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POLITIE AALST

Een politiekorps staat steeds onder leiding 
van een korpschef. Hoofdcommissaris 
Jürgen Dhaene is korpschef van Politie 
Aalst. Hij is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het lokaal politiebeleid en 
het zonaal veiligheidsplan. De korpschef 
wordt in de leiding van het korps bijgestaan 
door 3 directeurs.

Elke directie heeft een secretariaat dat de 
administratieve ondersteuning per directie 
verzorgt.

Een lokale politie moet voor bepaalde 
basistaken een minimale dienstverlening 
voor de burger voorzien. Deze basistaken 
worden de “basis f unc t ionaliteiten” 
genoemd en worden gegroepeerd in de 
directie Basispolitiezorg.
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Politie Aalst is 7 dagen op 7 en 24 uur op 
24 bereikbaar en beschikbaar. De politie 
kan uiteraard ook gecontacteerd worden 
via telefoon, e-mail, post of online via het 
systeem Police-on-web.

Het Onthaal bestaat uit een frontoffice en 
een backoffice. De frontoffice is het eerste 
aanspreekpunt voor de burger aan de 
onthaalbalie. Zij helpen burgers die zich 
aanbieden op een vlotte, professionele, 
beleefde en vriendelijke manier of verwijst 
hen door naar een meer gespecialiseerde 
dienst. De backoffice volgt de online 
aangiftes op en acteert de aangiftes die via 
het onthaal binnenkomen.

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. 

ONTHAAL

WIJKWERKING

Korpschef
Jürgen Dhaene

Directeur Basispolitiezorg 
HCP Chris Bogaert

Directeur Mens & Organisatie
ADV Katrien Ottevaere

 Directeur Netwerken
CP Bart De Wandeleer

2.856 meldingen aan het onthaal / frontoffice

1.611 online aangiftes

2.587 processen-verbaal opgesteld door onthaal / backoffice (waarvan 
2.378 aanvankelijke processen-verbaal en 209 navolgende)

6.993 woonstvaststellingen, waarvan:
 5.366 gewone inschrijvingen
 
 226 dossiers ambtshalve inschrijving, waarvan:
   81 geïnitieerd door de dienst Wijkwerking
   145 geïnitieerd door de bevolkingsdienst van de Stad
 
 1.401 dossiers ambtshalve schrapping, waarvan:
  427 geïnitieerd door de dienst Wijkwerking
   974 geïnitieerd door de bevolkingsdienst van de Stad

733 betekeningen verval recht tot sturen

2 opdrachten DNA-afname veroordeelden 

24 onderzoeken naar ‘reële verblijfplaats’ (domiciliefraude)



De daling in de cijfers valt grotendeels 
te verklaren door de uitbraak van de 
coronacrisis.

 Burgers en hun ver wanten 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.

SOCIAAL POLITIONEEL TEAM (SPoT)

615 processen-verbaal

55 audiovisuele verhoren, waarvan 44 regies

mintens 660 uren aan slachtofferbejegening

62 keer opgeroepen buiten de kantooruren voor  
slachtofferbejegening

top 5 van de feiten waarin het SPoT bijstand leverde: 
 1. overlijden (geen zelfdoding)
 2. zelfdoding
 3. zedenfeiten
 4. intrafamiliaal geweld
 5. inbraken

 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, ...

RECHERCHE

3.075 processen-verbaal

859 kantschriften (opdrachten van het parket)

235 gearresteerde personen (verhoren Salduz 4)

45 grootschalige onderzoeken (naast talloze kleinere onderzoeken)

 

  

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.

Cijfers processen-verbaal verkeers-
ongevallen, verkeersinbreuken en GAS 
verkeer: zie verder Directie Netwerken, 
Vaststellingen

VERKEER

snelheidscontroles
 1.156 uur geflitst (bemand)

 1.810.669 voertuigen gecontroleerd (bemand en onbemand)

 28.545 processen-verbaal (8.85 %)

acties
  alcohol en drugs in het verkeer: 1. 238 uur
  schooltoezicht : 434 uur
  algemeen toezicht : 6.628 uur

Op het grondgebied van de politiezone 
A als t  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 dispatching. 
De dienst Interventie beschikt naast de 
reguliere interventieploegen ook over een 
fiets- en hondenbrigade. 

INTERVENTIE

2.199 GAS-processen-verbaal

655 processen-verbaal verkeersongevallen

3.310 gerechtelijke processen-verbaal (t.o.v. 5.804 in 2019), waarvan 
 352 druggerelateerde processen-verbaal  (-304 t.o.v. 2019)

  231 processen-verbaal voor diefstal in een woning  (-109 t.o.v. 2019)

 63 processen-verbaal voor opzettelijke slagen en verwondingen  
 tussen partners (- 104 t.o.v. 2019)

256.981 km patrouille gereden (- 27.047 t.o.v. 2019)

10 arbeidsongevallen ten gevolge agressie, met 47 dagen    
arbeidsongeschiktheid tot gevolg
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Team Milieudelic ten wer k t  in de 
volgende materies: milieuwetgeving, 
natuur wetgeving, ruimtelijke ordening, 
volksgezondheid, dierenwelzijn (waaronder 
CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of wild fauna and flora), 
geluidswetgeving, afval en afvaltransport.

coronamaatregelen:  tussen 15/03/20 en 
18/06/20 geen sluikstorten doorzocht. Dit 
verklaart de daling in de cijfers ten opzichte 
van 2019.

 

  

 

  

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.

Sinds 2017 worden 5 vaste verplaatsbare 
camera’s ingezet onder het beheer van 
Team Camera. Dit team bestaat uit 9 
politieleden vanuit verschillende diensten 
van Politie Aalst.

69 vuurwapens in beslag genomen

60 kg munitie in beslag genomen

63 ambtshalve vaststellingen op basis van de wapenwet (APV –NPV)

35 plaatsbezoeken / onaangekondigde controles

175 dagen camera-inzet per camera = 875 dagen in totaal
 10.488 uren inzake openbare orde
  912 uren inzake gerechtelijke dossiers
  9.648 uren inzake overlast (sluikstorten, …)

12 verdachten konden geïdentificeerd op basis van beeldmateriaal

TEAM WAPENDELICTEN

TEAM CAMERA

 

  

De dienst MIWA bestaat uit 3 teams.

MILIEU / WAPENS (MIWA)

TEAM MILIEUDELICTEN

sluikstorten
 122 GAS PV’s inzake sluikstorten (280 in 2019)

 22 gerechtelijke PV’s inzake sluikstorten, 
  64 % opgehelderd (41 PV’s waarvan 73,9% opgehelderd in 2019)

 221 doorzoekingen (434 in 2019)

dierenwelzijn  
 27 dieren in beslag genomen en overgedragen aan dierenopvang

ruimtelijke ordening
 67 dossiers in behandeling

 

  

ORCO (Ondersteuningscapaciteit voor 
Risicovolle en Complexe Operaties) is onze 
eigen SAU (Special Assistance Unit). 

ORCO

115 keer operationele inzet, voor een totaal van 4.238 uren
  2.123 uren operationele inzet
  2.115 uren operationele inzet inzake corona

32 opdrachten GPI81 
  30 aanhoudingen
  0 incidenten 

83 SRT-patrouilles (Snelle Respons Team), 
waarvan 42 reguliere en 41 inzake corona, waarbij
 52 tussenkomsten
  7 aanhoudingen
 12 druggerelateerde feiten

1.133 uren opleiden

1.270 uren training
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Directie 
Netwerken

De directie Netwerken zorgt voor de 
op er at ionele onder s teuning ,  me er 
bepaald op vlak van informatie-gestuurde 
p o l i t i e z o r g .  I n f o r m a t i e - g e s t u u r d e 
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.

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 
polit ie t i jdens grote evenementen 
zoals voetbalwedstrijden, festiviteiten, 
betogingen of stakingen.

EVENEMENTEN / OPENBARE ORDE /
POLITIONELE PREVENTIE

handhaving 
openbare orde

sportactiviteiten
carnaval
andere

totaal

inzet personeel 
intern

10
313

16

339

inzet personeel
 extern (HYCAP)

0
512

13

525

aantal
manuren

50
825
220

1.095

EVENEMENTEN / OPENBARE ORDE

Dit team richt zich op het voorkomen 
van cr iminaliteit .  Zij  doet dit  in 
nauwe samenwerking met de Stad. 
D i e f s t a l p r e v e n t i e a d v i e z e n  ( D P A ) 
aanbieden aan de burger en het 
verbeteren van de communicatie en 
samenwerking door begeleiden van de 
Buurtinformatienetwerken (BIN’s) staan 
centraal.

POLITIONELE PREVENTIE

 

  

diefstalpreventieadviezen, totaal: 103
 inbraakactie ‘Quick&Lock’ = 0 DPA, ten gevolge van coronamaatregelen

 80 Hercosi-verzoeken (hercontactname slachtoffer van inbraken)

  andere: 
   op aanvraag: 23
   aantal uitgereikte premies voor diefstalpreventie: 35
   advies private beveiligingscamera’s: 10

andere preventie-acties, totaal: 3, tijdens carnaval
 jongeren en alcohol en drugs:
   - 16 in het bezit van alcohol: 15 
   - 16 dronken : 0
   16-18 in bezit van alcohol: 25 
   16-18 dronken: 0 
   drugs –18 jaar: 3 PV’s  
   drugs + 18: 20 OMS (Onmiddellijke Minnelijke Schikking) & 3 PV’s 
   andere PV’s: 4  
   GAS-boetes: 15

afwezigheidstoezicht
  aantal aanvragen: 208
  aantal uitgevoerde controles:1.362
  gemiddeld aantal controles per adres: 6,55

0 voordrachten / infomomenten (corona)

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 + 3 in opstartfase: BIN-Gijzegem, BIN-Herdersem en BIN-Klooster
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verkeersongevallen

# ongevallen met stoffelijke schade
# ongevallen met lichamelijk letsel
# ongevallen met doden
# doden
# zwaargewonden
# lichtgewonden

2020

673
235

2
2

18
245

2019

1324
304

3
3

22
333

evolutie

-49,2%
+22,7%
-33,3%
-33,3%
-18,2%
-26,4%

12.915 gerechtelijke processen-verbaal waarvan
  6.962 aanvankelijke
 5.953 navolgende
  449 GAS processen-verbaal gerechtelijk

1.396 processen-verbaal verkeersongevallen waarvan
  906 aanvankelijke
  490 navolgende

7.369 processen-verbaal verkeersinbreuken waarvan
  6.155 aanvankelijke
  1.214 navolgende
  4.559 GAS processen-verbaal verkeer

996 corona-gerelateerde processen-verbaal waarvan
  128 GAS processen-verbaal

Corona-lijst : in de lijst staan 996 pv’s en 1.187 interventies

STRATEGISCHE ANALYSE

totaal aantal misdrijven 2020
 

5.807

2019

6.237

evolutie

-6,89%

proactieve situaties 
gerelateerd aan overlast

drugs

openbare reinheid en 
gezondheid (sluikstorten, 
zwerfvuil, wildplassen,…)

reactieve situaties

inbraak in gebouwen
diefstal met geweld
winkeldiefstal
fysiek geweld in de publieke ruimte
ICT-gerelateerde misdrijven in de strikte zin*

ICT-gerelateerde misdrijven in de ruime zin* 

2020

535

192

2020

231
74

145
207
242
277

2019

721

387

2019

313
92

182
284
387
221

evolutie

-25,80%

-50,39%

evolutie

-26,20%
-19,57%
-20,33%
-27,11%
-37,47%

+25,34%

VASTSTELLINGEN

ALGEMENE CRIMINALITEITSCIJFERS

* ICT-gerelateerde misdrijven

in de strikte zin = informaticabedrog, hacking, 
phishing, ransomware, betaalkaartfraude,...

in de ruime zin = internetfraude, grooming, 
voyeurisme, kinderpornografie,…
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Opvallende dalingen zijn te wijten aan 
lockdown-periodes ten gevolge van de 
coronapandemie.

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 exper tise voor het verzamelen en 
beheren van de desbetreffende informatie.

Dagelijks worden in Infocop dia’s van alle 
relevante gebeurtenissen aangemaakt, 
over wegend gebaseerd op interne 
informatie (dag verslag , inter venties, 
meldingen) aangevuld met ex terne 
informatie (FGP, andere zones, AIK, …). Alle 
items van belang voor terreinwerkers en 
onderzoekers worden weerhouden, zowel 
harde (PV’s) als zachte informatie (RIR, …) 
uit de eigen zone of andere politiediensten.
Focus@GPI ver vang t Infocop sinds 
01/09/2020.

LOKAAL INFORMATIEKRUISPUNT AALST (LIKA)

TECHNISCH ONDERSTEUNINGSTEAM (TOT)

verkeersinbreuken

alcohol
drugs
gordel en kinderzitje
GSM achter het stuur
parkeren
snelheid

2020

178
53
74

179
4.187

17.949

2019

312
68

155
407

5.642
8.371

 evolutie

-42,95%
-22,06%
-52,26%
-56,02%
-25,79%

+114,42%

LOKAAL INFORMATIEKRUISPUNT AALST 
(LIKA) / TECHNISCH ONDERSTEUNINGS-
TEAM (TOT)

voeding Infocop + Focus@GPI
 1.256 + 216 =  1.472 dia’s aangemaakt

195 RIR’s verwerkt van de eigen zone

704 informatie-aanvragen verwerkt van andere politiezones (al dan  
niet vervat in RIR’s)

camerabeelden:
   121 beelden werden bekeken afkomstig van stadscamera’s

  207 beelden werden bekeken afkomstig van camera’s van externe partners

uitlezingen:
  computers: 44
  mobiele telefoons: 335

CORONA-GERELATEERDE FEITEN

Corona-inbreuken

mondmaskerdracht
bevel tot sluiting
niet-respecteren openingsuren
samenscholingsverbod
social distancing
verplaatsingsverbod

2020

151
5
2

532
22

309

jaarverslag 2020 - 6



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.

FINANCIËN

 

  

budget 2020: 27.974.248,22 EUR

86% van de uitgaven is personeelskost

INTERN TOEZICHT

 

  

81 onderzoeken op basis van meldingen en klachten
  62 afgesloten zonder verder gevolg 
 12 afgesloten met vaststelling van een tekortkoming of fout  
 7 dossiers nog lopende 
 24 registraties van felicitaties

LOGISTIEK

 

  
Covid-19 :  aankoop mondmaskers, desinfectiemateriaal, allerhande  
beschermmateriaal, ... & extra onderhoud door het poetspersoneel 
en onze werkmannen 

aankoop van elektrische en hybride voertuigen

aankoop  snelheidsmeter voor de dienst Verkeer
 
aankoop van de nieuwe bi-color parka
 
verbouwing en herinrichting van de kennel

ICT

 

  
Covid-19 :  versnelde uitbouw van mobiel werken 
  van 70 laptops met Mobile Sapphire naar 296 laptops 
  100 thuisschermen verdeeld om het thuiswerk te faciliteren
 lancering communicatiesite om korpsbreed informatie te delen

De vaste desktops en de oudere schermen 
zijn ver vangen door dockingschermen 
zodat de personeelsleden kunnen werken 
op de meest optimale werkplek.

PERSONEEL

 

     

totaal aantal effectieve personeelsleden 294 waarvan 
92 vrouwen (31%) en 202 mannen (69%) 
 
 232 OPS (45 vrouwen en 187 mannen)
  62 CALog-medewerkers (47 vrouwen en 15 mannen)
 in 27, waarvan 15 OPS en 12 CALog
  uit: 13, waarvan 11 OPS en 2 CALog
 
  49 personeelsleden geen enkele dag ziek in 2020

 ten gevolge van coronamaatregelen: 0 sportactiviteiten

Directie Mens en 
Organisatie
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