
1. KORPSLEIDING
Een politiekorps staat steeds onder leiding van een korpschef. Hoofdcommissaris Jürgen 
Dhaene is korpschef van de Lokale Politie Aalst. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het lokaal politiebeleid en het zonaal veiligheidsplan.

Jaarverslag 2019
Lokale Politie Aalst

2. DIRECTIE BASISPOLITIEZORG
Een lokale politie moet voor bepaalde basistaken een minimale dienstverlening voor de burger voorzien. Deze 
basistaken worden de “basisfunctionaliteiten” genoemd en worden gegroepeerd in de directie Basispolitiezorg.

ONTHAAL
De Lokale Politie Aalst is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar en beschikbaar. Het is 
belangrijk dat de burger op elk ogenblik bij zijn lokale politiedienst terecht kan. Het Onthaal is 
doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de burger. Het personeel aan de onthaalbalie 
helpt burgers die zich aanbieden op een vlotte, professionele, beleefde en vriendelijke 
manier of verwijst hen door naar een meer gespecialiseerde dienst. De politie kan uiteraard 
ook gecontacteerd worden via telefoon, email of post.

WIJKWERKING
Veiligheid en leefbaarheid in een wijk zijn niet alleen een zorg voor de politie maar uiteraard ook 
voor de bewoners. De Wijkdienst streeft naar dialoog en persoonlijk contact met de bevolking. 
Zij probeert samen met andere partners passende antwoorden te bieden op de problemen in de 
wijk. 

INTERVENTIE
Op het grondgebied van de politiezone Aalst patrouilleren dag en nacht verschillende 
interventieploegen. Zij zijn waakzaam en staan klaar om dringende oproepen te beantwoorden. Zij 
reageren zo snel mogelijk op een situatie die een politie-interventie ter plaatse vereist en werken 
hierbij nauw samen met de honden- en fietsbrigade.

SOCIAAL POLITIONEEL TEAM
Burgers en hun verwanten die een traumatische gebeurtenis meemaken ten gevolge van een 
ongeval, een crimineel feit of een ramp worden opgevangen door de sociale dienst. Deze dienst 
zorgt voor opvang, informatie en bijstand aan slachtoffers en hun verwanten binnen de 
politiezone. Zo nodig verwijzen zij deze personen door naar een meer gespecialiseerde dienst. 
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24.467 telefonische meldingen

5.840 meldingen aan het onthaal / frontoffice

3.187 processen-verbaal opgesteld door onthaal / backoffice

6.470 woonstvaststellingen, waarvan

  6.249 gewone inschrijvingen

  221 dossiers ambtshalve inschrijving, waarvan

     61 geïnitieerd door politie

   160 geïnitieerd door de bevolkingsdienst

  1.108 dossiers ambtshalve schrapping, waarvan

   331 geïnitieerd door politie

   777geïnitieerd door de bevolkingsdienst

985 betekeningen verval recht tot sturen

7 opdrachten DNA-afname veroordeelden 

66 onderzoeken naar ‘reële verblijfplaats’ (domiciliefraude)
2.418 GAS processen-verbaal opgesteld, waarvan 

 2.192 mbt verkeer

1.171 processen-verbaal mbt verkeersongevallen

23 processen-verbaal mbt nachtlawaai

5.804 gerechtelijke processen-verbaal, waarvan 

 656 druggerelateerde 

 340 mbt diefstal in een woning

  195 PV’s opzettelijke slagen en verwondingen tussen verwanten, waarvan

    167 tussen partners (d.i. fysiek IFG)

16 arbeidsongevallen ten gevolge van agressie, met 680 dagen arbeids-

ongeschiktheid tot gevolg

284.028 gereden kilometers (+82.730 km tov 2018) 

Korpschef
HCP Jürgen Dhaene

Directeur Basispolitiezorg
HCP Chris Bogaert

Directeur Netwerken
CP Bart De Wandeleer

Directeur Mens en organisatie
ADV Katrien Ottevaere

 
655 processen-verbaal

61 audiovisuele verhoren

641 uren aan slachtofferbejegening

59 keer opgeroepen buiten de kantooruren

Top 5 van de feiten waarin het SPoT bijstand leverde: 

 Overlijden (geen zelfdoding),  Zedenfeiten,  Zelfdoding,

 Intrafamiliaal geweld,  Inbraken

Elke directie heeft een secretariaat dat zorgt voor de administratieve ondersteuning.



Team Milieudelicten 
Team Milieudelicten werkt in de volgende materies: milieuwetgeving, 
natuurwetgeving, ruimtelijke ordening, volksgezondheid en dierenwelzijn.

Team Camera 
In 2017 werden 5 vaste verplaatsbare camera’s aangekocht.

Team Wapendelicten
De verschillende taken van de wapendienst hebben betrekking op het vuurwapenbezit van particulieren, 
verzamelaars, handelaars en onze eigen politiemensen. Eén van de hoofdtaken is het geven van advies 
betreffende de vergunningsaanvragen van particulieren.

MILIEU/WAPENS (MIWA)
De dienst MIWA bestaat uit 3 teams.

RECHERCHE
De lokale opsporing en het lokaal onderzoek gebeuren op de dienst Recherche. Zij voeren 
meer gespecialiseerde onderzoeken uit naar complexe lokale criminaliteitsfenomenen en 
daders, zoals bv. inbraken in woningen, drugs, verdwijningen, ...

VERKEER
De Verkeersdienst zorgt er onder andere voor dat de verkeersregels nageleefd worden door 
het voeren van preventieve en repressieve acties. Deze dienst staat eveneens in voor het 
regelen van het verkeer bij een ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit. Zij 
verstrekken eveneens adviezen aan de bevoegde overheid inzake mobiliteit en 
verkeersveiligheid.

ORCO
ORCO (Ondersteuningscapaciteit voor Risicovolle en Complexe Operaties) is onze eigen SAU 
(Special Assistance Unit). ORCO werd in 2019 100 keer operationeel ingezet en dit voor 3.191 
uren. Daarnaast gingen 1.770 uren naar training en 955 uren naar opleiding.

2.235 processen-verbaal

973 kantschriften (opdrachten van het parket)

226 gearresteerde personen (verhoren Salduz 4)

Snelheid: 

126.626 gecontroleerde voertuigen, 11.155 overtredingen

Roodlichtcamera: 

205.727 gecontroleerde voertuigen, 1.103 overtredingen

Cijfers processen-verbaal verkeersongevallen, verkeersinbreuken

en GAS verkeer: zie Directie Netwerken/Vaststellingen

Sluikstorten

 280 GAS sluikstorten

 41 processen-verbaal sluikstorten, 73,9 % opgehelderd

 434 doorzoekingen

 69,42 % minder meldingen van sluikstort  (+ cameratoezicht)

Dierenwelzijn

31 dieren in beslag genomen en overgedragen aan dierenopvang

Ruimtelijke Ordening

93 dossiers in behandeling

266 dagen camera-inzet

 5.088 uren inzake openbare orde

 8.016 uren inzake gerechtelijke dossiers

 14.496 uren inzake overlast (sluikstorten, …)

 4.320 uren inzake verkeer

12 verdachten geïdentificeerd

59 opdrachten GPI81

  35 aanhoudingen

    0 incidenten

41 SRT-patrouilles (Snelle Respons Team)  waarvan

 177 tussenkomsten

 36 aanhoudingen

 32 druggerelateerde feiten

 6 wapengerelateerde feiten

 87 processen-verbaal

54 vuurwapens in beslag genomen

48 kg munitie in beslag genomen

48 ambtshalve vaststellingen op basis van de wapenwet (13 APV – 35 NPV)

40 plaatsbezoeken / onaangekondigde controles

jaarverslag 2019 - Lokale Politie Aalst - 2



EVENEMENTEN / OPENBARE ORDE
De Lokale Politie Aalst staat ook in voor de vrijwaring en, zo nodig, het herstel van de 
openbare orde, veiligheid, rust en volksgezondheid. Het is een vrij ruim begrip, maar heeft 
meestal betrekking op de inzet van politie tijdens grote evenementen zoals voetbalwedstrijden, 
festiviteiten, betogingen of stakingen.

POLITIONELE PREVENTIE

ALGEMENE CRIMINALITEITSCIJFERS

VASTSTELLINGEN

3. DIRECTIE NETWERKEN
De directie Netwerken zorgt voor de operationele ondersteuning, meer bepaald op vlak van informatiegestuurde 
politiezorg. Informatiegestuurde politiezorg betekent: de voortdurende zorg van de geïntegreerde politiedienst op basis 
van informatie over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking (ervaringen en vaardigheden) de 
organisatie strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen.

Reactieve situaties

Verkeersongevallen

Verkeersinbreuken

Proactieve situaties welke 
overlast kunnen veroorzaken

Ongevallen met stoffelijke schade
Ongevallen met lichamelijk letsel
Ongevallen met doden
Doden
Zwaar gewonden
Licht gewonden

Alcohol
Drugs
Gordel
GSM
Parkeren
Snelheid

Drugs
Openbare reinheid en gezondheid 
(o.a. sluikstorten en zwerfvuil)
Bedelarij / collectes

Inbraak in gebouw
Diefstal met geweld
Winkeldiefstal
Fysiek geweld in de publieke ruimte
Misdrijven met een ICT / online element 
(informaticacriminaliteit, internetfraude, 
grooming, cyberlokking, kinderporno, 
verkoop per internet, ... )

1.324
304

3
3

22
333

312
68

155
407

5.642
8.371

721
385

2

313
92

182
284
387

-17,25 %
-1,62 %

200 %
200 %

-40,54 %
-0,60 %

-28,77 %
15,25 %

-40,15 %
-13,03 %

-8,85%
-46;26 %

22,41 %
1,85 %

100%

-11,33 %
10,84 %
-5,21 %

-13,68 %
28,25 %

2019

2019

2019

2019

tov 2018

tov 2018

tov 2018

tov 2018

Handhaving openbare orde

Sportactiviteiten 557 3.227
Andere 446 3.119
Carnaval 763 10.769
 eigen inzet 331 3.163
 externe versterking 432 7.606
TOTAAL INTERNE INZET 1.334 9.509
GELEVERDE VERSTERKING 392 4.092

Aantal ingezet personeel Gepresteerde mensuren

 

 

Diefstalpreventieadviezen, totaal: 295
 3 acties Quick&Lock = 198 DPA

  350 hercosi-verzoeken = 62 DPA

  35 andere

Controles afwezigheidstoezicht

  534 aanvragen 

  3.308 uitgevoerde controles

 6,19 controles per adres

10 BuurtInformatieNetwerken (BIN’s)

 BIN-DenderNoord, BIN-E40, BIN-Watertoren, BIN-KRO, 

 BIN-Hofstade, BIN-Mijlbeek, BIN-Erembodegem, BIN-Arend, 

 BIN-Nieuwerkerken / Terjoden, BIN-Meldert

Voordrachten/infomomenten, totaal: 13
  4 BIN

  4 DPA

  5 Awareness

14.407 gerechtelijke processen-verbaal waarvan

 7.950 aanvankelijke 

  6.457 navolgende

2.247 processen-verbaal verkeersongevallen waarvan

 1.663 aanvankelijke

 584 navolgende

10.017 processen-verbaal verkeersinbreuken waarvan

 8.581 aanvankelijke

  1.436 navolgende

506 GAS processen-verbaal gerechtelijk

5.642 GAS processen-verbaal verkeer
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LOKAAL INFORMATIEKRUISPUNT AALST
 (LIKA) 
TECHNISCH ONDERSTEUNINGSTEAM 
(TOT)
De exploitatie van gegevens voor interne werking en op vraag van andere politiezones en van de 
federale gerechtelijke politie gebeurt door het LIKA.
Het technisch ondersteuningsteam (TOT) levert daarbij de technische ondersteuning en expertise 
voor het verzamelen en beheren van de desbetreffende informatie.

 
Voeding Infocop: 

 3.172 dia’s aangemaakt in Infocop waarvan 98% door het LIKA

 242 RIR’s verwerkt van de eigen zone

 309 RIR’s verwerkt van andere zones

 251 dagverslagen (input van de dagelijkse operationele briefing)

Stadscamera’s:

 beelden van 180 dossiers werden bekeken, waarvan 139 positief 

 beelden van 139 dossiers werden opgeslagen

Bewakingsbeelden van andere herkomst:

 beelden van 290 dossiers werden bekeken en verwerkt

308 GSM’s en accessoires uitgelezen

4. DIRECTIE MENS EN ORGANISATIE
De directie Mens en organisatie zorgt ervoor dat de andere directies hun taken vlot kunnen uitvoeren door de nodige 
ondersteuning te bieden op vlak van logistiek, financiën, ICT, personeelsbeheer en kwaliteit.

 

Budget 2019:

24.445.362,70 EUR

88,9% van de uitgaven is personeelskost

62 onderzoeken op basis van klachten tegen de Lokale Politie Aalst

56 ervan na onderzoek afgesloten zonder verder gevolg 

11 registraties van felicitaties

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 werd op 8 oktober 2019 

goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad

Uitrol Mobile Office: doel elk personeelslid voorzien van een persoonlijke laptop

 70 laptops

Deelname project iPolice voor digitale transformatie van de geïntegreerde politie 

 1 personeelslid is lid van de federale projectgroep

Vernieuwing voertuigenpark:

 interventie: 9 nieuwe voertuigen (1 100% elektrisch)

 motorfietsenpark: 3 motorfietsen

Aankoop laadpalen elektrische voertuigen

Voorbereiding app Focus@GPI: Aankoop smartphones voor het korps

Aankoop nieuwe camera’s:

 lokaal voor de minderjarigen,  personeelsingang naar onthaal,  interventie    

 naar cellenblok, tunnelnetwerk R41

22 nieuwe medewerkers

37 medewerkers geen enkele dag ziek in 2019

282 medewerkers

 229 operationelen (42 vrouwen en 187 mannen) 

 53 CALog-medewerkers (41 vrouwen en 12 mannen)

 70,6% is mannelijk

 29,4% vrouwelijk

Welzijn

Uitbouw van het sportbeleid:

 78 leden aangesloten bij het sportverbond

 

 Het toekennen van sporturen: 2 uur per maand - 24 uur per jaar

 (lessenreeks yoga aangeboden, sportactiviteiten georganiseerd door 

 de stadsdiensten, gratis gebruik stedelijk zwembad)

 

 Organisatie van 1 sportdag voor alle personeelsleden

Acties in functie van goede doelen

 970 EUR deelname Levensloop 2019 ten voordele van de Stichting Tegen Kanker

  915 EUR ingezameld door soepverkoop ten voordele van de Caspers

FINANCIËN

LOGISTIEK

ICT

BELEIDSADVIES EN KWALITEIT

PERSONEEL
INTERN TOEZICHT
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