiedienst controleerde een aantal 

bestuurders op het rijden onder invloed van alcohol.  Ze 

controleerden 37 bestuurders, waarvan 7 positief en 7 alarm 

testten.  23 bestuurders bliezen de S van Safe.  20% van de 

door hen gecontroleerde bestuurders waren positief en nog 

eens 20% tekenden alarm op.  Dat zijn verontrustende cijfers.  

Het hoge aantal is voornamelijk te wijten aan het feit dat onze 

interventieploeg bestuurders aan de kant zet op basis van het 

door hen vastgestelde rijgedrag.  Een belangrijke en 

noodzakelijke controle blijkt! 

We doen hier dan ook nog maar eens een warme oproep om geen alcohol te nuttigen voordat je achter 

het stuur gaat zitten.  Niet alleen alcohol is een dooddoener, maar ook het gebruik van drugs, lachgas 

en bepaalde geneesmiddelen heeft een nefaste invloed op je stuurvaardigheid.  Doe het niet en red 

zo mensenlevens!  

 

 

6.3 Snelheid 
 

In 2020 organiseerde onze politiezone 48 acties overdreven 

snelheid, 10 meer dan in 2019.  In het totaal telden we dat 

jaar 29 controle-uren meer dan in 2019.  

Maar liefst 28427 voertuigen werden gecontroleerd.  In 6 

jaar dienen we te zeggen dat we in 2020 een triest record 

optekenen.  Maar liefst 15,43% van de gecontroleerde 

bestuurders reden te snel of 4389 bestuurders.  

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal acties 78 40 53 82 38 48 

Aantal controle – 

uren zonder 

interceptie  

226 122.40 93.48 226 115 159 

Aantal controle – 

uren met interceptie 

56 47.57 4.14 9.45 15 0 

Gecontroleerde 

voertuigen 

38945 24839 31788 53686 20926 28427 

Aantal overtredingen 4109 2604 4581 8222 3030 4389 

% overtredingen 10.55% 10.48% 14.41% 15.31% 14.48% 15.43% 
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7. Overlast 
De laatste prioriteit in ons nieuw Zonaal Veiligheidsplan betreft de aanpak van overlast.  Hier hebben 

we volgende prioriteit weerhouden: “Onze zone zal zich inzetten opdat het aantal meldingen inzake 

overlast in 2025 met 10% gedaald zijn ten opzichte van het totaal aantal meldingen in 2019.” 

Ook dit betreft een nieuwe prioriteit, wat maakt dat we voor deze prioriteit enkele cijfergegevens op 

een rijtje hebben gezet.  

 Brakel Horebeke Maarkedal Zwalm 

Aantal GAS PV’s 16 1 7 8 

 

De lezer kan opmerken dat we voor deze eerste vermelding ons focussen op het aantal GAS PV’s die 

werden opgesteld.  In Maarkedal werden 2 van de 7 PV’s opgesteld op basis van camerabeelden 

genomen door hun sluikstortcamera.  In Zwalm stelden we 1 GAS PV op nadat we beelden 

doorgekregen hadden van een overtreding vastgesteld door de afvalintercommunale IVLA.  Eind 2020 

bereikten ons heel wat meer van dergelijke beelden.  Deze beelden zullen in 2021 resulteren in PV’s 

wat maakt dat ze niet weerhouden werden in de resultaten van 2020. 

 

8. Evenementen en wielerwedstrijden 
 

8.1 Evenementen 
 

In de 4 gemeenten van de 

politiezone worden, in normale 

omstandigheden, tal van 

evenementen georganiseerd van 

fuiven tot een retrokoers, van 

ruiterommegangen tot een 

marathon, van wandeltochten tot 

parkingconcerten…  

Evenementen in goede banen 

leiden vraagt heel wat 

voorbereiding van de organisator, 

brandweer, medische discipline 

en ook de lokale politie.   

Elke organisator dient een aanvraagformulier in te vullen en over te maken aan de gemeente waar het 

evenement plaats zal vinden. De aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de verschillende websites 

van de gemeentes.  Onze analyse, op basis van het ingediende formulier, resulteert in een advies aan 

de gemeente.  In dat advies nemen we eveneens op of er inzet zal zijn van politie of niet.  Die inzet 

heeft als hoofddoel het veilig en vlot verloop van het evenement.  
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2019 Brakel Horebeke Maarkedal Zwalm Totaal 

Evenementen 96 16 24 68 204 

Inzet politie voor 
evenementen 

21 3 8 11 43 

 

2020 Brakel Horebeke Maarkedal Zwalm Totaal 

Evenementen 12 0 2 8 24 

Inzet politie voor 
evenementen 

5 0 2 3 10 

 

Wanneer we het aantal evenementen bekijken die georganiseerd werden in 2019 en deze afzetten 

tegen het aantal evenementen in 2020 moet het ons niet verwonderen dat hier een gigantische daling 

te zien is.  Veel commentaar hoeven we hier niet meer bij te geven.  

 

8.2 Wielerwedstrijden  
 

Onze politiezone is graag gezien als het 

om wielerwedstrijden gaat.  In een 

normaal jaar ontvangen we ongeveer 48 

wielerwedstrijden.  Tijdens dit 

coronajaar telden we er amper 6, met als 

unicum een Ronde Van Vlaanderen 

zonder publiek.  Veel mensen hebben 

thuis de spannende finale gevolgd tussen 

Mathieu van der Poel en Wout Van Aert.  

 

 

 

Datum Wielerwedstrijd Gemeenten PZ 

29/02/2020 Omloop het Nieuwsblad voor vrouwen B-H-Z 

29/02/2020 Omloop het Nieuwsblad Elite B-H-Z 

01/03/2020 Kuurne-Brussel-Kuurne Elite B-H-M-Z 

01/03/2020 Kuurne-Brussel-Kuurne Juniores M 

22/09/2020 BK Halle-Anzegem B-H 

26/09/2020 Lokale WW Nieuwelingen Maarke-Kerkem M 

04/10/2020 Lokale WW Aspiranten-Miniemen (2) B 

18/10/2020 Ronde van Vlaanderen Elite Heren B-H-M-Z 

18/10/2020 Ronde van Vlaanderen vrouwen B-H-M-Z 

 
Naar organisatie toe wijzigt er voor een politiedienst niet zo veel of een wielerwedstrijd met of zonder 

publiek gereden wordt.  We dienen nog steeds gans het parcours te bekijken, nagaan welke 

verkeersmaatregelen er moeten genomen worden, waar er seingevers dienen opgesteld te worden en 
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waar we best het beroep doen op politiepersoneelsleden.  Achter de schermen wordt er evenveel werk 

verricht.  De dag van de wielerwedstrijd zelf zien we wel een verandering in de opdrachten op het 

terrein.  Daar waar we meer aan crowd control doen, bij een wielerwedstrijd met publiek, moeten we 

bij een wielerwedstrijd zonder publiek er vooral voor zorgen dat er daadwerkelijk niemand komt 

kijken.  Ook van de politie vraagt dit een gans andere insteek.  

We hopen, net als alle wielerliefhebbers, dat het virus snel ingedijkt kan worden zodat we ook deze 

festiviteiten weer ten volle kunnen faciliteren.   
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Dank 
 

Dit jaarverslag vormt de weerslag van de inspanningen die al onze medewerkers dagelijks leveren om 

samen te werken aan een veilige en leefbare politiezone.  Zonder de inzet van al deze medewerkers 

zouden we deze mooie resultaten niet kunnen behalen en presenteren.  Dank aan allen.  

 

Heel wat medewerkers hebben me  

cijfergegevens overgemaakt die noodzakelijk 

zijn om verantwoording te kunnen afleggen.  

Zonder deze cijfergegevens konden we dit 

jaarverslag niet voeden.  Bedankt: Nathalie De 

Cock, Melissa De Decker, Saskia Rokegem, 

Heidi Baeten, Filip Vandendriesche, Liesbeth 

Van Schepdael, Karel De Colfmaeker, Timothy 

Antheunis, Ellen Wijnant, Freddy Cruypeninck, Steven Cardon, Hans Verbeurgt, Didier Valepyn, John 

Pieteraerens, Dimitri Beeckmans, Tineke Schamp en Sarah De Beyter. 
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