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ABSTRACT 
Het jaarverslag 2016 geeft een concreet 
beeld van de werking van uw politie 
alsook van de behaalde resultaten.  Uw 
zaak is immers onze taak.  
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Voorwoord 

 

Via het jaarverslag 2016 bieden we de mogelijkheid kennis te nemen van de verwezenlijkingen 
van het voorbije werkjaar binnen onze politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal en Zwalm.  

Dit naslagwerk voorzien van cijfers en realisaties is dan ook het middel bij uitstek om 
verantwoording af te leggen over de werking van het korps en de bereikte resultaten.    

De geëngageerde lezer zal al vlug zien dat de diversiteit van het politiewerk zich niet altijd laat 
vatten in statistieken en tabellen.  Steeds weer steekt de discussie rond kerntaken, capaciteit 
en financiële implicaties de kop op.   Wat zijn de uitdagingen die op ons afkomen?   Hoe gaan 
we daar mee om?   Welk soort politie willen en kunnen we zijn voor bestuur en bevolking?   De 
politie van vandaag staat voor tal van uitdagingen.   De toename aan verwachtingen vanuit de 
gemeenschap en de veranderende technologische omgeving zijn een stimulans tot 
reorganisatie en vernieuwing.   Zeker op vlak van innovatie zijn er mogelijkheden om het hoofd 
te bieden aan de snel evoluerende omgeving rondom ons.   Centraal hierbij blijft het streven 
naar een goede dienstverlening. Want Uw zaak is immers onze taak.   
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Inleiding 

 

 

Beste Lezer, 

 

Bij de opstart van de politiehervorming telden we 196 politiezone thans zijn het er nog 188 en 
het einde is nog niet in zicht. 

Schaalvergroting mag echter geen doel op zich zijn : de dienstverlening aan de bevolking moet 
ten allen tijde centraal staan, net zoals het welzijn van het personeel. 

Wanneer hetzij de dienstverlening aan de bevolking, of het welzijn van het personeel in het 
gedrang komt, zijn er twee oplossingen : ofwel fusiegesprekken voeren, ofwel nauwer 
samenwerken met partners.  Deze laatste garandeert een grotere lokale autonomie en zorgt 
er in het algemeen voor dat de politie sterk de polsslag van de bevolking voelt. 

Uit de voorgestelde cijfers blijkt dat we binnen onze zone veelal wat tijd kunnen maken om in 
contact te komen met onze bevolking.  Medewerkers hebben eveneens de tijd om hun 
tussenkomsten kwalitatief af te handelen. 

Een afhandeling kan niet alleen ter plaatse zijn maar ook op bureau.  Hier werd in de loop van 
2016 echt vernieuwend gewerkt door het opstarten van  You Can Book Me.  Dit systeem moet 
nog groeien, doch heeft het haar nut bewezen.  Bovendien vinden nu meer en meer burgers  
de weg naar onze commissariaten. 

Eind 2016 werden we opnieuw geconfronteerd met een nieuwe werkwijze inzake verhoren, 
Salduz+ : het gros van de mensen die we dienen te verhoren, heeft het recht om zich tijdens 
het verhoor te laten bijstaan door een raadsman.  Eén en ander heeft voor gevolg dat een 



Uw zaak  = onze taak 

Jaarverslag Politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 2016 
4 

aantal verhoren die vroeger onmiddellijk konden uitgevoerd worden, thans moeten uitgesteld 
worden tot op het ogenblik dat te verhoren persoon de kans heeft gekregen om een advocaat 
te raadplegen en er zich desgewenst van te laten vergezellen tijdens het verhoor.  We kunnen 
nu reeds stellen dat het aantal verhoren dat op het terrein wordt uitgevoerd hierdoor sterk 
gedaald is, de meeste mensen worden voor verhoor op het bureau uitgenodigd. 

Ons korps heeft zich als één van de kleinere zones uit het land hier op korte termijn op 
aangepast, niet in het minst door enkele uiterst gedreven medewerkers die tal van 
documenten op een mum van tijd hebben ter beschikking gesteld aan het personeel. 

Dit alles bewijst dat we onze plaats in het politielandschap, iedere dag opnieuw, verdienen. 

Veel leesgenot! 
John Pieteraerens 
Waarnemend 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 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 de politiezone 
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 telt 31110 inwoners (cijfer op 01/01/2016).  Het bevolkingsaantal is het grootst in 
Brakel.  Momenteel telt Brakel 14788 inwoners, een aantal dat iets lager lig dan 2015.  De gemeente 
Zwalm kende een bevolkingstoename van 7683 in 2000 tot 8041 op 01 januari 2016.   

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

 
http://www.teylingen-met-elkaar.nl/dicht-bij-inwoners/ 

 

 

  inwoners hectare km² inw/km² 

Zwalm 8041 3381,7 33,817 237,7798 

Maarkedal 6280 4562,62 45,6262 137,6402 

Horebeke 2001 1119,68 11,1968 178,7118 

Brakel 14788 5646,42 56,4642 261,9004 

Totaal 31110 14710,42 147,1042 211,4827 

Bron: http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-
bevolking-20160101.pdf 

 

 

 

  

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20160101.pdf
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20160101.pdf
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2. Uw politie 
 

2.1 Een nieuwe werking 
 

 

Wat zijn de grootste aanpassingen zichtbaar voor de burger die we in 2016 doorgevoerd 
hebben?  Wel in eerste instantie zijn we dit jaar gestart met het onthalen van de burgers op 
afspraak in het hoofdcommissariaat te Brakel.  In tweede instantie kent de wijkwerking een 
nieuwe structuur.  

2.1.1 Onthaal op afspraak 
2016 is het jaar waarop onze vier onthaalpunten naast een open onthaal ook onthaal op 
afspraak organiseren.  Waarom die keuze? Toenmalig korpschef, hoofcommissaris Philippe De 

Cock, vergelijkt de werking van het 
onthaal op afspraak met deze bij de 
huisartsen.  "Vroeger kon ik wel twee uur in 
de wachtzaal van mijn huisdokter zitten. 
Maar sinds die enkel op afspraak werkt, moet 
ik nog hoogstens een kwartier wachten, bij 
de politie kunnen wij net hetzelfde doen "  
Het werken op afspraak werd eerst uitgetest 
door de collega’s van Maarkedal voordat het 
haar toepassing kreeg in de ganse zone.  

 
Ronny De Coster 

 

Let wel, indien je je aanbiedt aan het onthaal op afspraak zonder een afspraak te hebben 
gemaakt, kan het zijn dat je een poos dient te wachten voordat je verder geholpen wordt.  De 
mensen die wel een afspraak hebben op een bepaald uur, gaan voor op dat uur.  De 
onthaalbediende zal je zeker attent maken op de wachttijd of je vragen je aan te bieden om 
op een later tijdstip terug te keren.  Het spreekt voor zich dat wanneer je dringende politiehulp 
nodig hebt nog steeds een beroep kan doen op onze diensten via 101.  
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In onderstaande tabel kan je de openingsuren van onze onthaalpunten zien en nagaan of het 
nu gaat om onthaal op afspraak of een open onthaal.  De grijze blokken geven aan dat het 
onthaal gesloten is.  Kijk goed naar de weergegeven uren, daar deze kunnen verschillen.  

 

 Brakel Maarkedal Horebeke Zwalm 
Maandag 08:00 - 19:00 09:00 - 12:00  09:00 - 11:30 
  13:00 – 16:00  14:00 – 16:00 
   16:30 – 19:30  
     
Dinsdag 08:00 - 12:00  09:00 -12:00 09:00 - 11:30 
 12:00 -13:00    
 13:00 – 17:00 13:00 – 16:00  14:00 – 16:00 
  16:30 – 19:30   
     
Woensdag 08:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 -12:00 09:00 - 11:30 
 12:00 - 19:00   14:00 – 16:00 
     
Donderdag 08:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 -12:00  
 12:00 -13:00    
 13:00 – 17:00 13:00 – 16:00  14:00 – 16:00 
    17:30 – 19:30 
     
Vrijdag 08:00 - 17:00 09:00 - 12:00 09:00 -12:00 09:00 - 11:30 
     
Zaterdag 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00   
     
Zondag     

 

2.1.2 Wijkwerking West en Oost 
Wijkwerking is één van de grootste en belangrijkste pijlers van het politiewerk.  We stellen dan ook 
alles in het werk om de wijkwerking in onze politiezone zo goed mogelijk te organiseren.  Sinds 2016 
ziet de structuur van onze wijkwerking er wat anders uit.  Zo werken we nu met wijk Oost en wijk West.  
De gemeenten Maarkedal, Horebeke en Zwalm behoren tot wijk West en de gemeente Brakel is wijk 
Oost.   
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Commissaris Freddy Cruypeninck staat 
aan het hoofd van de volledige 
wijkwerking en heeft twee 
wijkcoördinatoren die hem in de 
sectoren ondersteunen.  

 

 

 

 

Wijk Oost 

 

De wijkinspecteurs van wijk West zijn verantwoordelijk voor de wijkwerking in Brakel.  Onder de 
dagelijkse leiding van hoofdinspecteur Hans Verbeurgt (uiterst links op de foto) geven deze collega’s 
iedere dag het beste van zichzelf.  Het team bestaat verder uit vier inspecteurs. Van links naar rechts 
zien we Marnic De Pessemier, Ellen Wynant, Yves Liedts en Ronny De Ruyver.   
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Wijk West  

 Hoofdinspecteur Steven Dheedene neemt de 
coördinatie en opvolging van de wijkwerking in Horebeke, Maarkedal en Zwalm voor zijn rekening.  

 

 

 

 

Inspecteur Hans Van 
Wambeke ontfermt zich over 
de wijkwerking van Horebeke.  
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Inspecteurs Steven Cardon (links) en 
Johan Van den Berghe (rechts) vormen 
sinds geruime tijd de vaste waarden in 
Maarkedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteurs Jan Cools (links) en Elke 
Vandermeirsch (rechts) verzekeren 
samen de wijkwerking in Zwalm.  
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2.2 Personeel 
 
2.2.1  Personeelsbestand 
Net zoals  bij de collega’s van de federale politie zijn het meeste aantal vrouwen terug te vinden bij de 
burgerpersoneelsleden.  Binnen onze politiezone is er sinds twee jaar een constante op te merken in 
het personeelsbestand.  Zowel in 2015 als in 2016 telt ons korps 12 burgerpersoneelsleden.  Wat de 
operationele personeelsleden betreft zien we dat we vorig jaar 1 personeelslid minder in dienst 
hadden.  

 2014 2015 2016 
Operationeel    

 

39 38 38 

 

11 10 10 

Totaal 
operationeel 50 49 48 

    

Burger    

 

1 1 1 

 

11 11 11 

Totaal 
Burger 12 12 12 

    
Totaal    

 
40 39 39 

 

22 22 21 

personeelsleden 62 61 60 
 

In 2016 mochten we 4 nieuwe collega’s verwelkomen.  Op de eerste werkdag van dat jaar, 01 januari, 
versterkten hoofdinspecteur Karel De Colfmaeker en inspecteur Wim Vandewalle de dienst 
interventie.  De dienst verkeer kreeg versterking van inspecteur Fabienne Willems op 01 augustus.  Een 
maand later vervoegde inspecteur Kevin Lebon de dienst interventie.   

Dat jaar mochten we een heel bekwame collega feliciteren met haar promotie van inspecteur naar 
hoofdinspecteur.  Hoofdinspecteur An Hermans verliet in 2016, na haar opleiding te hebben voltooid, 
ons korps.  Hoofdcommissaris Philippe De Cock was van 11 december 2012 tot 1 oktober 2016 onze 
korpschef.  Hij verliet in 2016 ons korps om de leiding over te nemen in PZ Ninove.  Sinds 1 oktober 
neemt commissaris John Pieteraerens zijn functie over als waarnemend korpschef.  



Uw zaak  = onze taak 

Jaarverslag Politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 2016 
14 

Naast aanwervingen vormt de leeftijdsverdeling binnen het korps een erg belangrijk gegeven om de 
continuïteit van de dienstverlening te garanderen.  Inzicht hebben in de leeftijdsverdeling is niet alleen 
noodzakelijk om mogelijke pensioneringen op te vangen, maar zeker ook om de kennis- en 
ervaringsoverdracht binnen het korps optimaal te laten verlopen.  38 van de 60 personeelsleden zijn 
tussen 41 en 60 jaar oud.  Dit maakt dat we als zone rekening dienen te houden met een aanzienlijke 
uitstroom binnen dit en 5 à 10 jaar.   

Leeftijdscategorie 2015 2016 
jonger dan 20 0 0 

20 -≥ 30 2 3 
31 - ≥ 40 17 19 
41 - ≥ 50 21 16 
51 - ≥60 21 22 

Ouder dan 60 0 0 
 

2.2.2 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 kunnen jullie een 
overzicht vinden van de specialisaties van uw politie. 

Specialisatie Aantal 
Diefstal Preventie Advies 3 
HYCAP (openbare orde) 11 

Spotters (voetbal) 10 
Slachtofferbejegenaar/ slechtnieuwsmelder 12 

Milieu 3 
EHBO 10 

Videoverhoor 1 
Monitor geweldbeheersing 3 

Beroepenvoorlichter 8 
Interne Preventieadviseur 1 
Interne brandbestrijding 20 

Vertrouwenspersoon 1 
 

In december bereidden onze monitoren geweldbeheersing een AMOK – oefening voor in 
samenwerking met de basisschool GO! Aan de Rijdtmeersen.  Het woord Amok is gebaseerd op het 
Indonesisch - Maleisisch woord amuk”.  Zij gebruikten het woord om de moorddadige aanvallen op 
hun volk te benoemen.  In politietermen is een 
Amokincident een situatie waarbij één of 
meerdere daders zo veel mogelijk dodelijke 
slachtoffers tracht(en) te maken. Een dergelijke 
inval brengt grote paniek en chaos met zich mee.  
Hoewel we hopen dat onze politiezone gespaard 
blijft van een dergelijk ingrijpend incident, dienen 
we deze technieken en tactieken toch in te 
oefenen om de veiligheid in de zone blijvend te 
kunnen garanderen.  

Bert Broos 
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2.2.2 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 
indien een 
personeelslid 
langer dan 30 
dagen afwezig is.  
De noodzakelijke 
capaciteit, oranje 
lijn, geven je een 
beeld van de werkelijk gepresteerde uren om te voorzien in de basisdienstverlening.   

Op de grafiek zie je duidelijk dat in 2015 de beschikbare en de noodzakelijke capaciteit het verst uit 
elkaar ligt.  Dit valt te verklaren doordat we in de loop van dat jaar afscheid hebben moeten nemen 
van vijf operationele collega’s, wegens pensioen of slagen voor het volgen van een opleiding.  De 
aanwervingen in 2016 waren dus een must.  

 

De grafiek van de 
onbeschikbaarheden geeft ons 
een duidelijk beeld over het 
aantal uren dat we niet konden 
beschikken over 
personeelsleden wegens 
loopbaanonderbreking, veelal 
4/5, of langdurige ziekte.  We 
kunnen stellen dat het aantal 
uren afwezigheid wegens 
loopbaanonderbreking met 

maar liefst 2838,93 uren gedaald is.  Dat is een hele verbetering.  Daarnaast scoort 2016 hoger wat 
betreft het aantal uren langdurige ziekte.  Er waren 1121,36 uren meer onbeschikbaarheden wegens 
langdurige ziekte dan in 2015.  Indien we alle onbeschikbaarheden in globo bekijken, kunnen we 
gelukkig meegeven dat 2016 een goed jaar is geweest.  Het aantal uren waarin onze medewerkers 
onbeschikbaar waren voor de dienst is, in 2016, met maar liefst 1717.57 uren gedaald. 
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Het aantal weekend -, nacht – en 
overuren schommelt steeds rond 
hetzelfde aantal uren.  In dat 
opzicht springt 2016 er niet uit.  

 

 

 

 

 

2.3 Welzijn 
 

Het welbevinden van onze medewerkers dient onze volledige 
aandacht.  Zonder onze medewerkers kunnen we als politiezone niet 
voldoen in onze basis – en meer gespecialiseerde opdrachten.  Om 
het psychosociaal welbevinden van onze medewerkers te 
bestendigen houden we enkele goedgesmaakte tradities in ere, 
denk maar aan de jaarlijkse teambuilding, sinterklaasfeestje of 
nieuwjaarsetentje.  Stuk voor stuk informele contactmomenten 
waarin de collega’s elkaar op een andere manier leren kennen.  Als 
er zich moeilijkheden voordoen tussen de personeelsleden of bij een 
individueel personeelslid, kan die steeds een beroep doen op de 

vertrouwenspersoon van de zone, Mevr. Heidi Baeten. Vorig jaar heeft ze, in het kader van het welzijn, 
24 informele gesprekken gehad met verschillende collega’s. 2 collega’s hielden een formeel gesprek 
met haar. Mevr. Baeten heeft beide collega’s doorverwezen naar Securex om hen te begeleiden naar 
een oplossing voor hun probleem.  De enorme groei aan gesprekken met de vertrouwenspersoon, 
voelen dubbel aan.  Aan de éne kant mogen we als organisatie heel dankbaar zijn dat heel wat collega’s 
echt vertrouwen hebben in de discretie en de capaciteiten van Mevr. Baeten en zo de weg naar haar 
vinden.  Aan de andere kant valt het niet te ontkennen dat alle personeelsleden in 2017 heel wat werk 
voor de boeg hebben om het psychosociaal welbevinden binnen onze zone omhoog te krikken.  Want 
welzijn is een taak en verantwoordelijkheid van iedereen.  

In 2016 kwam het team Diversiteit meerdere malen samen.  Dit team is samengesteld uit alle 
gelederen van de zone en heeft onder andere als doel het bijdragen tot het welzijn op het werk dit 
door werk te maken van: 

1.  de optimalisatie van de onthaalbrochure; 
2.  de ontwikkeling van competentieprofielen en – beleid; 
3.  de uitwerking van een evaluatiebeleid. 

 

Daarnaast kunnen we sinds dit jaar opnieuw rekenen op een interne preventieadviseur zijnde 
Inspecteur Tom Broekaert.  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.  Meer specifieke taken zijn: 

• Opstellen van het Globaal Preventieplan; 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

overuren

nachturen

weekenduren

2016 2015 2014
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• Opstellen Jaarlijks actieplan; 
• Werkplaatsbezoek van de arbeidsplaatsen (politiehuis, wijkposten, de rijdt en schietstand); 
• Nazicht werkplaatsen (verluchting, verlichting, temperatuur, gevaar); 
• Opstellen maandverslagen en 3-maandelijks verslag; 
• Opstellen documentatie ivm arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen; 
• Oprichten BrandBestrijdingsDienst; 
• Opstellen instructies werknemers igv brand; 
• Opstellen intern noodplan brand; 
• Opstellen interventiedossier brand; 
• Opstellen brandpreventiedossier; 
• Advies en bijstand ivm procedure “werken met derden”, ivm 

noodprocedures, ivm EHBO-organisatie; 
• Advies en bijstand ivm aankoop machines; 
• Opmaken indienststellingsverslagen; 
• Bijwonen zittingen BOC; 
• Bezoeken specifieke beurzen en bijhouden documentatie; 
• Organiseren van de brandoefening; 
• Samenwerken met de externe preventieadviseur; 
• Opstellen risico-analyse; 

 

 

3. Middelen 
 

Een politiezone ontvangt zowel toelagen van 
de Federale overheid als van de gemeenten 
om haar werking te financieren.  Daarnaast 
genereert de werking van het korps 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.  

Gewone ontvangsten 2013 2014 2015 2016 

Sociale toelage I €   394 800,18   €     394 800,18   €     438 453,00   €     458 800,00  
Premie Gesco's €       10 907,32   €       10 907,28   €       10 361,00   €       18 419,00  
Federale toelage €  1 585 983,14   €  1 598 177,69   €  1 571 181,00   €  1 588 957,00  
Sociale toelage II €       65 898,83   €       58 209,15   €       60 318,00   €       66 793,57  



Uw zaak  = onze taak 

Jaarverslag Politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 2016 
18 

Toelage openb orde €             780,56   €             790,78   €             801,00   €             801,00  
Federale toelage + €     128 863,04   €     130 538,26   €     129 590,00   €     131 145,00  
Boetefonds €     265 288,00   €     267 864,07   €     265 288,00   €     270 842,00  
Gebouwenfonds €       30 344,12   €       30 720,89   €       30 344,00   €       30 344,00  
Dotatie gemeenten €  1 988 834,00   €  2 058 444,00   €  2 220 488,00   €  2 309 307,00  
Andere €       31 146,46   €       41 507,32   €     528 087,00   €       39 647,00  
Totaal €  4 516 936,18   €  4 605 715,52   €  5 254 911,00   €  4 915 055,57  

 
Onze werkingskosten bestaan voor 90% uit personeelskosten, namelijk € 4.241.513.  Het spreekt voor 
zich dat de zone de resterende middelen zo efficiënt mogelijk inzet om het personeel te voorzien in 
materiaal dat een optimale dienstverlening en opsporing mogelijk maakt.  Zo ging 10%, € 458 519, van 
het bestede geld naar de werkingskosten en € 18 245 naar overdrachten.  

 

 
In  2016 werden verschillende zaken, nodig voor het uitvoeren van het dagelijkse werk aangekocht.  
 

− Aankoop uitleestoestel GSM recherche 
− Aankoop computer en printer voor 

uitleestoestel 
− Aankoop poetsmachine 
− Aankoop 6 wielklemmen 
− Aankoop 21 kogelwerende vesten 
− Gemeenschappelijke aankoop digitaal 

flitstoestel 
− Aankoop 1 lage schuifdeurkast en 2 

ladenblokken 
− Aankoop 2 elektrische fietsen 
− Aankoop gestriped administratief voertuig 

Joost Duhamel, Marnic De Meulemeester, 
Stefaan Devleeschouwer en John 
Pieteraerens bij de voorstelling van de 
flitser in oktober.FOTO: PMA 
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Deel 2: Resultaten 
 

1. Interventie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Van oproep tot tussenkomst  
 

17 personeelsleden maken deel uit van de dienst interventie. Deze operationelen staan iedere dag 
opnieuw 24/24, 7/7 in voor het behandelen van de noodoproepen.  We werken met 3 shiften van 
telkens 2 personeelsleden. In 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.  

 

  

 

 

 

4990 oproepen        2691 tussenkomsten 
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Het afgelopen jaar noteerden we 4990 oproepen, waarvan er 4436 binnenkwamen in de noodcentrale 
in Gent (101). 557 oproepen werden behandeld door de dagcoördinator. Voor 54% van deze oproepen 
ging onze ploeg ter plaatste.   

 

Gemeente Aantal dispatchings Aantal dispatching/ 
inwoner 

Brakel 1477 0.0998 
Horebeke 110 0.0656 
Maarkedal 412 0.0549 
Zwalm 648 0.0805 
Andere gemeenten 44  
Totaal 2647  

 

Vanwaar dit verschil?  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 doorverwezen naar de wijk.  Als laatste is er nog de groep vragen die niet voor 
de politie bestemd is, dan is het zaak om de burgers goed door te verwijzen.  

Onze intervenisten komen het meest tussen voor onbeheerde dieren, verkeersongevallen met 
stoffelijke schade, moeilijkheden met personen, verdachte toestanden en verkeersongevallen met 
gewonden.   

Vrijdag, zaterdag en zondag zijn de drukste dagen voor interventie.  Die dagen wordt onze ploeg 
respectievelijk gemiddeld 8,43 – 7,96 en 7,09 keer ter plaatse geroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vrijheidsbenemingen  
 

Binnen de werking van de politie hebben 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.  Vandaar ook de verstoring van de 
openbare orde.  Het niet voldoen aan de vreemdelingenwetgeving houdt veelal in dat een persoon 
geen of geen correcte identiteitsdocumenten kan voorleggen.  In onderstaande tabel staat een 
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oplijsting van de vrijheidsbenemingen die plaats hebben gevonden in onze politiezone in 2016.  In het 
totaal werden er 48 personen van hun vrijheid benomen.  

Gerechtelijk Bestuurlijk 
Aanranding eerbaarheid 1 Openbare dronkenschap 8 
Bedreiging/smaad/weerspannigheid 1 Verstoring openbare orde 2 
Bevel gevangenneming 1 Vreemdelingenwetgeving 10 
Diefstal 3 

 

Inmenging openbaar ambt 1 
Ontvluchting 1 
Opdracht jeugdrechter 2 
Opdracht Onderzoeksrechter 1 
Opdracht Procureur des Konings 7 
Opzettelijke slagen en 
verwondingen 

1 

Slagen en verwondingen 1 
Teelt drugs 2 
Verboden wapendracht 1 
Verdwijning 1 
Verkrachting 2 
Winkeldiefstal 1 
Totaal  28 Totaal 20 

 

Ook de pers bericht over de successen behaald door de 
medewerkers van onze zone.  Zo stond volgend artikel te lezen in 
een katern van het regionaal nieuws:  

Verdacht van overvallen in Brakel, Gavere en Ninove 
Gewelddadig duo aangehouden 
04/04/2016 om 19:13 door edp 
 

Na een doorgedreven onderzoek en een gecoördineerde actie van de politiezone 
Brakel, de FGP Oost-Vlaanderen en de politiezone Geraardsbergen-Lierde, werden 
op 2 april twee mannen van respectievelijk 19 en 42 jaar oud, beiden actueel zonder 
gekende woon- of verblijfplaats, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in 
Oudenaarde", zegt persmagistraat Julie van Hoorebeke van Parket Oudenaarde. 
"Het parket vorderde hun aanhouding. De mannen worden verdacht van het plegen 
van verschillende feiten waaronder een diefstal met geweld in Brakel op 22 maart 
en een poging diefstal met valse sleutels in Brakel op 28 maart. EDP 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uw zaak  = onze taak 

Jaarverslag Politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 2016 
22 

 

3  Criminaliteit 
 

3.1 Inbraken  
 
 
We zien het aantal effectieve inbraken in gebouwen dalen.  In 
2014 tellen we er nog 16, daar waar we er vorig jaar 13 vast 
hebben gesteld.  Van een dalende trend kunnen we echter niet 
spreken daar we in 2015 een piek waarnemen van maar liefst 
23 inbraken in gebouwen. 

 
 

 
In gebouwen 

2014 2015 2016 

Brakel 12 11 10 
Horebeke 1 5 0 
Maarkedal 1 2 0 
Zwalm 2 6 3 
TOTAAL 16 23 13 

 
 
Wat de inbraken in woningen betreft kunnen we gelukkig eveneens een daling 
waarnemen, maar ook hier kunnen we niet spreken van een trend.  2014 was 
een jaar waarin de burgers, voor onze politiezone, veel inbraken dienden te 
verwerken.  We kunnen stellen dat we in 2016 opnieuw de meer aanvaardbare 
cijfers van 2014 hebben gehaald, hoewel wij er ons terdege bewust van het 
feit dat iedere woninginbraak er één te veel is.  
 
 
 

In woningen Effectief Poging 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Brakel 14 19 17 12 11 7 
Horebeke 0 6 4 0 2 2 
Maarkedal 12 7 8 6 3 2 
Zwalm 7 13 5 4 11 7 
TOTAAL 33 45 34 22 22 18 
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Juwelen worden het vaakst buit gemaakt tijdens de inbraken 
in woningen, gevolgd door cash geld.  Ook flat – screens, 
GSM’s en laptops behoorden tot de buit van de inbrekers.  
Daarnaast werd er ook een koersfiets en één mountainbike 
ontvreemd.  Kledij sluit het rijtje van meest voorkomend 
nadeel af.  
 
 
 

 
 
3.2 Diefstal van en in voertuigen 
 

Dit jaar werden maar liefst 3 voertuigen ontvreemd uit Brakel.  In Zwalm vond er een poging van een 
diefstal van een voertuig plaats.     

 

 2014 2015 2016 
Poging diefstal van 
voertuig 

2 0 1 

Diefstal van voertuig 2 4 3 
 

De diefstallen uit voertuig kennen een aanzienlijke stijging in 2016.  Er werden dat jaar bijna dubbel 
zoveel zaken ontvreemd uit de voertuigen dan in 2015.  Het gaat vooral om werkmateriaal, autoradio’s 
en GPS’en.  Eén enkele keer werden de boorddocumenten ontvreemd.  Het inbreken in een voertuig 
om dan aan de haal te gaan met 2 pakjes sigaretten, blijft toch de meest vreemde buit.  

 

 2014 2015 2016 
Poging diefstal uit 
voertuig 

7 4 4 

Diefstal uit voertuig 17 12 21 
 

Ook de omliggende zones werden geconfronteerd met een hoog aantal diefstallen uit camionettes.  
We hebben onder andere een artikel gedeeld, via onze website, dat uitleg verschaft over het veiliger 
achterlaten van een voertuig.  
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3.3 Drugs 
 

In 2015 startten we slechts 14 dossiers drugs op.  
Vorig jaar hebben we van de strijd tegen drugs 
een aandachtspunt gemaakt en met een 
ongeëvenaard succes!  

 

Begin oktober vatten we 3 drugdealers met 75 kg cannabis verstopt in twee voertuigen.  De overtuigen 
bevonden zich op de parking van de Aldi in Brakel.  Een zeer aandachtige vrouw alarmeerde onze 
diensten voor verdachte handelingen op de bewuste parking.  Eénmaal onze ploeg ter plaatse kwam 
vluchtten drie mannen weg.  Twee van hen werden vrijwel onmiddellijk gevat, de derde en laatste 
verdachte kregen we pas enkele uren later te pakken.  Deze vangst verklaart de erg hoge cijfers met 
betrekking tot de inbeslagname (IBN) van cannabis.  

 

Een agente kijkt toe hoe een van de auto's van de daders wordt opgehaald; 
Foto Ronny De Coster 

 
 

 

 

IBN 2015 2016 
Cannabis 1,970 kg 76,165 kg 
    60 plantjes 
    3 graantjes 
XTC 836,5 

pillen 
 

Speed 2 gram  
Amfetamine   48 gram 
Ketamine   1 gram 
Andere   1 gram 

45

14

38

dossiers

2014 2015 2016
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3.4 Intra familiaal geweld 
 

Intra familiaal geweld komt jammer genoeg nog steeds voor.  Bij het woord geweld denkt iedereen in 
eerste instantie aan het fysieke geweld gepleegd op een persoon, doch houdt intrafamiliaal geweld 
(IFG)meer in dan het toedienen van slagen en verwondingen.  Het omvat eveneens het psychisch 
geweld dat zich binnen de vier muren van een woning kan afspelen.  Indien je slachtoffer wordt van 
intra familiaal geweld of je kent iemand die dit thuis meemaakt kan je steeds contact opnemen met 
1712 en met je lokale politie.  Samen zijn we ervan overtuigd dat: 

 

De toename van het aantal feiten van IFG is een trend te noemen.  Gelukkig gaat het niet om een 
spectaculaire stijging.  

 

We zijn er ons van bewust dat niet ieder slachtoffer van intra familiaal geweld aangifte doet.  Bij het 
interpreteren van deze cijfers dient er dus rekening gehouden te worden met een dark number.   

 

3.5 Domiciliefraude 
 

In 2016 maakten we werk van de strijd tegen domiciliefraude.  Zo voerden we maar liefst 19 
onderzoeken.  In de opstart van een dergelijk onderzoek is het niet steeds zeker of er wel sprake is van 
domiciliefraude.  Indien dit niet het geval is, maken we een kort proces – verbaal op om de 
gerechtelijke overheden te informeren.  11 van de 19 gestarte onderzoeken konden op deze manier 
afgesloten worden.  Daarnaast werden 7 processen – verbaal opgemaakt waarin er sprake is van 
uitkeringsfraude. Eén onderzoek toont aan dat de werkelijke woonplaats niet werd doorgegeven om 
de deurwaarder te misleiden.  

 

0

5
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15
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4  Verkeer 
 

4.1 Verkeersongevallen 
 
Ieder verkeersongeval op onze wegen is er 
ééntje te veel.  Zeker als er hierbij personen 
gewond geraken of overlijden.  
Het aantal verkeersongevallen in onze zone 
blijft vrij stabiel te noemen over de 
verschillende gemeenten heen.  Jammer genoeg betreuren we, ook in 2016, 2 verkeersdoden.  

 

Gemeente    2014 2015 2016 

Brakel  
  
  
  

Ongevallen met 
lichamelijk letsel  42 33 34 

Ongevallen met 
doden  

0 0 1 

Aantal gewonden  62 46 40 

Aantal doden  0 0 1 

Horebeke  
  
  
  

Ongevallen met 
lichamelijk letsel  3 4 3 

Ongevallen met 
doden  0 0 1 

Aantal gewonden  4 4 6 
Aantal doden  0 0 1 

Maarkedal  
  
  
  

Ongevallen met 
lichamelijk letsel  19 15 13 

Ongevallen met 
doden  

0 1 0 

Aantal gewonden  23 17 18 

Aantal doden  0 1 0 

Zwalm  
  
  
  

Ongevallen met 
lichamelijk letsel  38 18 28 

Ongevallen met 
doden  

1 1 0 

Aantal gewonden  45 22 39 

Aantal doden  1 1 0 
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4.2  Alcohol 
 

 
 
In de kolom met de vermelding van het aantal acties, zie je een optelsom staan.  Dit houdt in 
dat er 75 alcoholacties werden georganiseerd onder leiding van de dienst verkeer en de 
interventie ploeg 42 keer een half uur alcoholcontrole hebben uitgevoerd.  De dienst 
interventie heeft in 2016 heel wat minder spontane controles uitgevoerd.  Dit heeft onder 
andere te maken met de toename van het aantal opdrachten in het kader van terrorisme.  De 
dreiging op politiediensten zorgde er in 2016 eveneens voor dat het, om veiligheidsredenen, 
niet aangewezen was om een statische controle uit te voeren met 2 politiemensen.  Jammer 
genoeg dienen we vast te stellen dat het percentage van de bestuurders onder invloed lichtjes 
gestegen is.  

 2014 2015 2016 
Inzet 
Aantal acties 39 + 128 44 +175 75 +42 
Aantal controle – 
uren tijdens week  

242 146 193 

Aantal controle – 
uren tijdens weekend 

120 115 148 

Resultaat 
Aantal gestopte 
voertuigen 

2850 3345 2046 

Aantal afgenomen 
alco –testen 

2834 3345 2046 

% a-selectieve 
controles 

99,40% 99% 99% 

Resultaat safe 2770 3307 2012 

Resultaat alarm 19 21 20 

Resultaat positief 45 17 14 

% bestuurders onder 
invloed 

2,25% 1.14% 1,66% 
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4.3  Snelheid 
In West –Australië verklaarde een bestuurder dat zijn onaangepaste snelheid veroorzaakt werd 
door de wind die hem voortduwde.  Overtreders zijn soms vindingrijk om hun overtreding goed 
te praten, maar weet dat snelheid een uitermate belangrijke rol speelt bij het kunnen inspelen 
op onvoorziene omstandigheden in het verkeer.  Dat kan je ondermeer aflezen van het 
overzicht waarin de remafstand en de reactietijd wordt weergegeven naargelang je snelheid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onaangepaste en overdreven snelheid vormt nog steeds één van de gevaarlijkste 
verkeersovertredingen; samen met het niet dragen van de gordel, rijden onder invloed en het negeren 
van het rood licht.  Pas je snelheid aan aan de weersomstandigheden, het verkeer en houd je aan de 
maximum aangegeven snelheid.  We go for zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar heeft onze verkeersdienst heel wat minder acties snelheid kunnen organiseren.  De 
terreurdreiging is ook hier één van de hoofdredenen.  Daarnaast kocht onze politiezone, samen met  
politiezone Vlaamse Ardennen, in het najaar een digitaal flitstoestel aan.  Deze aankoop zal naar de 
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toekomst toe leiden tot meer gecontroleerde voertuigen.  In 2016 werden de personeelsleden van de 
dienst verkeer opgeleid om met het toestel te kunnen werken.  Deze opleiding en het testen van het 
toestel heeft ineens geleid tot het uitvoeren van minder snelheidscontroles.  Gelukkig zien we geen 
stijging in het percentage van overtredingen.  

 2014 2015 2016 
Inzet 
Aantal acties 107 78 40 
Aantal controle – 
uren zonder 
interceptie  

361 226 122.40 

Aantal controle – 
uren met interceptie 

120 56 47.57 

Resultaat 
Gecontroleerde 
voertuigen 

64978 38945 24839 

Aantal overtredingen 5627 4109 2604 
% overtredingen 8,66% 10.55% 10.48% 

 

5  Andere resultaten 
 
5.1  Wouters Verkeersdorp 
 
Woensdag 28 april 2010 fietste Wouter Cordier - 15 jaar - 
's morgens naar school. Hij is er nooit aangekomen.  In 
Leupegem werd hij gegrepen door een vrachtwagen.   De 
jongen overleed ten gevolge van het ongeval.  Ter 
herdenking van Wouter en om andere jonge fietsers te 
leren omgaan met de gevaren op de weg, organiseren we 
jaarlijks Wouters verkeersdorp.  Er wordt niet alleen 
aandacht besteed aan de dodehoek bij vrachtwagens, 
maar ook aan het geven van eerste hulp aan slachtoffers 
en andere (verkeers)veiligheidsrisico’s en preventie.  

Dit jaar ging het verkeersdorp door in Brakel in 
samenwerking met Transport en Logistiek Vlaanderen 
(Veilig op weg) en Rotary Club Brakel – Zwalmvallei. 
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Dankzij de inzet van al deze mensen werd Wouters verkeersdorp ook dit jaar een enorm succes.  
 

 

 

 

De leerlingen van het zesde leerjaar, uit 7 verschillende scholen van Brakel, konden deze dag heel wat 
bijleren van de brandweer en het Rode Kruis.  De politie liet de leerlingen een film zien over onder 
andere de dode hoek bij een vrachtwagen.  Opdat de leerlingen het gevaar van de dode hoek echt 
zouden begrijpen, kregen ze nog een bijkomende uitleg door één van onze personeelsleden bij een 
geparkeerde vrachtwagen.  Daarnaast begeleide enkele inspecteurs de leerlingen doorheen het 
fietsparcours en was er ook nog een demo van de politie te zien.  
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5.2  Vakantietoezicht 
 

 

 

In 2015 werden er 292 toezichten aangevraagd in 2016 waren dit er maar 234.  We stellen vast dat 
er tijdens afwezigheid van de inwoners, minder en minder een beroep wordt gedaan op de extra 
controle die de politie aanbiedt.  

 

 

5.3 Weglopers 
 

 

 

Onze zone telt drie instellingen waar minderjarigen worden 
opgevangen of werden geplaatst.  In 2016 startten we maar liefst 
23 dossiers op voor minderjarigen die verdwenen waren uit de 
instelling waar ze verbleven.  Het ging om 12 verschillende 
jongeren.  Eén van hen verdween 5 keer uit de instelling en dit in 
een tijdsspanne van 16 weken.   
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In 2016 is er een 
opmerkelijke stijging 
merkbaar van het aantal 
minderjarigen die 
wegliepen uit De Kiezel 
en uit Huize ten Berg.  ’t 
Roborstje scoorde in 
2016 het best.   

In 2016 liepen er 12 
verschillende personen 
weg uit hun instelling en 
dit tegenover 5 personen 
in 2015 en 6 in 2014.  
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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.  

 

Een bijzondere bijdrage aan het jaarverslag werd 
geleverd door David Bulens en Dirk Hoebeke. David 
voor het nemen van de foto’s van de collega’s van de 
wijk en John Pieteraerens.  Dirk heeft op zijn beurt 
Wouters verkeersdorp in beeld gebracht.  

 

Daarnaast zijn er heel wat medewerkers die 
cijfergegevens, noodzakelijk om het kunnen 
afleggen van verantwoording, bijhouden.  Zonder 

deze cijfergegevens konden we dit jaarverslag niet voeden.  Bedankt Nathalie De Cock, Melissa De 
Decker, Heidi Baeten, Tom Broekaert, Liesbeth Van Schepdael, Freddy Dutranoy, Ronny De Groote, 
Freddy Cruypeninck, Valerie Deweer, Hans Verbeurgt, Nadine De Cubber en John Pieteraerens.  

 

Delphine Schelpe 
auteur 
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