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INLEIDING 
 

 

Het voorbije jaar, mijn eerste volledige jaar als nieuwe korpschef van de politiezone 
Ninove, werden heel wat fundamenten gelegd voor de toekomst. 
 

De plannen voor de nieuwbouw werden aangepast aan de meest recente normen 
inzake veiligheid en welzijn. 

 
Voor het eerst in de geschiedenis van de stad Ninove staat de politie er niet alleen 
voor in de aanpak van onveiligheid en overlast.  Naast de investering van de stad in 

een netwerk van zowel bewakingscamera’s als ANPR camera’s (automatische 
nummerplaatherkenning), werkte de burgemeester haar integraal veiligheidsbeleid 

verder uit.  De vaststellend ambtenaar GAS zal in 2018 versterking krijgen van een 
ploeg gemeenschapswachten.  Het hele veiligheidsbeleid zal worden gecoördineerd 
door een ambtenaar integrale veiligheid. 

 
In het kader van de lokale integrale veiligheidscel (LIVC) werkte de burgemeester een 

plan van aanpak van radicalisme uit, dat bekroond werd met een finaleplaats in de 
Oost-Vlaamse veiligheidsprijs.  Naast deze ereplaats in deze wedstrijd voor 
verdienstelijke projecten die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid in een 

stad of gemeente, werd onze burgemeester ook uitgenodigd om haar plan toe te 
lichten in Nederland en bij het Belgische Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

(OCAD). 
 

Er rezen dermate veel buurt informatienetwerken (BIN) uit de grond dat wij als politie 
de grootste moeite hadden om deze projecten tijdig van start te laten gaan.    
 

Wat de criminaliteitscijfers betreft met betrekking tot de vijf belangrijkste fenomenen, 
blijken deze, ondanks een aantal geweldsdelicten in januari, die heel wat persaandacht 

kregen, nog steeds gunstig te evolueren. Het aantal fietsdiefstallen verdubbelde wel, 
maar licht onder de gemiddelde stijging in vergelijkbare politiezones. Een reden dus 
om gericht te blijven werken op dit fenomeen, dat door de politie niet lichtzinnig wordt 

behandeld.  In tegendeel worden bij elke diefstal steeds uren gekeken naar eventueel 
beschikbare camerabeelden met het oog op het identificeren van de daders en het 

terugvinden van de gestolen fietsen. 
 
Opmerkelijk is dat, ondanks een eenmalige vechtpartij aan ons station, het aantal 

geweldmisdrijven in het openbaar domein afnamen tot het laagste aantal sinds 2017. 
Tevens konden nagenoeg alle daders, soms binnen de 24 uren, door onze 

medewerkers worden geïdentificeerd.  Bij de zwaarste feiten werden zij ook 
systematisch door de magistraat van het openbaar ministerie voorgeleid voor de 
onderzoeksrechter, die nagenoeg steeds overging tot aanhouding.  Elk geweldsdelict 

is er evenwel een te veel, waardoor wij zullen blijven strijden tegen het geweld in onze 
stad. Dat doen wij ook voor een fenomeen dat niet in dit jaarverslag werd 

weergegeven: intrafamiliaal geweld.  De toename van het aantal processen-verbaal 
dat werd opgesteld inzake (psychisch) geweld in het gezin nam toe, wat de lichte 
stijging verklaart van geweldsdelicten in het algemeen. Gezien de zeer lage 

aangiftebereidheid van slachtoffers van intrafamiliaal geweld is het eerder een 
positieve trend dat zij zich steeds vaker terecht als slachtoffer herkennen en aangifte 

doen. 
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Op het vlak van de instroom van nieuwe inspecteurs, was 2017 een zwaar 

overgangsjaar.  Er werd een basis gelegd voor de instroom van een groot aantal 
medewerkers in 2018, zowel in het basiskader als in het middenkader.  Dit verdient 

overigens felicitaties voor de medewerkers HRM, die de talrijke procedures van 
mobiliteit en aspirantenmobiliteit in goede banen dienden te leiden.  Tevens werden 
zij voortdurend belast met de administratieve geplogenheden van korte 

detacheringen.  Wij konden 2017 immers alleen overbruggen door het aandringen en 
bekomen van detacheringen van pas afgestudeerde aspirant-inspecteurs, die voor een 

viertal maanden onze rangen kwamen versterken, alvorens naar hun definitieve 
politiezone van toewijzing te vertrekken. Mijn dank gaat dan ook uit naar de 
personeelsdirectie van de federale politie en de directeur-generaal, die werden 

geconfronteerd met mijn niet aflatende vragen om steun en deze naar best vermogen 
hebben geboden. 

 
Ik wil dan ook gebruik maken van dit jaarverslag om de medewerkers van onze 
politiezone te danken voor hun inzet, die in 2017 opnieuw ver boven de normale 

verwachtingen uitrees, voor de flexibiliteit die zij aan de dag legden, maar ook voor 
de opmerkelijke resultaten die zij in deze moeilijke omstandigheden realiseerden.   

 

Philippe De Cock 
Korpschef  
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1. Onze werkomgeving 
 

1.1 Geografie  
 

De stad Ninove ligt ten zuiden van de provincie Oost–Vlaanderen op een twintigtal 

kilometer van de hoofdstad Brussel en bestaat uit 12 deelgemeenten zijnde 

Denderwindeke, Lieferinge, Neigem, Meerbeke, Pollare, Outer, Nederhasselt, Voorde, 

Appelterre–Eichem, Aspelare, Okegem en Ninove. 

  

De totale oppervlakte van de stad Ninove bedraagt 7.314 Ha. 

 

 

 
 

De aangrenzende gemeenten zijn Geraardsbergen, Herzele, Haaltert, Denderleeuw en 

de Vlaams-Brabantse gemeenten Liedekerke, Roosdaal, Galmaarden en Gooik.  
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Ninove heeft verbindingswegen met Brussel, Aalst, Gent (E40), Henegouwen en de 

Vlaamse Ardennen en vormt als het ware een kruispunt voor de verschillende 

richtingen. Er is een rechtstreekse verbinding tussen Ninove en Brussel via de N8 wat 

veel pendelverkeer met zich meebrengt.  Deze vlotte bereikbaarheid trekt heel wat 

bezoekers aan, maar is ook aantrekkelijk voor mensen met minder goede bedoelingen. 

1.2 Demografie 
 

De aanzienlijke en constante bevolkingsgroei tijdens de voorbije vijf jaren zorgt voor 

een toename van de werklast voor de politie.  Het aantal niet-Belgische inwoners is 

licht gestegen van 2.029 in 2016 naar 2099 in 2017 en bedraagt 5,43%. 
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1.3 Openbaar vervoer 
 

Op ons grondgebied bevinden er zich stations 

te Ninove, Appelterre en Okegem 

 

Daarnaast is Ninove vlot bereikbaar 

per bus. De Lijn heeft in onze stad 

belangrijke busterminals.  

 

 

1.4 Lokale economie 
In onze twee industriezones zijn meerdere 

toeleveringsbedrijven gevestigd, 

waaronder een groot drank- en 

distributiecentrum van “Delhaize”. In het 

centrum van de stad zijn een aantal 

belangrijke bedrijven gevestigd, met name 

“La Lorraine” en de warenhuizen 

“Carrefour” en “Colruyt”.  

 

In het centrum van Ninove, in een 

winkelzone, bevindt zich een indoor-

shoppingcenter: “NINIA”.  

 

1.5 Scholen 
 

Naast kleuterscholen, lagere en basisscholen telt Ninove vijf 

secundaire scholen. Hoger onderwijs wordt in Ninove niet 

aangeboden, wel kunst- en volwassenenonderwijs. 

 

1.6 Vrije tijd en recreatie 
 

Ninove is als het ware het "hart van drie toeristische regio's". Het is de meest zuidelijke 

gemeente van "Scheldeland", leunt enerzijds aan tegen de "Vlaamse Ardennen" en 

anderzijds tegen de Vlaams-Brabantse "Groene Gordel" met het Pajottenland. 

 

Op het grondgebied zijn geen megadancings gevestigd. Wel tellen wij enkele danscafés 

die zich kenmerken door een grote volkstoeloop tijdens het weekend.   
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Verder is het centrum van Ninove dicht bezaaid met cafés, 

restaurants, tavernes en eethuizen.  Jongeren kunnen hun 

gading vinden in jeugdcentrum “De Kuip”.  

 

Het cultureel centrum “De Plomblom” heeft de belangstelling voor cultuur doen 

toenemen en trekt ook veel publiek aan van buiten de stadsgrenzen. 

 

 

Door het heuvelachtig landschap trekt de stad Ninove en haar deelgemeenten veel 

wielerwedstrijden aan.  

Op zondag 30 juli 2017 vond de zesde editie van het na-tourcriterium plaats in Ninove.  

 

 

Jaarlijks organiseert de stad Ninove in 

samenwerking met de carnavalsraad een groots 

carnavalsfeest dat telkens 6 weken vóór Pasen 

plaatsvindt.  Dit vangt aan op zaterdag met een 

kindercarnaval en wordt op dinsdag feestelijk 

afgesloten. 

 

 

 

 

 

Het Kevertreffen in de binnenstad is in de loop der 

jaren uitgegroeid tot een mega-evenement met 

deelnemers uit zowel binnen als buitenland.  Ook in 

2017 kende het een grote volkstoeloop. 

 

 

 

 

Een andere trekpleister voor jong en oud is het zwembad “De Kleine Dender”, gelegen 

vlakbij jeugdcentrum “De Kuip”. Verschillende zwemclubs zijn daar actief. Er zijn extra 

infrastructurele inspanningen geleverd om ook mindervaliden toegang te verschaffen.  

 

 

Sporthal “’t Sportstekske” is eveneens een 

verzamelplaats voor sporters. Voorts kunnen 

sportievelingen hun hart ophalen op de Finse looppiste 

en de atletiekpiste die gelegen zijn in het stadspark van 

Ninove. 
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1.7 Ninove Veilig 
 

Deze slogan wordt sinds enkele jaren gebruikt door onze zone en verwoordt nog eens 

kort en krachtig waar we voor staan en waar we samen met jullie voor gaan. Een 

omgeving creëren waar iedereen, zowel inwoner als bezoeker van de stad, zich veilig 

kan voelen.  

 

De politiezone Ninove is een Oost-Vlaamse ééngemeentezone van categorie 2, 

bestaande uit de stad en de hogergenoemde deelgemeenten. De zone maakt deel uit 

van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.  

 

De aangrenzende politiezones zijn: 
 

 PZ PAJOTTENLAND (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen) 

 PZ GERAARDSBERGEN/LIERDE 

 PZ HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM 

 PZ DENDERLEEUW/HAALTERT 

 PZ TARL (Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Ternat) 

2. Organisatie 
 

De structuur waarrond onze dagelijkse werking en ons beleid is opgebouwd wordt in 

beeld gebracht in ons organogram. Het geeft ondermeer een overzicht van de 

verschillende functionaliteiten van onze politiezone en hun verhouding tot elkaar en 

het geheel van de organisatie.  Door constante interactie en samenwerking streven zij 

ernaar om zo goed mogelijk aan de behoeften van de maatschappij te voldoen.   

 

Het is belangrijk te begrijpen dat functionaliteiten geen diensten zijn, maar een manier 

om inspanningen te meten in zeven thema’s die als belangrijk worden beschouwd.  De 

wetgever wenst een gelijkwaardige dienstverlening in het hele land op het vlak van 

onthaal, interventie, wijkwerking, recherche, slachtofferbejegening, handhaving van 

de openbare orde en verkeer. 

 

De werking inzake deze basisfunctionaliteiten wordt mogelijk gemaakt dankzij de 

ondersteunende diensten, die instaan voor de administratie, logistiek, financieel- en 

personeelsbeheer, informatiebeheer, enz. 

 

Onderstaand organogram werd op 22 september 2016 goedgekeurd op de 

gemeenteraad. Het zal in 2018 worden aangepast aan de nieuwe beleidskeuzes, 

maatschappelijke evoluties, toenemende digitalisering, verschuivingen in werklast e.a. 
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2.1 Onze medewerkers 
 

Onze medewerkers vormen de belangrijkste troef van onze politiezone.  Door de 

onderbezetting van de verschillende functionaliteiten worden zij sterk op de proef 

gesteld, zowel fysiek, psychologisch als sociaal.  De zware werklast en de extreme 

flexibiliteit die van hen vereist wordt in deze 

tijden van snelle verandering en terreurdreiging 

vormen uitdagingen die zij elke dag weer tot een 

goed einde brengen. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de 

verschillende personeelskaders, functionaliteiten 

en diensten van onze politiezone en hun 

bezettingsgraad. 



 
12 

[TITE

L 

 

Ondanks het feit dat 2017 beleidsmatig een overgangsjaar was en de lokale 

politiezones in het algemeen geconfronteerd worden met een gebrek aan instroom van 

nieuwe inspecteurs, konden wij ons handhaven ten opzichte van 2016.  Het aantal 

operationele medewerkers steeg van 64 naar 65, wat evenwel onvoldoende was om 

de enorm hoge werkdruk te verlichten.  Er diende permanent bijstand gevraagd te 

worden aan de federale politie, die zelf onderbemand was.   

 

Het operationeel kader 

 

Graad Formatie Invulling 

31/12/17 

FTE’s 

Officierenkader 1HCP 

4CP 

1HCP 

4 CP 
5 

Middenkader 15 10 9 

Basiskader 60 50 45,8 

Totaal 80 65 59,8 

 

Sinds 01-02-2013 is er 1 CP gedetacheerd naar de diens Enquêtes van het Vast Comité P (buiten formatie). 

 

 

Het administratief en logistiek kader 

 

Graad Formatie Invulling 

31/12/17 

FTE’s 

Adviseur 1 1 1 

Consulent ICT 1 1 1 

Consulent MA 1 0 0 

Consulent 2 2 1 

Assistent 6 6 5,6 

Bediende 3 3 1,8 

Arbeider 1 1 1 

Totaal 15 14 11,4 

 

Opdeling medewerkers naar geslacht 

 

 HCP/CP HINP INP CaLog Totaal 

 
0 2 13 11 26 

 

5 8 37 4 54 

Totaal 5 10 50 15 80 
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Niettemin konden ons enkele pas afgestudeerde inspecteurs ter beschikking gesteld 

worden, telkens voor drie tot vier maanden, in afwachting van hun definitieve overstap 

naar de politiezone waaraan zij toegewezen waren.  Stuk voor stuk hebben deze jonge 

inspecteurs, die meestal van het Gentse afkomstig waren, zich zeer snel geïntegreerd 

en waren zij, mede dankzij de goede omkadering door onze ervaren medewerkers, 

zeer snel volwaardig inzetbaar.   

 

2017 was een jaar waarin onze HRM-medewerkers zeer actief geweest zijn om, zowel 

via de reguliere mobiliteit als de zogenaamde aspirantenmobiliteit (pas afgestudeerde 

inspecteurs) te streven naar een maximale invulling van onze personeelsformatie in 

2018.  In 2017 konden 3 inspecteurs, waarvan 2 stagiair-inspecteurs, en 1 

hoofdinspecteur extern aangeworven worden. Nog 1 inspecteur rondde zijn opleiding 

tot hoofdinspecteur succesvol af, en ging binnen dezelfde dienst als hoofdinspecteur 

aan de slag. Verder leidden deze inspanningen tot de indiensttreding in 2018 van nog 

eens 9 stagiair-inspecteur, een inspecteur en 2 hoofdinspecteurs via mobiliteit en 2 

hoofdinspecteurs die reeds als inspecteur in onze politiezone werkzaam waren en 

geslaagd zijn voor de opleiding tot hoofdinspecteur. 

 

 

Bovenstaande tabel met onbeschikbaarheden toont dat heel wat theoretische 

capaciteit in de praktijk niet beschikbaar is.  De verschillende vormen van 

loopbaanonderbreking en de vierdagenweek worden steeds populairder.   

 

Enerzijds bieden deze statutaire opties een verrijking voor het sociale leven van de 

medewerkers.  Anderzijds vormen deze uiteenlopende voordelen een aanzienlijke 

verhoging van de druk op onze dienstplanningen en maken zij de totstandkoming 

ervan zeer complex.  

 

Hoewel het ziekteverzuim licht afneemt, blijft het hoog door enkele langdurig zieken 

en gedeeltelijke werkonbekwaamheid. 

Opdeling medewerkers naar leeftijd 

 

HCP/CP  HINP  INP  

< 30 jaar 0 < 30 jaar 1 < 30 jaar 6 

31-40 jaar 1 31-40 jaar 3 31-40 jaar 18 

41-50 jaar 0 41-50 jaar 5 41-50 jaar 12 

51-55 jaar 2 51-55 jaar  51-55 jaar 8 

> 56 jaar 2 > 56 jaar 2 > 56 jaar 6 

 

Niveau A  Niveau B  Niveau C  Niveau D  

31-40 jaar 1 31-40 jaar 1 31-40 jaar 2 31-40 jaar 0 

41-50 jaar 0 41-50 jaar 2 41-50 jaar 3 41-50 jaar 2 

51-55 jaar 0 51-55 jaar 0 51-55 jaar 1 51-55 jaar 1 

> 56 jaar 0 > 56 jaar 0 > 56 jaar 0 > 56 jaar 2 
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Evolutie van de onbeschikbaarheden (in dagen) 

 

Reden 2015 2016 2017 

Medisch 2.513 2.377 2.099 

Bloed geven (2 uur) 2 2 9 

Plasma geven (2 uur)   22 

Syndicaal verlof 13.5 10 13 

Omstandigheidsverlof 54 59 29 

Uitzonderlijk verlof 67 55 43 

Loopbaanonderbreking 100% 90 337 396 

Loopbaanonderbreking 50% 32 88 - 

Loopbaanonderbreking 20% 91 171 90 

Vierdagenweek 204 279 373 

Werkonbekwaam 50% 139 317 381 

Werkonbekwaam 60% - - 30 

Werkonbekwaam 80% - - 156 

Totaal 3.403,5 3.893,5 3.641 

 

 

 
 

Specialisaties 

 

Specialisatie Aantal 

Diefstal Preventie Advies (DPA) 9 

Openbare Orde (HYCAP) 23 

Slachtofferbejegenaar 5 

Milieu 0 

Stedenbouw 1 

Videoverhoor 3 

Monitor geweldbeheersing 6 

Dierenpolitie 2 

Beroepenvoorlichter 5 

Vertrouwenspersoon 2 

Interne preventieadviseur* 1 

Interne brandbestrijding 1 

EHBO 5 

 
*Uitbesteed aan SOLVA 
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2.1.1 Het personeelsverloop 
 

Wij geven jullie graag een overzicht van de mensen die in 2017 onze rangen zijn 

komen versterken of anderzijds mobiliteit hebben gemaakt naar een andere 

politiezone of door pensionering of einde contract onze politiezone hebben verlaten. 

Het personeelsstatuut laat immers elke collega toe om vrij gemakkelijk te kiezen om 

aan de slag te gaan in een andere dienst of zelfs een andere politiezone.  Dit kan via 

mobiliteit of detachering, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden.  

 

Mobiliteit in:  

01-01-2017 : Ass Natasja Deramaix – Dienst BBO 

01-01-2017 : INP Thijs Van Thuyne – Gerechtelijke dienst – Lokale recherche 

(intern) 

01-05-2017 : INP Marina Constandt – Gerechtelijke dienst- Lokale Recherche 

01-07-2017 : HINP Stijn Bockstael – Dienst verkeer (intern) 

01-09-2017 : HINP Bart De Smet – Dienst operaties 

01-12-2017 : INP Ulf Krikilion 

01-12-2017 : INP Ben Vander Hulst 

 

Externe aanwerving:  

01-09-2017 : Arb Fabio De Pessemier – Dienst BBO 

 

Mobiliteit uit: 

01-03-2017 : HINP Liesbeth Schapmans - PZ Gent 

01-07-2017 : HINP Hans Mertens – LPA – Brussel Nationaal - Grenscontrole 

01-09-2017 : HINP Kenny Matthijs  – PZ Geraardsbergen/Lierde 

01-10-2017 : INP Nina Wouters – PZ Geraardsbergen/Lierde 

 

Pensioen: 

01-12-2017 : HINP Christel Sucaet – Dienst lokaal informatie kruispunt 

 

Navap (non-activiteit voorafgaand aan pensioen): 

01-08-2017 : HINP Geert De Bisschop – Dienst verkeer 

01-12-2017 : INP Luc Vander Poorten – Dienst operaties 

 

Vrijwillig ontslag: 

01-10-2017 : INP Stephanka Kotrla – Dienst wijk 

 

2.1.2 Overzicht van de arbeidsongevallen 
 

Bij elke werksituatie loopt men kans op een ongeval. Bij politieambtenaren is dit risico 

nog net iets groter aangezien zij dikwijls aan gevaarlijke situaties worden blootgesteld.  

De voorbije jaren is dat risico overigens alleen maar toegenomen.   
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In 2017 werden 6 dossiers van arbeidsongevallen opgesteld: 
 

3 arbeidsongevallen zonder werkverlet 

2 arbeidsongevallen met werkverlet (één feit van agressie) 

 1 arbeidsongeval tijdens woon/werkverkeer 

 

Daarnaast werden 25 processen-verbaal opgesteld wegens weerspannigheid/gebruik 

van geweld tegen onze diensten van de PZ Ninove. Hoewel onze medewerkers 

regelmatiger worden geconfronteerd met geweld (fysiek en/of verbaal) wordt dit niet 

altijd geregistreerd.  Van deze registratie wordt een aandachtpunt gemaakt.  Geweld 

tegen politieambtenaren mag immers niet als normaal beschouwd worden. 

 

Het aantal arbeidsongevallen is in 2017 gevoelig afgenomen, maar het aantal dagen 

arbeidsongeschiktheid dat daar het gevolg van is blijft verhoudingsgewijs hoog. 

 

 

2.1.3 Overzicht van de opleidingen 
 

Het veiligheidslandschap is steeds in verandering, met nieuwe vormen van criminaliteit 

en steeds wijzigende wetgeving en regelgeving.  De politie is dan ook bij uitstek een 

lerende organisatie.  Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om zich continu te 

ontwikkelen of om zich te specialiseren in een bepaalde materie door deel te nemen 

aan de ruime selectie van opleidingen die aangeboden wordt door de provinciale 

politiescholen.  

 

De meeste van onze collega’s gaan naar de Oost-Vlaamse politieschool PAULO.  Onze 

politiezone levert hier dan ook een jaarlijkse bijdrage voor.  

 

Hieronder wordt weergegeven welke opleidingen gevolgd werden door de 

personeelsleden van onze zone en het aantal deelnemers per opleiding. Er werd voor 

een totaal van 1.614 uren aan opleidingen gevolgd in 2017. 

 

 

 

 

Detail Arbeidsongevallen * 2015 2016 2017 

Aantal arbeidsongevallen 10 11 6 

Aantal arbeidsongevallen omwille van 
weerspannigheid 

2 7 0 

Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid 71 330 84 
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GEVOLGDE OPLEIDINGEN 2017 

POLITIONEEL FRANS 15 COPPRA  10 

DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR 10 DPA RONDE TAFEL 9 

WETSWIJZIGINGEN DATABESLAG EN TELEFONIE 7 BEHEER GALOP 6 

COLLECTIEVE NEUTRALISERENDE MIDDELEN 6 SPECIALIST GEWELDBEHEERSING MET 

VUURWAPEN 

6 

BEDRIJFSEERSTEHULPVERLENING 8 ILLEGALE ECONOMIE 5 

CONTACTAMBTENAREN NIET-SCI 4 MERCURE 4 

WETSWIJZIGINGEN GERECHTELIJKE POLITIE 4 BEPAD 3 

DIGITALE CAMERA  3 ANDERE 30 

 

2.2 Financiën en middelen 
 

Zoals in alle hedendaagse organisaties wordt omzichtig omgesprongen met onze 

financiën en middelen.  Elke investering, elke aankoop, wordt wel overwogen en 

doelbewust uitgevoerd, met oog voor efficiëntie.  Er wordt steeds meer aandacht 

besteed aan de prijs/kwaliteit verhouding.  De aankoopdossiers worden door 

medewerkers van de politiezone voorbereid, onder toezicht van de politiesecretaris, 

waarna ze op het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd en 

besproken en al dan niet worden goedgekeurd.  De bestellingen worden verder 

opnieuw behandeld door onze medewerkers, evenals de facturen die hieraan 

vasthangen, om vervolgens door de bijzondere rekenplichtige betaald te worden. 

 

2.2.1 De financiële situatie 
 

Onze politiezone kan, net zoals de andere zones, rekenen op jaarlijkse toelagen. Een 

federale dotatie die voor het kalenderjaar 2017 voor een totaal van € 3.224.033,58 

inkomsten zorgde en een gemeentelijke toelage, die voor 2017 een totaal opleverde 

van €3.800.000,00. 
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 2015 2016 2017 

FEDERALE SOCIALE TOELAGE I € 383.717,37 € 411.387,56 € 416.499,00 

FEDERALE SOCIALE TOELAGE II € 76.396,57 € 69.673,39 € 98.087,22 

FEDERALE BASISTOELAGE € 1.713.696,89 € 1.733.085,76 € 1.776.709,28 

TOELAGE UITRUSTING HHOO € 801,06 € 810,67 € 822,83 

BIJKOMENDE FEDERALE TOELAGE € 104.805,84 € 106.063,51 € 107.654,46 

BIJDRAGE HOGERE OVERHEID VOOR 

PERSONEEL 
 € 29.014,26 € 190.563.34 

EENMALIGE SPECIFIEKE BIJKOMENDE 

FEDERALE TOELAGE 
€ 9.078,36 € 9.078,36  € 9.078,36  

FEDERALE DOTATIE SALDUZ € 6.519,35 € 5.364,26 € 5.817,71 

TOELAGE 

VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS 
€ 388.873,49 € 394.660,10 € 400.171,15 

BIJDRAGEN IN WEDDELASTEN 

GEDETACHEERD PERSONEEL 
€ 175.576,10 € 277.351,10 € 218.630,34 

TOTAAL FEDERALE TOELAGEN € 2.859.465,03 € 3.036.488,97 € 3.224.033,58 

GEMEENTELIJKE SUBSIDIE € 3.060.000,00 € 3.441.200,00 € 3.800.000,00 

TOTAAL € 5.919.465,03 € 6.477.688,97 € 7.024.033,58 

 

2.2.2 De voornaamste middelen 
 

2.2.2.1 Wagenpark 
  
Het wagenpark telt 22 wagens waarvan 14 met striping, 2 motorrijtuigen en 2 
aanhangwagens. De anonieme wagens zijn omgebouwd zodat deze ook kunnen 

ingezet worden tijdens politionele interventies.  
 
Enkele voertuigen zijn voor specifieke taken uitgerust: een sanitair voertuig waar 

urinestalen kunnen afgenomen worden, een flitswagen, een aanhangwagen met een 
led bord en een aanhangwagen met telescopische mobiele flitscamera. 

 
Daarnaast worden ook 9 fietsen met striping ter beschikking gesteld aan onze 
medewerkers. 
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2.2.2.2 Uitrusting 
  
Elk operationeel personeelslid beschikt, naast de basisuitrusting en de algemene 
functie-uitrusting, over een individuele kogelwerende vest en een verkeersuitrusting. 
De medewerkers die deel uitmaken van de hycap-reserve voor ordehandhaving, 
beschikken over een individueel openbare orde-tenue. 

Naast de individuele uitrusting kan ook beroep gedaan worden op collectieve 
beschermstukken. Naargelang de aard van de hycap-opdracht kan de 
ordehandhavingskledij worden uitgebreid met het zogenaamde “robocop-pak” en een 

gasmasker. Daarnaast worden voor gevaarlijke interventies collectieve kogelwerende 
vesten beschikbaar gesteld die nog over de individuele kogelwerende vesten worden 

gedragen.  
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3. Resultaten 
 

Inzake resultaten dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de prestaties die 

geleverd werden en welke daar rechtstreeks of onrechtstreeks de gevolgen van waren.  

Waar de resultaten een rechtsreeks aantoonbare band vertonen met deze 

inspanningen, worden zij samen vermeld onder het thema ‘Prestaties van onze 

medewerkers’.  De algemene criminaliteitscijfers en tendensen worden afzonderlijk 

behandeld. 

3.1 Prestaties van onze medewerkers 

3.1.1 Interventie 
 

In 2017 gaven onze interventieploegen gevolg aan 9.404 oproepen. Gemiddeld zijn 

onze interventieploegen binnen de 15 minuten ter plaatse.  De mediaan (getal in het 

midden van de reeks) ligt op 10 minuten.  Dit is geen slechte prestatie aangezien deze 

aanrijtijden gelden voor alle oproepen, zowel de dringende als de niet dringende en 

zelfs de oproepen voor bijstand die strikt genomen niet tot ons takenpakket behoren.  

Bij dringende tussenkomsten waren onze ploegen in 43% van de gevallen binnen de 

vijf minuten ter plaatse en in 29% binnen de 10 minuten.  

 

De gemiddelde afhandelingstijd bedraagt 48 minuten, de mediaan ligt op 22 minuten.  

41% van onze tussenkomsten nemen meer dan 30 minuten in beslag en 9% van de 

interventies vergen meer dan twee uur tijd.  Vooral deze laatste categorie kan een 

grote impact hebben op de beschikbaarheid van onze medewerkers en kan leiden tot 

punctueel zeer hoge werkdruk. 

 

Onderstaande tabel geeft meteen ook een duidelijk beeld van de diversiteit van het 

kennisniveau dat vereist is van onze (hoofd)inspecteurs. 

 

Hoofdtype  Aantal gebeurtenissen 
 2016 2017 
BIJSTAND Politiedienst 1228 1383 
PERSONEN  - Probleemsituatie Geschillen 818 857 
PERSONEN – Noodsituatie 700 739 
VERKEER Inbreuken 534 618 
VERKEERSONGEVAL Stoffelijke schade (VKO SS) 675 607 
PERSONEN – Andere 441 494 
Openbare Veiligheid / Rampen 265 448 
PERSONEN – Probleemsituatie 365 414 
VERKEER – Veiligheid 407 381 
MILIEU – Geluid 373 359 
GOEDEREN – Probleemsituatie 343 314 
DIEFSTAL - Daders niet ter plaatse 260 283 
PERSONEN - Noodsituatie - Wapens/Geweld 244 244 
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VERKEERSONGEVAL – Gewonden/Doden (VKO LL) 205 235 
GOEDEREN - Beschadigingen – Vernielingen 270 210 
VERKEER – Vlotheid 189 201 
DIEFSTAL HETERDAAD - Dader(s) ter plaatse 153 174 
PERSONEN - Probleemsituatie Fysieke Toestand 168 162 
DIEREN – Onbeheerd 241 138 
GOEDEREN BRAND - WATER Noodsituatie 152 135 
PERSONEN - Noodsituatie minderjarigen 71 107 
ALARM - Andere melding 143 101 
BIJSTAND - Gerechtelijke Dienst 116 101 
BIJSTAND – Hulpdiensten 79 77 
GOEDEREN – Andere 65 76 
ALARM - Inbraak melding 71 71 
MILIEU – Lucht 64 60 
Dierenbescherming 62 63 
DIEFSTAL – poging 46 52 
MILIEU – Bodem 64 52 
BIJSTAND - Andere diensten 26 40 
Drugs 25 31 
Openbare Rust 26 23 
DIEREN – Andere 32 22 
MILIEU - Ruimtelijke Ordening 12 18 
Wapens / Munitie / Springstoffen 11 15 
MILIEU – Andere 14 14 
ALARM - Brand melding 13 14 
PERSONEN - Zeden 15 10 
Vreemdelingen 9 7 
DIEREN - Schade door Dieren 6 6 
Wetgeving 4 6 
DIEREN - Jacht - Visvangst - Vogelvangst 13 6 
ALARM - Agressie melding 1 5 
MILIEU – Water 9 4 
DIEREN – Gevaarlijk 4 4 
Arbeid / Tewerkstelling 5 4 
Openbare Gezondheid 1 3 
Handel 3 3 
ALARM - Gezondheid melding 1 2 
BIJSTAND - Transporten 2 1 
TOTAAL 9050 9404 

 

3.1.2 Onthaal 
 

Ons onthaal wordt waargenomen door een administratief medewerker en een aantal 

vaste operationele medewerkers, in een beurtrol, ondersteund door de leden van de 

functionaliteit interventie.   Ook zij worden geconfronteerd met dergelijke diversiteit 

aan vragen, aangiftes en klachten.   
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Net zoals de functionaliteit interventie, waarmee zij een nauwe samenhang vertoont, 

wordt het onthaal verder gekenmerkt door een hoge mate van onvoorspelbaarheid 

van de werklast, zowel dagelijks als van uur tot uur. 

De politiezone Ninove beschikt over één van de meest toegankelijke onthaalfuncties.  

Slechts weinig politiezones slagen er nog in om zeven dagen op zeven en van 06:00 

uur tot 22:00 uur een onthaal te verzekeren.  Dit heeft tot gevolg dat wij heel wat 

capaciteit van onze politie besteden aan klachten en aangiften van inwoners van 

gemeenten van de aangrenzende politiezones Pajottenland, TARL en Denderleeuw – 

Haaltert.   Aangezien onze politiezone inzake personeelsbezetting deficitair is heeft dit 

een rechtstreekse negatieve impact, op enerzijds het aantal beschikbare 

interventieploegen en anderzijds op de werkdruk van onze medewerkers. 

3.1.3 Openbare orde 
 

Elke politiezone dient permanent 4% van haar operationele capaciteit ter beschikking 

te kunnen stellen om ordediensten te versterken in andere politiezones.  Dit wordt de 

gehypothekeerde capaciteit (HYCAP) genoemd.   

Het voorbije jaar bleef zeer belastend op dat vlak, aangezien naast deze interzonale 

solidariteit ook nog versterking diende geleverd te worden aan de federale politie in 

het kader van controleacties langs de grens met Noord-Frankrijk in het kader van de 

vluchtelingenproblematiek.  Ook de aanslagen van 22 maart en de daaropvolgende 

versterkte ordediensten in Brussel en Zaventem hebben veel personeelscapaciteit 

opgeslorpt. 

Zo kwamen wij in 2017 tot een levering van 63.41 % van de norm die van onze 

politiezone wordt verwacht. Concreet betekent dit 636 gepresteerde uren. In 2016 

leverden wij nog 123,05% of 2.255 uren.  Deze daling werd gerealiseerd door zeer 

zuinig en creatief om te gaan met ordediensten, waardoor vooral met eigen 

medewerkers kon worden gewerkt en wij zelf slechts de hoogstnodige steun hebben 

gevraagd.  Als tegenprestatie diende onze politiezone ook minder medewerkers te 

leveren.  Tevens volgden  de medewerkers 145 uren training.  Deze training bestaat 

uit specifieke politietechnieken en tactieken inzake geweldbeheersing in het raam van 

ordediensten en de omgang met gespecialiseerde uitrusting: schild en lange 

wapenstok, gasmasker, samenwerking met waterkanon en ruiterij, enz.  De 

medewerkers die met deze taken belast zijn beschikken over speciale 

beschermingskledij. 

Zelf deden wij, in het raam van de evenementen op ons grondgebied, beroep op HYCAP 

steun ten belope van 295 uren (tegenover 356 in 2016). 
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3.1.4 Verkeer 
 

Hoewel het personeelsdeficit ook in 2017 bleef wegen op de functionaliteit verkeer, is 

een inspecteur geslaagd in de opleiding tot hoofdinspecteur en kwam hij in die 

hoedanigheid opnieuw het team vervoegen en leiden.  Deze medewerker is er niet 

alleen in geslaagd om de functionaliteit verkeer op een normaal niveau te laten  

presteren, maar heeft tevens gezorgd voor een nieuwe dynamiek, die vooral in 2018 

voelbaar zal zijn.  In 2017 werden er bovendien, via de aspirantenmobiliteit, 3 

inspecteurs benoemd bij de dienst Verkeer. Deze zullen echter pas starten in april 

2018 (na hun basisopleiding) en ook een deels worden ingezet in de functionaliteit 

interventie, teneinde deze te versterken, maar ook met het oog op het verwerven van 

kennis en ervaring in de meest uiteenlopende politietaken. 

In 2017 stelden de medewerkers van de functionaliteit verkeer 1.789 processen-

verbaal op, tegenover 1.531 PV’s in 2016.  Tevens werd in 2017 het volledige beheer 

van wielerwedstrijden tijdelijk volledig door de functionaliteit verkeer uitgevoerd. 

Sedert oktober 2017 werden de dossiers “ inname openbare weg “ overgedragen aan 

de dienst Mobiliteit van de Stad Ninove, die vanaf nu ook instaat voor de behandeling 

van de aanvragen en opvolging. 

3.1.4.1 Geplande acties 
 

Het is meteen duidelijk dat er minder capaciteit beschikbaar was voor acties, maar 

anderzijds ook dat de resultaten verhoudingsgewijze blijk geven van een sterk 

verhoogde efficiëntie. 
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De acties zwaar vervoer vinden plaats in samenwerking met andere diensten, 

waaronder de wegpolitie (WPR), de douane, de Vlaamse Belastingdienst (zowel 

verkeersbelasting als kilometerheffing), wegeninspectie, dienst vreemdelingenzaken, 

sociale inspectie en RVA. Twee keer per jaar vindt een interzonale actie plaats met de 

PZ Denderleeuw – Haaltert.  De belastingdienst kon respectievelijk volgende bedragen 

innen: 

2017: € 104.890,82  

2016:  € 91.627,0  

2015: € 85.861,0  

 

3.1.4.2 Verkeerspatrouilles en schooltoezicht 
 

Sinds 2015 werden er leden van de functionaliteiten verkeer en wijk aangeduid als 

aanspreekpunt voor de verschillende scholen.  

 

In functie van de beschikbare capaciteit, worden de personeelsleden van de 

functionaliteiten verkeer en de wijk ingezet om toezicht uit te oefenen in de omgeving 

van de talrijke scholen in Ninove en de deelgemeenten.  
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Dit toezicht gebeurt bij het begin en einde van de schooltijd.  In de mate van het 

mogelijke wordt wekelijks elke school aangedaan. 

 

Dagelijks voeren de leden van de functionaliteit verkeer verkeerspatrouilles uit over 

het ganse grondgebied van Ninove. Hierbij wordt er zowel gebruik gemaakt van de 

gestrypte voertuigen als van het anoniem dienstvoertuig. Tevens worden er allerhande 

controles uitgevoerd, ondermeer naar verkeerssituaties, ons gemeld door burgers of 

openbare besturen.  

3.1.4.3 Wielerwedstrijden 
 

De functionaliteiten  verkeer en wijkwerking van de politiezone staan samen in voor 

de verkeersregeling van alle wielerwedstrijden en sportevenementen in Ninove en 

deelgemeenten.  Aanvullend wordt voor deze ordediensten beroep gedaan op de 

functionaliteit interventie. 

 

In 2017 waren er 23 wielerwedstrijden en doortochten in Ninove.  Deze vergen heel 

wat politiecapaciteit.  Naast de seingevers, die bevoegd zijn om het verkeer stil te 

leggen tijdens een wielerdoortocht, nemen politiemedewerkers plaats op alle 

kruispunten met gewestwegen, of waar verkeerslichten staan.    

3.1.4.4 Verkeerslessen – nazicht fietsen – opleiding gemachtigde 
opzichter  

 

Sinds 2009 werd er met het project “verkeersveiligheid naar de basisscholen van 

Ninove “ gestart. Dit project wordt volledig gedragen door de medewerkers van de 

functionaliteiten verkeer en wijk.  Zij bieden de scholen verschillende educatieve 

activiteiten aan.  De meeste basisscholen van Ninove hebben reeds gebruik gemaakt 

van onze diensten en dit voornamelijk voor wat betreft het geven van verkeerslessen 

(aangepast aan de graad), fietsbehendigheidparcours, begeleidingen, verkeer 

educatieve handleiding, e.a. 

  

Op vraag van de diverse scholen organiseert de functionaliteit verkeer voor de 

leerkrachten en vrijwilligers een opleiding tot gemachtigd opzichter. In 2017 werden 

er 224 mensuren besteed aan dit project. 

 

De politiezone beschikt over een aanhangwagen, voorzien van een verkeerspark en 

fietsbehendigheidsparcours. Deze wordt regelmatig gebruikt bij allerhande 

evenementen (Jaarmarkten, Kom Op Tegen Kanker, gezinsbond, e.a.) en  door  de 

verschillende basisscholen op het grondgebied van de PZ Ninove. 
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3.1.4.5 Carnaval Ninove 
 

Carnaval is het grootste jaarlijkse evenement binnen de PZ Ninove.  Hieraan wordt 

door de politiezone een belangrijke capaciteit besteed.  In 2017 waren dat 1500 

mensuren.  Hierin spelen de functionaliteiten wijk en verkeer een belangrijke rol, 

ondermeer inzake de machtsoverdracht, de opmeting van de foor, het opstellen van 

tribunes, het kindercarnaval, de zondagstoet en maandagavondstoet, de begeleiding 

van optochten van de scholen en de opkuis van het centrum.  Het terreurniveau 3 

vergt tevens een belangrijke inzet van interventie medewerkers, leden van de 

recherche en externe ondersteuning (hycap).   

3.1.4.6 Snelheidscontroles en roodlichtcamera 
 

Er worden door de functionaliteit verkeer, bijna dagelijks, snelheidscontroles 

uitgevoerd en dit over het ganse grondgebied van de politiezone.   

 

Deze controles gebeuren door een mobiele snelheidsmeter (Gatso) en door het digitale 

flitstoestel in een container. Onze politiezone beschikt eveneens over twee flitspalen, 

voorzien van een digitale camera.    

 

Sinds juni 2017 werd de analoge roodlichtcamera vervangen door een nieuw digitaal 

toestel. Dit toestel bevindt zich ter hoogte van het kruispunt van de Aalstersesteenweg 

(N405) en de Expresweg – Boudewijnlaan (N28). 

 

3.1.4.7 Verkeersteller Sierzega 
 

Op verzoek/melding van burgers of openbare 

diensten, zoals de dienst Mobiliteit van de stad, 

worden er verkeerstellingen uitgevoerd.  Hierbij 

worden het type en het aantal voertuigen, 

evenals de verschillende snelheden 

geregistreerd.  In functie van deze metingen 

worden er vervolgens snelheidscontroles 

uitgevoerd of adviezen gegeven om 

verkeerstechnische maatregelen te treffen. 

3.1.4.8 Bijstand interventie – hycap 
 

Gezien de onderbezetting van de functionaliteit interventie leveren de leden van de 

functionaliteit verkeer geregeld bijstand aan de interventieploegen.  Zoals ook voor de 

andere functionaliteiten het geval is, worden zij eveneens, op geregelde tijdstippen, 

ingeschakeld om Hycap-diensten te vervullen. 
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3.1.4.9 Vaststellingen 
 

Naast deze acties en taken doen de leden van de functionaliteit verkeer uiteraard nog 

een hele reeks vaststellingen, hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van burgers of 

overheden of naar aanleiding van verkeersongevallen. 

 

Zo werden er ondermeer, naast 161 PV’s alcohol en 62 PV’s aangaande drugs in het 

verkeer,  ook 696 GAS PV’s opgesteld.  Bovendien gaven 173 tussenkomsten naar 

aanleiding van ongevallen met louter stoffelijke schade, reden tot schrijfwerk.  Dit 

betreft interventies naar aanleiding van onvermogen of onwil van de partijen om het 

Europees aanrijdingsformulier in te vullen.  Strik genomen dient de politie in deze niet 

op te treden, maar wanneer onze diensten toch opgeroepen worden dienen zij de 

gedane vaststellingen te vatten en desgevallend controles uit te voeren zoals 

alcoholcontrole en drugtest.   

 

Buitenlandse overtreders dienden naar aanleiding van 14 vaststellingen € 1.646 aan 

onmiddellijke inningen te betalen. 

 

3.1.5 Wijk 
 

In een gemeenschapsgerichte politie zou de wijkfunctionaliteit de belangrijkste pijler 

moeten zijn van de politiezorg.  Het feit dat deze belangrijke rol zich niet vertaalt in 

het statuut van de politie en een hoge administratieve werklast maken het niet 

gemakkelijk om deze belangrijke rol optimaal in te vullen.  Het is reeds een hele 

uitdaging om de woonstvaststellingen, kantschriften e.a. binnen de voorgeschreven of 

redelijke termijn af te werken.   
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Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt zijn, ondanks een daling in de plaatsbezoeken en 

de adreswijzigingen, het aantal opgestelde PV’s bevolking toegenomen.  Dat ligt ook 

in lijn met de toename van het aantal dossiers schijnhuwelijken, die in 2017 uitgevoerd 

werden door de recherche en de functionaliteit interventie. Deze stegen van 1 dossier 

in 2016 tot 23 dossiers in 2017.  Dergelijke dossiers zijn zeer arbeidsintensief. 

Het aantal kantschriften en het aantal navolgende processen-verbaal zijn licht 

gestegen.  De werklast op het vlak van milieu en stedenbouw wordt nog steeds ten 

dele behartigd door de functionaliteit interventie, die sinds 2016 evenwel zelf met een 

ernstig personeelstekort kampt. De korpsleiding heeft daarom prioriteiten moeten 

vastleggen, wat zich ondermeer vertaalt in het terugsturen van kantschriften die door 

gespecialiseerde diensten of ambtenaren kunnen worden afgehandeld.  Niet alleen ligt 

dat in lijn met het kerntakendebat en de principes van specialiteit en subsidiariteit, 

maar het is ook efficiënter.  Deze gespecialiseerde ambtenaren hebben over het 

algemeen een gespecialiseerde vorming genoten en hebben doorgedreven technische 

ervaring, waardoor zij kwaliteit kunnen leveren die voor een eerstelijnsdienst niet 

haalbaar is.   

 

Het aantal meldingen en het aantal opgestelde aanvankelijke processen-verbaal tonen 

een aanzienlijke daling, maar het aantal vaststellingen inzake verkeer door de 

wijkinspecteurs blijft stijgen.   
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Het aantal begeleidingen van gerechtsdeurwaarders steeg spectaculair, met net geen 

vijfvoud.   

 

 

Wanneer wij gaan kijken naar de inzetbare capaciteit, wordt het duidelijk dat de 

werkdruk ook voor deze medewerkers hoog ligt.  Het vrijwillig ontslag uit de politie 

van een wijkinspecteur zorgde voor een beschikbare capaciteit die niet veel hoger lag 

dan in 2014, toen de werklast aanzienlijk lager was. 
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3.1.6 Recherche 
 

De functionaliteit lokale opsporing en lokaal onderzoek, ook 

wel de lokale recherche genoemd, behelst het uitvoeren 

van daden van gerechtelijke opsporing en van gerechtelijk 

onderzoek naar feiten die conform artikel 5, derde lid Wet 

op het Politieambt aan de lokale politie worden 

toegewezen. Het gaat hier meer bepaald om 

recherchetaken in het kader van de basispolitiezorg die 

nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en 

fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de 

politiezone.   

Deze verrichtingen worden volbracht in uitvoering van kantschriften van de 

onderzoeksrechters of de procureur des Konings of, in geval van aanvankelijke 

vaststellingen van misdrijven, worden deze ambtshalve aangevat.   Daarnaast tracht 

de lokale recherche eveneens alle politioneel relevante informatie in te winnen. 

Samengevat kan de recherche beschouwd worden als een politionele 

tweedelijnsdienst.  Zij wordt pas ingeschakeld wanneer de buurt- of interventiewerking 

de eerste vaststellingen gedaan hebben en blijkt dat verder onderzoek zich opdringt.   

De taken van de rechercheurs behelzen onder andere:   

 verhoren van daders, slachtoffers en getuigen bij zwaardere criminele feiten   

 uitvoeren van buurtonderzoeken bij seriematige inbraken in woningen   

 opstellen van moraliteitsverslagen   

 telefonieonderzoek verrichten   

 voeren van financiële onderzoeken, vermogensvoordeel berekenen   

 opsporingen in het kader van onrustwekkende verdwijningen   

 ... 

In theorie bevolken 7 inspecteurs, 2 hoofdinspecteurs en 1 commissaris de lokale 

recherche (in voltijdse equivalenten: 10 FTE).   

Bij het begin van 2017 dienden nog 4 medewerkers de cursus functionele gerechtelijke 

opleiding recherche te volgen.   

In 2017 leverden de leden van de lokale recherche in totaal 13.635 uren dienst.  Dit 

betreffen de werkelijk gepresteerde uren.  In dit getal zijn de verloven en 

ziekteperiodes niet inbegrepen.  De rechercheurs presteerden ook 342 overuren, 210 

weekenduren en 374 nachturen. 

Een aantal uitzonderlijke voorvallen hadden deze extra uren tot gevolg.  Uit de 

opgehelderde feiten (cf. infra) mag blijken welke zwaarwichtige en dringende dossiers 

het voorbije jaar onder meer behandeld werden.   
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Vooral het hoge aantal ziektedagen van medewerkers zorgde ervoor - omdat dezelfde 

hoeveelheid werk moet verdeeld worden onder minder aanwezigen - dat er overuren 

gepresteerd werden. 

Samen waren de rechercheleden 

afgelopen jaar 313 dagen voltijds 

ziek, en werkten ze 148 dagen aan 

verminderde prestaties 50 % 

wegens ziekte.   

De rechercheurs namen samen 

316 dagen vakantieverlof.  Er 

werden 7 dagen 

omstandigheidsverlof opgenomen, 

8 dagen verlof wegens overmacht 

en 6 uren voor bloedgifte 

toegestaan.   

 

 

De recherche besteedde haar capaciteit onder meer aan het opstellen van 96 

aanvankelijke en 1.124 navolgende processen-verbaal.  De rechercheleden voerden 

daarbij 450 kantschriften uit.  Tot slot maakten ze samen 30 informatierapporten op 

en werd in 19 zaken een onderzoek dossier aangemaakt.    

In de politiezone Ninove stelden alle collega's samen in 2017 8.362 processen-verbaal 

op en werden 3.817 kantschriften behandeld.   
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Tijdens 6250 uren was er een personeelslid van de recherche bereikbaar en 

terugroepbaar (permanentiedienst).  Het betreft hier de betaalde uren waarbinnen een 

lid van de recherche kon opgeroepen worden om, in geval van een ernstig misdrijf, 

gespecialiseerde ondersteuning te bieden.  In dit getal zijn de 1979 uur bereikbaar en 

terugroepbaar van het diensthoofd van de recherche, NIET inbegrepen (wachtrol van 

officier van bestuurlijke politie).   

De rechercheur van wacht werd afgelopen jaar 16 keer opgeroepen om ter plaatse te 

komen.  Deze terugroepingen kaderen meestal in verder onderzoek dat dringend 

diende te gebeuren naar aanleiding van zwaarwichtige misdrijven. 

Niettegenstaande enkel de graad van hoofdinspecteur en commissaris de 

hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie met zich meebrengt, en deze 

hoedanigheid voor bepaalde gerechtelijke onderzoeksdaden (bijv. huiszoeking met 

mandaat van de onderzoeksrechter, afname DNA-staal,...) een noodzakelijke 

voorwaarde is, stelt zich momenteel wat dit betreft binnen de dienst nog geen 

probleem.  Dit komt omdat overgangsrecht voorziet dat deze hoedanigheid aan twee 

rechercheurs-inspecteurs van de recherche werd toegekend.  Op termijn zal het niet 

meer beschikken over deze hoedanigheid mogelijk voor praktische problemen zorgen 

bij de uitvoering van de ons toevertrouwde taken.   

Het past om hier de extra taken te vermelden die worden uitgevoerd door 

rechercheleden.  Het is namelijk zo dat enkele leden van de lokale recherchedienst 

tijdens hun werkuren nog een aantal bijkomende taken uitvoeren. Zo staan er onder 

meer een of meerdere collega’s in voor:    

 het audiovisueel verhoor van minderjarigen   

  - 7 verhoren uitgevoerd   

  - 5 keer ingestaan voor regie bij verhoor   

  - 1 terugkomdag   

 het vertegenwoordigen van het personeel als vakbondsafgevaardigde tijdens 
de basisoverlegcomités en het voorbereiden van deze BOC’s (syndicaal verlof) 

 het instaan voor het houden van toezicht en verzamelen van informatie tijdens 
evenementen (Carnaval Ninove) 

 deelname aan de wachtrol slachtofferbejegening  

Dit zijn taken die bovenop het recherchewerk uitgevoerd worden en die niet direct in 

rekening worden gebracht bij het tellen van de uitgevoerde taken voor 2017 (aantal 
uitgevoerde kantschriften, aantal opgestelde processen-verbaal). 

In 2017 ten slotte volgden de medewerkers gedurende 513 uren opleiding, en 180 uur 

geweldbeheersings- en schietoefeningen.  De opleidingen werden voornamelijk 

gevolgd in de Oost-Vlaamse Politieacademie en de Nationale Rechercheschool te 

Brussel. 
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In 2017 werden bij gerechtelijke 

acties en tijdens onderzoeken 24 

meerderjarige  en 8 minderjarige 

verdachten voorgeleid bij de 

respectievelijke onderzoeksrechter 

en jeugdrechter. Hiervan werden 20 

meerderjarigen verder aangehouden 

en 2 minderjarigen werden geplaatst 

in een jeugdinstelling. Vier 

voorgeleide verdachten werden in 

voorwaardelijke vrijheidsstelling 

geplaatst. In een aantal onderzoeken 

werd de basis gelegd voor een reeks 

aanhoudingen die in 2018 plaatsvonden, maar daarover leest u volgend jaar meer. 

Gedurende het jaar werden meerdere, al dan niet versterkte, huiszoekingen 

uitgevoerd.   

Van 22 verdachten namen we een DNA-referentiestaal af naar aanleiding van een 

veroordeling of internering (tegenover 7 in 2016).  Deze stalen dienen om DNA-

profielen op te stellen die verzameld worden in de DNA-databanken van het Nationaal 

Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).  Sporen die worden opgenomen 

bij bijvoorbeeld inbraken zullen in de toekomst vergeleken worden met de profielen 

die opgeslagen zijn in deze databanken.   

De lokale recherche werkte tijdens het voorbije jaar in zeer uiteenlopende dossiers.   

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal markante onderzoeken waarin een 

opheldering werd bereikt.  Om redenen van vertrouwelijkheid en omwille van het 

beroepsgeheim worden de identiteitsgegevens van de betrokken personen 

(slachtoffers en verdachten) alsook de exacte locatie van de feiten weggelaten.   

 In een moorddossier van 1 augustus 2016 werd verder onderzoek verricht tot 

midden 2017. 

 In een dossier van afpersing door 5 allochtone jongeren werden alle daders 
geïdentificeerd. Dit leidde tot 4 arrestaties waarbij 2 jongeren werden voorgeleid 

voor de onderzoeksrechter en beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst 
werden. Tevens werden verschillende beschikking tot huiszoekingen uitgevoerd 

(feiten van 2016). 

 De dader van een georganiseerde verkoop van cannabis in de omgeving van het 
station werd geïdentificeerd. Na onderzoek en het uitvoeren van een beschikking 

tot huiszoeking werd de dader voorgeleid en onder aanhoudingsmandaat 
geplaatst (feiten van 2016). 

 Bij een gewelddelict na een nachtje stappen werden 3 daders geïdentificeerd, 
voorgeleid en allen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat 

geplaatst (feiten van eind 2016).  
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 Na een georganiseerde winkeldiefstal in een Krefelwinkel werden 2 daders 

geïntercepteerd.  Beide werden voorgeleid en aangehouden.  Zij konden, op 
basis van camerabeelden en telefonieonderzoek aan diverse bijkomede feiten 

worden gelinkt (feiten van eind 2016). 

 Verschillende diefstallen met geweld/afpersing konden worden opgehelderd, 
waarbij 9 verdachten werden geïdentificeerd, waaronder 1 minderjarige.  

Verschillende beschikkingen tot huiszoeking werden uitgevoerd.  Dit leidde tot 
8 voorleidingen waarbij 4 personen aangehouden werden en 4 vrijgelaten onder 

voorwaarden.  De vier hoofdverdachten werden inmiddels ook veroordeeld.  Dit 
dossier was van primair belang voor de beeldvorming van de bende die in de 
pers kwam als ‘Squad 94’.  

 Naar aanleiding van een winkeldiefstal op heterdaad, op 7 februari 2017, worden 
door de interventieploeg van de PZ Ninove twee verdachten staande gehouden, 

beiden van Nederlandse nationaliteit.  De daders komen in aanmerking voor 
minstens 2 voorgaande gelijkaardige feiten, te Ninove en Denderleeuw.  Beide 
personen werden aangehouden. 

 In een dossier van georganiseerde verkoop van speed te Okegem kwamen 5 
hoofdverdachten in beeld, waarvan er 4 voorgeleid werden en onder 

aanhoudingsmandaat geplaatst na doorgedreven vooronderzoek en het 
uitvoeren van verschillende beschikkingen tot huiszoeking. 

 Onderzoek naar een vermiste persoon, verdwenen in Lessen, leidde na 2 weken 
tot het aantreffen van de vermiste in Bredene. 

 Onderzoek naar aanleiding van de zelfmoord van een jongeman, na verspreiding 

van naaktfoto’s via sociale media. 

 Verdwijning van heroïneverslaafde werd na doorgedreven onderzoek opgelost: 

de vermiste werd na anderhalve week aangetroffen te Erpe-Mere. 

 Na een georganiseerde winkeldiefstal leidde verder onderzoek op basis van  
cameramateriaal van de winkel + ANPR (camera’s met automatische 

nummerplaatherkenning) gegevens tot identificatie van de daders. 
Verschillende beschikkingen tot huiszoeking werden uitgevoerd te Brussel. De 

hoofddader is op de vlucht en het dossier werd naderhand overgenomen door 
een andere eenheid, op basis van nieuwe bijkomende feiten. 

 Onderzoek naar twee inbraken op rij in de stedelijke basisschool “De Hazelaar” 

te Nederhasselt leidde tot de identificatie van 5 verdachten, allen minderjarig.  
De 5 werden voorgeleid bij de jeugdrechter en kregen huisarrest.  Tijdens  

verschillende huiszoekingen kon een deel van het nadeel gerecupereerd worden 
(laptops, fototoestel, e.a.). 

 De interceptie van 2 Algerijnse winkeldieven (koppel) op ons grondgebied door 

de collega’s van interventie - gelinkt aan een winkeldiefstal te Denderleeuw – 
werd overgenomen door de LRD voor verder onderzoek.  Beide verdachten 

werden voorgeleid en aangehouden.  Door verder onderzoek konden zij in 
verband gebracht worden met diverse bijkomende winkeldiefstallen.  

 Door intensief onderzoek naar de verdwijning van 2 minderjarige meisjes - zeer 

onrustwekkend aangezien vermoeden dat zij in de gedwongen prostitutie 
zouden terecht gekomen zijn (regio Antwerpen) - konden de meisjes na meer 

dan een week aangetroffen worden te Antwerpen. In deze zaak vond een 
voorleiding plaats bij de jeugdrechter te Brussel en te Oudenaarde. 
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 Verschillende winkeldiefstallen, gepleegd door lokaal lesbisch koppel, konden 

met elkaar in verband worden gebracht. Beide werden voorgeleid en onder 
aanhoudingsmandaat geplaatst. 

 In een geval van diefstal/afpersing in het cannabismilieu werden 2 daders 
geïdentificeerd, voorgeleid en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. 

 Georganiseerde verkoop van verdovende middelen vanuit een nachtwinkel: het 

dossier werd opgestart ingevolge feiten van heterdaad, vastgesteld door 
collega’s van interventie.  Een verdachte werd voorgeleid en aangehouden. 

Verder onderzoek vindt plaats inzake omvang van de verkoop. 

 Ingevolge georganiseerde feiten van winkeldiefstal door 3 Armeniërs konden de 
daders geïntercepteerd worden.  De verdachten werden voorgeleid en 

aangehouden.  Zij konden door  telefonieonderzoek en verwerking van 
beeldmateriaal in verband gebracht worden met diverse bijkomende feiten.   

 

De hierboven vermelde cijfers hebben enkel betrekking op de gevoerde onderzoek 
dossiers. De voorleidingen bij de jeugdrechter ingevolge opdracht van de jeugdrechter 

werden niet weerhouden.  

Sinds het begin van de terreurdreiging in België volgt de lokale recherche de dossiers 

op van mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een proces van radicalisering.  

Ook de functie van de 'Information Officer ' werd bij onze dienst ondergebracht.   

Maandelijks zitten de burgemeester, een vertegenwoordiger van het OCMW, de 

integratieambtenaar van de stad Ninove, een medewerker van de dienst bevolking en 

leden van de lokale recherche bij elkaar in de Lokale Integrale VeiligheidsCel (LIVC) 

om deze problematiek te bespreken.     

3.1.7 Sociale cel en slachtofferbejegening 
 

De sociale cel maakt deel uit van de gerechtelijke dienst van de politiezone Ninove.  

De gerechtelijke dienst bestaat uit de lokale recherche en de sociale cel, onder 

algemene leiding van één commissaris. Volgens het organogram van de politiezone 

Ninove d.d. 22/09/2016, bestaat de sociale cel uit één gespecialiseerd 

hoofdinspecteur, één inspecteur en één calog- medewerker – maatschappelijk 

assistent (in voltijdse equivalenten: 3 FTE).  

In 2017 werd op 01/05/2017 via het statuut ter beschikking stelling één calog- 

medewerker in dienst aangenomen.  

De leden van de sociale cel leverden in 2017 in het totaal 2.293 uren dienst. Dit 

betreffen de werkelijk gepresteerde uren, de verloven en ziekteperiodes niet 

inbegrepen. Bijkomend leverden de leden van de sociale cel 32 uren bijstand aan de 

interventiedienst.  Op haar beurt kreeg de sociale cel 550 uren bijstand van de 

interventiedienst.  De leden van de sociale cel presteerden in 2017 geen weekenduren.   

In 2017 liepen twee stagiairs maatschappelijk werk stage in de sociale cel van PZ 

Ninove, dit voor een totaalduur van 848 uren. 
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De slachtofferbejegenaars waren in het totaal 2.603 uren van permanentie voor 

slachtofferbejegening.  De leden van de sociale cel namen hiervan 556 uren voor hun 

rekening. De overige slachtofferbejegenaars behorend tot verschillende 

functionaliteiten  presteerden respectievelijk volgende wachtdiensten: 925 uren vanuit 

interventie, 446 uren vanuit de lokale recherche, 252 uren vanuit de wijk en 424 uren 

door de slachtofferbejegenaar van de dienst beleid, beheer en ondersteuning.  

De sociale cel leverde tevens 31 uren permanentiedienst officier gerechtelijke politie 

voor de functionaliteit interventie.  

In 2017 hebben de slachtofferbejegenaars van de PZ Ninove 34 tussenkomsten inzake 

slachtofferbejegening uitgevoerd.  Zij werden in het totaal 10 keer teruggeroepen 

terwijl ze belast waren met permanentiedienst.  De 24 overige tussenkomsten 

slachtofferbejegening zijn uitgevoerd tijdens de diensturen.  

In het totaal werden 58 personen/gezinnen door onze diensten doorverwezen naar de 

dienst slachtofferhulp van het CAW in 2017. 

De drie leden van de sociale cel waren in 2017 10 dagen voltijds ziek thuis.  Zij namen 

77 dagen vakantieverlof en 210 dagen moederschapsverlof.  De leden van de sociale 

cel werkten 146 dagen medisch halftijds en 84 dagen medisch 4/5.  Er werd één dag 

omstandigheidsverlof opgenomen. Er werd geen verlof wegens overmacht, syndicaal 

verlof of verlof wegens bloedgifte opgenomen.  

In 2017 volgden de leden van de sociale cel in het totaal 8 uren opleiding. 

In 2017 stonden één lid van de sociale cel en twee leden van de lokale recherche in 

voor het audiovisueel verhoor van minderjarigen. Er werden in totaal 18 audiovisuele 

verhoren uitgevoerd. Het lid van de sociale cel stond in voor de uitvoering van 7 

verhoren als verhoorder en 11 verhoren als regisseur. Het lid van de lokale recherche 

stond in voor de uitvoering van 5 verhoren als verhoorder en 2 als regisseur. De 

audiovisueel verhoorder zorgt tevens voor de nodige voorbereidingen en verwerking 

van het verhoor, dit in samenspraak met de onderzoeker van het dossier. Deze 

verwerking bestaat uit het opstellen van de nodige processen-verbaal en het uittypen 

van het videoverhoor, hetzij integraal, hetzij een samenvatting.  Voor de uitvoering 

van audiovisuele verhoren wordt er ook samengewerkt met PZ Denderleeuw/ Haaltert. 

De leden van de sociale cel besteedden hun capaciteit aan het opstellen van 33 

aanvankelijke en 265 navolgende processen-verbaal. Zij voerden daarbij 210 

kantschriften uit.  

De sociale cel werkte tijdens het voorbije jaar in heel uiteenlopende dossiers.  

Hieronder wordt een dossier van nabij toegelicht.  Omwille van vertrouwelijkheid en 

het beroepsgeheim worden de identiteitsgegevens van de betrokken personen 

(slachtoffers en verdachten) alsook de exacte locatie van de feiten weggelaten.  

Casus: De gevaren van sociale media 
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In het kader van de zelfdoding van een 15-jarige jongen, werd er vanuit onze dienst 

bijstand geleverd in het kader van slachtofferbejegening. In samenwerking met de 

slachtofferbejegenaar van PZ Denderleeuw/Haaltert werden de ouders, broer en 

vriendin van het slachtoffer opgevangen en doorverwezen naar specifieke 

hulpverleningsdiensten. 

Tevens gingen onze diensten naar school en werd in samenwerking met de directie 

een brief uitgewerkt teneinde de ouders en klasgenoten van het slachtoffer in te 

lichten.  

De dienst slachtofferhulp en het CLB werden ook ingeschakeld.  

Vanuit de school werden er ook verschillende acties ondernomen om het rouwproces 

van de leerlingen te ondersteunen. 

3.1.8 Beleid, beheer en ondersteuning (BBO) 
 

De dienst beleid, beheer en ondersteuning (BBO) 

zorgt voor de niet-operationele steun die de zeven 

operationele basisfunctionaliteiten toelaat om hun 

taken uit te voeren. Concreet zorgen deze 

administratieve medewerkers voor het beheer van de 

PLIF (personeel, logistiek, ICT en financiën) en zien 

ze erop toe dat alle onderhuidse radertjes van onze 

organisatie steeds in elkaar passen en blijven draaien. 

Om het gecompliceerde en omvangrijk personeelsstatuut in goede banen te leiden 

kunnen we rekenen op onze HRM-medewerkers. De dienstprestaties, overuren, 

nachturen, weekenduren, deeltijds werken, verloven, uiteenlopende 

dienstvrijstellingen, opleidingen, dienstverplaatsingen, premies en vergoedingen, 

beheer van de personeelsdossiers, opvolging van de evaluatiecycli, vormen slechts 

een greep uit hun takenpakket. Bovendien zorgen zij voor de uitvoering van het 

welzijnsbeleid, een belangrijke pijler binnen het personeelsbeheer.  

De medewerkers logistiek en financiën banen zich een weg in de complexe materie 

van de overheidsopdrachten. Aan het moment waarbij een aankoop wordt 

gerealiseerd, gaat een hele procedure vooraf. Bij het opstellen van een aankoopdossier 

moet de wetgeving steeds correct worden toegepast. Verder wordt ook rekening 

gehouden met interne regels en is er een strikt toezicht op de begroting alvorens het 

dossier aan het schepencollege en/of gemeenteraad ter goedkeuring wordt 

voorgelegd.  

Naast het voorbereiden, opvolgen en betalen van bestellingen staan deze 

medewerkers ook in voor het beheer en de herstelling van de infrastructuur en 

middelen die ter beschikking van de politiezone worden gesteld.  

Gespecialiseerde middelen, zoals interventievoertuigen, ademanalysetoestellen, 

wapens en radio’s, vragen eveneens een gespecialiseerde aanpak.  



 
39 

[TITE

L 

Het diensthoofd BBO werd sinds november 2016 ter beschikking gesteld van het ‘Huis 

voor leiderschap’ van de geïntegreerde politie. Tijdens haar afwezigheid nam een 

consulent niveau B van dezelfde dienst de taak als waarnemend diensthoofd op. 

Aangezien deze medewerker zijn zelfde takenpakket behield, viel de 

beleidsondersteuning voor de korpschef weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Criminaliteitsstatistieken van de PZ Ninove 
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Het totaal aantal misdrijven steeg zeer licht ten opzichte van 2016, maar blijft nog 

ruim onder de cijfers van 2013 tot 2015.  In 2017 blijven wij met 2.687 feiten net 

onder het gemiddelde van de voorbije 10 jaar, dat 2.690 misdrijven bedraagt. 

 

3.2.1 Drugs 
 

De daling van het aantal vaststellingen inzake handel en vooral bezit van drugs dient 

voorzichtig te worden benaderd.  Het is immers een fenomeen waarvan de 

zichtbaarheid mede bepaald wordt door de inspanningen inzake opsporing.  Ondanks 

de personeelstekorten werd, zowel bij verkeersacties als door de interventieploegen 

nochtans gewerkt op dit fenomeen, vanuit de respectievelijke controleacties zowel als 

tijdens de reguliere dagelijkse werking.   

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Inbraken en diefstallen 
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De kleine stijging van het totale aantal inbraken is volledig te wijten aan de toename 

van inbraken in openbare- of overheidsinstellingen.  Het aantal woninginbraken in 

Ninove (84) was nog nooit zo laag en de inbraken in bedrijven of handelszaken (27) 

blijven op het historisch dieptepunt van 2016.   

 
 

Deze cijfers liggen in lijn met de risicoanalyse die verzekeraar Axa maakte met 

betrekking tot de kans op inbraak in een woning.  Hieruit blijkt dat je in 2017, in heel 

België, in de stad Ninove de laagste kans had op een inbraak in je woning. 

 
Het aantal diefstallen gewapenderhand is licht afgenomen ten opzichte van 2016 maar 

bedraagt nog steeds twee feiten boven het gemiddelde van 5.  Opmerkelijk is dat van 

de 7 feiten er 6 gepleegd werden tijdens het eerste semester van 2017.  Het aantal 

diefstallen met geweld zonder wapen is daarentegen aanzienlijk gedaald en blijft met 



 
42 

[TITE

L 

18 feiten ruim onder het tien jaren gemiddelde van 24,5.  Het aantal winkeldiefstallen 

is gestegen van 91 naar 107.   

Er dient opgemerkt dat een groot aantal winkeldieven op heterdaad werd betrapt of 

kort na de feiten kon worden aangehouden.  Tevens konden een aantal diefstallen in 

woningen en overheidsgebouwen opgehelderd worden. 

 
 

Ondanks een lichte stijging in het aantal diefstallen uit voertuigen (van 59 naar 63) 

blijft het aantal feiten het op één na laagste cijfer ten opzichte van de voorbije tien 

jaar.  Alleen in 2016 was het aantal iets lager.   

Tegenover een historisch dieptepunt van het aantal bromfietsdiefstallen staat een 

historisch hoogtepunt van het aantal fietsdiefstallen.  Dit ligt helaas in lijn met een 

landelijke tendens, waarbij toch dient opgemerkt dat wij, ondanks een stijging met 

54,9% toch 4,3% lager scoren dan de toename in vergelijkbare politiezones (zelfde 

typologie). Van de 141 fietsdiefstallen vonden er 43 plaats in de stationsbuurt.  

Aangezien de NMBS niet ingegaan is op de vraag om  bewakingscamera’s te plaatsen 

heeft het stadsbestuur een bijkomende camera laten plaatsen, waardoor beter toezicht 

kan worden gehouden op de fietsstallingen.  De landelijke toename van fietsdiefstallen 

kan ook mede verklaard worden door de stijgende verkoop van fietsen.  

 

 

3.2.3 Geweld in de publieke ruimte 
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Geweld in de publieke ruimte is afgenomen tot het laagste cijfer sinds 2007, maar wij 

zijn de mening toegedaan dat elk slachtoffer van geweld er één te veel is, zodat wij 

ons zullen blijven inspannen om dat cijfer nog verder te doen dalen. 

 

 

3.2.4 Beschadiging van eigendommen 
 

 

 

Het aantal beschadigingen van eigendommen blijft op één feit na op het historische 

dieptepunt van 2016.  Eigenlijk kan er van een relatieve daling gesproken worden 

omdat vandalisme status quo gebleven is, het aantal opzettelijke brandstichtingen 

gedaald is en alleen de onopzettelijke brandstichtingen zijn toegenomen. 

 

 

3.2.5 Bedrog 
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We registreerden een lichte toename van het aantal gevallen van oplichting en 

misbruik van vertrouwen. 

 

 

3.3 Projecten en evenementen 
 

Onze politiezone probeert zich te profileren aan de hand van verschillende projecten 

en evenementen. Dit telkens met een bepaalde doelstelling en een bepaalde doelgroep 

voor ogen. Wij geven u met veel plezier een overzicht van enkele projecten of 

gebeurtenissen die niet onmiddellijk tot de dagelijkse werking behoren, maar die wel 

op de één of andere manier voor een meerwaarde zorgen voor onze politiezone.   

Sommige projecten hebben tot doel het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, 

andere proberen een toegevoegde waarde te bieden voor onze medeburgers. 

3.3.1 Geweldbeheersing (GPI48) 
 

De lokale politie van Ninove beschikt over een eigen schietstand en een dojo, waar de 

technieken van geweldbeheersing zonder vuurwapen kunnen worden getraind.  

Daarnaast werd een groot leegstaand lokaal naast de schietstand omgebouwd en 

uitgerust om in realistische omstandigheden te kunnen oefenen.   

De gebruikte technieken en tactieken inzake geweldbeheersing zijn er steeds op 

gericht om, met aandacht voor de eigen veiligheid, een (potentieel) gevaarlijke situatie 

op de minst gewelddadige manier op te lossen. 
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Meer doorgedreven training zou moeten leiden tot een aanzienlijke daling in het aantal 

arbeidsongevallen in het raam van geweldbeheersing. 

 

In 2017 werd tevens een protocolakkoord afgesloten met de politiezone 

Denderleeuw/Haaltert.  Daarbij wordt niet alleen het gebruik van de infrastructuur 

gedeeld, maar werken de monitoren van beide politiezones samen om de 

respectievelijke medewerkers samen op te leiden.  Dit heeft als voordeel dat er meer 

ervaring kan worden gedeeld.   

 

3.3.2 Nieuwjaarsontbijt 
 

Ons korps tracht het nieuwe jaar altijd op een mooie manier in te stappen door alle 

personeelsleden, partners en belanghebbenden te verzamelen in één zaal om er 

samen te genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet dat aangeboden wordt door de 

politiezone.  

 

3.3.3 Regiosportdag 
 

Jaarlijks wordt er vanuit de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen een 

regiosportdag georganiseerd. De regiosportdag is een sportinstuif voor personeel van 

gemeente, OCMW, autonome gemeentebedrijven en lokale politie. In 2017 ging dit 

sportevenement door in sportcomplex Schotte te Aalst. Ook de PZ Ninove werd 

vertegenwoordigd door 18 personeelsleden uit de verschillende diensten en 

functionaliteiten. 

 

3.3.4 Project Dierenwelzijn 
 

Het project ‘Dierenwelzijn’, dat in 2014 het daglicht, zag werd ondanks de 
capaciteitsproblemen verdergezet. 

Dit project is een gezamenlijk initiatief van het gemeentebestuur en het politiekorps 
van Ninove. 

In het raam van dit project worden klachten behandeld inzake dierenmishandeling, 

dierenverwaarlozing en alle aangiftes die met dieren te maken hebben en 
binnenkomen op het e-mailadres PZ.Ninove.Dieren@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

mailto:PZ.Ninove.Dieren@police.belgium.eu
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Hieronder enkele resultaten: 

 

 

3.3.5 Zwempas 
 

Sinds de zomer van 2014 financiert de politiezone Ninove voor elk van haar 

medewerkers een zwempas, die toegang geeft tot de zwembadfaciliteiten van “De 

Kleine Dender” tijdens de daluren. Dit initiatief kwam er in het kader van het actieplan 

Communicatie – welzijn op het werk. Ook in 2017 blijft dit project bestaan. 

 

Slotwoord 

 

De politiezone Ninove wenst haar overheden, dienstenafnemers en partners te 
bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen en de goede samenwerking. Samen 

met U blijven wij ons inzetten voor een veilig Ninove.   

Als lerende organisatie blijven wij onaflatend en onverminderd investeren in de 

optimalisatie van onze werking, zowel intern als extern.   

Tenslotte dient benadrukt te worden dat de resultaten, weergegeven in dit jaarverslag, 
slechts mogelijk zijn door de inzet van de medewerkers van onze politiezone zowel de 

administratieve medewerkers als de operationele leden in hun respectievelijke functies 
en functionaliteiten.  

 

 
Philippe De Cock 

Eerste Hoofdcommissaris 
Korpschef Politiezone Ninove 

  

PV’s 

GAS-boetes voor geluidsoverlast van dieren 5 

GAS-boetes voor loslopende dieren 5 

APV Hondenbeet 4 

NPV Hondenbeet 1 

APV Dierenhandel 0 

NPV Dierenhandel 1 

APV Dierenwelzijn 6 

NPV Dierenwelzijn 7 

APV Visserij 0 

APV = Aanvankelijk proces-verbaal 
NPV = Navolgend proces-verbaal  

 

Meldingen 

Dierenwelzijn 105 

Gevaarlijke dieren 6 

Loslopende dieren 176 

Schade door dieren aan goederen 4 

Schade door dieren aan dieren 3 

Jacht 10 

Visvangst 1 

Hinder door dieren 13 

Sluikslachting 2 

Aantreffen van krengen 25 
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Verspreidingslijst 
 

Algemene Directie Veiligheid en Preventie – Directie Lokale Integrale Veiligheid 

Waterloolaan 76 - 1000 Brussel 

 

De Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen 

Gouvernementstraat 1- 9000 Gent 

 

De Heer Procureur des Konings – Parket Oost-Vlaanderen 

Opgeëistenlaan 401 – 9000 Gent 

 

De heer Afdelingsprocureur - Parket Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde 

Zwarte Zusterstraat 2-6 – 9200 Dendermonde 

 

Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten 

Drukpersstraat 35/1 – 1000 Brussel 

 

Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie 

Triomflaan 174 – 1160 Brussel 

 

De Heer Directeur-Coördinator (Dirco) – Federale Politie Oost-Vlaanderen 

Groendreef 181 – 9000 Gent 

 

De Heer Gerechtelijk Directeur (Dirjud) – Federale Politie Oost-Vlaanderen 

Groendreef 181 – 9000 Gent 


