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VOORWOORD 

 
onet heeft u de eerste bladzijde omgedraaid van het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Sint-Niklaas voor de 
periode 2014 – 2017.  

 
Dit plan is het resultaat van een langdurige en grondige voorbereiding door het korps, in grote mate door onze beleids-
medewerkster. Op basis van de beschikbare cijfergegevens en aan de hand van bevragingen werd een beeld gevormd 
van de actuele noden van de stad op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Tegelijk gaven onze overheden en part-
ners ons een duidelijke visie op hun verwachtingen en prioriteiten. Dit plan brengt al deze verwachtingen en noden bij 
elkaar.  
 
Dit plan zet echter ook ambitieuze en realistische doelstellingen uit voor de komende vier jaar. Vier onveiligheidsfeno-
menen en vier prioriteiten binnen onze interne werking willen we met veel aandacht opvolgen. We zullen werken aan 
een betere dienstverlening en een nog adequatere, snellere en gerichte respons op de fenomenen. Door onze interne 
werking nog te verbeteren, zullen we gaandeweg nog beter in staat zijn om bij te dragen aan de leefbaarheid van de 
maatschappij maar vooral om de burger te helpen. En dit alles zullen we realiseren binnen de budgettaire grenzen die 
met het bestuur van de stad afspreken. 
 
Deze bijkomende aandacht voor een aantal prioriteiten betekent natuurlijk niet dat onze “routinetaken” verwaarloosd 
zullen worden. De term “routine” gekoppeld aan deze taken geeft hier onvermijdelijk een negatieve bijklank aan. Onze 
wijkwerking, de snelle noodhulp, een adequaat onthaal, een menselijke slachtofferbejegening, een professioneel politio-
neel evenementenbeheer en een lokaal gerichte recherche zullen blijvend aandacht krijgen. Deze zijn immers ons eerste 
uithangbord en het is net hier dat wij als lokale politie een essentiële rol willen spelen. De projecten in dit plan hebben 
tot doel bepaalde aspecten van ons dagelijks werk verder uit te werken, zodat we in de toekomst ook op deze domeinen 
dagelijks een goede dienstverlening kunnen leveren aan de burger. 
 
Tegelijk stellen we elke dag vast dat het werk van de politie maar kan slagen als de burger zelf meedenkt en meewerkt 
aan zijn of haar eigen veiligheid en ook oog heeft voor de leefbaarheid van zijn of haar straat. We zullen dus blijven in-
zetten op de zelfredzaamheid van de burger, onder andere door professioneel advies te geven en door te verwijzen naar 
de meest geschikte instanties om een probleem aan te pakken. 
 
Daarnaast zullen we zoals in het verleden nauw blijven samen werken met alle partners die net als de politie een rol te 
spelen hebben in het leefbaar houden van onze stad. In de eerste plaats gaat het hier om het stadsbestuur, de stads-
diensten en het parket. Ook binnen de politie hebben we vele partners, zowel binnen de omliggende politiezones als 
binnen de Federale Politie. Maar daarnaast zullen we ook andere publieke en private organisaties betrekken in het be-
heer van de leefbaarheid en de veiligheid in onze stad. Zo zal het Vlaams Gewest een essentiële partner blijven om de 
mobiliteit binnen en rond de stad te garanderen. We zullen ook goede contacten blijven onderhouden met de organisa-

toren van evenementen, de lokale sportclubs, de buurtcomités en dorpsraden en bijvoorbeeld ook met het Waasland 
Shopping Center en de middenstand in het stadscentrum. 
 
Verder zal de politie actief op zoek gaan naar het gebruiken van moderne technologie om ons werk nog efficiënter uit te 
voeren. Zo zullen we investeren in een performant en uitgebreid cameranetwerk en het gebruik van de politie-
informatica op het terrein. Andere technologie wordt in België en in het buitenland gebruikt om de politiewerking te on-
dersteunen. We zullen hun ervaringen gebruiken om na te gaan of deze technologie ook in Sint-Niklaas nuttig kan zijn. 
Daarnaast zullen we onze inspanningen verder inzetten op de sociale media om snel en gepast te communiceren met 
het publiek. 
 
Tot slot, en misschien nog wel het belangrijkste van allemaal, zal dit plan maar resultaat opleveren als onze medewer-
kers zich betrokken voelen. Slechts door hun inspanning, hun overtuiging en hun creativiteit krijgt de burger wat hij mag 
verwachten van de politie. We zullen dus blijven inzetten op onze medewerkers, zowel op hun kennis en kunde als op 
hun welzijn. Daarnaast zullen we alle medewerkers regelmatig informeren over het beleid van ons korps en zullen we 
hen de kans geven om hieraan mee te werken en hun mening te geven. 
 
Ik durf tot slot te stellen dat dit een evenwichtig en ambitieus zonaal veiligheidsplan is. We zullen hier de komende jaren 

met overtuiging vorm aan geven. En we zullen naar jaarlijkse gewoonte ook regelmatig feedback geven in een jaarver-
slag en via onze website. Intussen staan we natuurlijk open voor uw aanvullingen en opmerkingen. 
 
 
Johan De Paepe 
Hoofdcommissaris-korpschef 
Politiezone Sint-Niklaas 

Z 
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1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 
 
Het opstellen van een zonaal veiligheidsplan is een arbeidsintensief proces. Na goedkeuring door onze overheden is het 
echter een waardevol beleidsinstrument dat vertrouwen wekt, zowel intern en extern. Door een jaarlijkse evaluatie en 
bijsturing wordt het een dynamisch, up to date en diepgaand visitekaartje van de zone. 
 

1.2. Onze belanghebbenden & hun verwachtingen 
 
Zie 2.4.  

1.3. Missie – Visie - Waarden 
In het raam van een nieuw project over korpscultuur zal de korpsleiding in samenspraak met de medewerkers de missie, 
visie en waarden de komende jaren herschrijven. Onderstaande tekst dateert uit het vorige zonaal veiligheidsplan. 
 

 Missie  
 
Als basiscomponent van een gemeenschapsgerichte politie, behartigt de lokale politie van de zone Sint-Niklaas onvoor-
waardelijk alle belangen van alle burgers of instellingen. Zij doet dit in permanent overleg en in harmonieuze samenwer-
king met haar bestuurlijke en gerechtelijke overheid binnen het voorziene, maar tegelijk complex wettelijk kader. Deze 
overheden leveren daartoe de nodige middelen, en nemen de beslissingen en verantwoordelijkheden in samenhang met 
de gezamenlijke doelstellingen.  
 
Onze doelstelling is alles in het werk te stellen om de maatschappij, incluis haar burgers, te laten evolueren naar een 
grotere zelfredzaamheid. Ter vrijwaring van de individuele levenskwaliteit moeten leefbaarheid en openbare rust prime-
ren op veiligheid en openbare orde. Daarom zal onze politiezone door innoverende en recreatieve initiatieven een huis-
stijl ontwikkelen die eerder een handhavingsbeleid, dan wel een herstelbeleid nastreeft. De twee belangrijkste compo-
nenten, verkeersleefbaarheid en criminaliteitsbeheersing, moeten op interactieve wijze stabiliteit waarborgen.  
 
We willen dit realiseren door in alle omstandigheden accuraat en snel initiatieven te nemen met een probleemvoorko-
mende en zonodig een probleemoplossende ingesteldheid. Door een spectaculaire verjonging van het korps, de intellec-
tuele en morele bereidheid van het menselijk potentieel en onze dagelijkse kordate en kwaliteitsvolle aansturing, inves-
teren we nu op een eerlijke en economisch verantwoorde wijze in de toekomst van een "hartelijke en gastvrije" leefom-
geving.  
 

 Visie  
 

Door haar inzet, beschikbaarheid en aanspreekbaarheid moeten een gemeenschapsgericht politiekorps en haar verte-
genwoordigers, een natuurlijk gezag afdwingen dat vooral tot vertrouwen leidt. Alleen dit vertrouwen kan volwaardige 
partners engageren binnen een integraal veiligheidsplan. Alleen dit vertrouwen kan maatschappelijke en relationele con-
flicten liever op preventieve dan repressieve wijze voorkomen of oplossen. Het blijft dus een belangrijke uitdaging om als 
één team te blijven streven naar kwaliteitsstabiliteit, door de politiewerking te blijven afstemmen op de noden, behoef-
ten en verwachtingen van burgers, overheid en partners, zowel de formele als de informele. Dit kan slechts vanuit een 
zelfsturende organisatie, waarin de medewerkers zelf op zoek gaan naar oplossingen en nieuwe initiatieven via een vlot-
te en correcte informatiedoorstroming.  
 
Als politie willen wij in alle openheid actief en integer bijdragen tot een rechtvaardige en sociale maatschappij en daar-
voor ook permanent verantwoording afleggen.  
 

 Waarden  
 

Om onze missie waar te maken handelen wij, en iedere medewerker in het bijzonder, ongeacht de plaats, tijd of betrok-
ken partij:  
· met gezond verstand;  
· met respect voor de huisstijl;  
· op selectief (doelgericht, naar doelgroep) gemoduleerde (doelmatig, op maat) wijze;  
· met belangstelling voor probleem, gevolg en impact;  
· met eerbied voor onze werk- en maatschappelijke omgeving.  
 
Wij koesteren als huisthema: "Uw bekommernis is onze uitdaging!” 
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2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 

 

2.2. Socio-economische en demografische beschrij-
ving van de zone 
 
1. Situering Sint-Niklaas en politiezone 
 
· Provincie: Oost-Vlaanderen 
· Gerechtelijk arrondissement: Dendermonde 
· Type: centrumstad (regionaal stedelijk gebied) 
· Samenstelling: 9100 Sint-Niklaas, 9100 Nieuwkerken, 9111 Belsele, 9112 Sinaai 
· Oppervlakte: 8.818 ha 
· Aantal inwoners op 1 januari 2013: 73.255 (Sint-Niklaas centrum: 51.143; Belsele: 9.997, Nieuwkerken: 5.948, Si-

naai: 6.167) 

· Naam politiezone: politie Sint-Niklaas 
· Nummer politiezone: 5432 
· Type politiezone: ééngemeentezone 
 

2. Beknopte sterkte-zwakte analyse + impact op de zone 
 

 Sterktes – Zwaktes - Evoluties Impact op stad/politiezone 

Tewerkstelling 
in de stad 

· Werkloosheidsgraad is lager dan ge-
middeld in de centrumsteden, maar 
werkzaamheidsgraad1 

haalt dit gemid-
delde niet. 

· Werkgelegenheidsgraad2 is eerder laag 
in vergelijking met centrumsteden. 

· Sint-Niklaas kent een relatief hoog 
percentage allochtone werkzoekenden 
en laaggeschoolde werkzoekenden (dit 
aantal neemt sinds 2008 weer toe). 

· Er verlaten meer inwoners de stad om 
elders te gaan werken, dan dat er niet-
inwoners komen werken in de stad. Dit 
komt o.a. door de aantrekkingskracht 
van Antwerpen, maar ook omdat er in 
de stad onvoldoende aanbod is aan 
jobs voor het geheel van de beroepsac-
tieve bevolking. 

Tewerkstelling 
 Sint-Niklaas stelt als centrumstad heel wat mensen tewerk, maar niet in 

die mate dat andere centrumsteden dat doen. De impact van pendelaars 
op de mobiliteit is dus eerder gering.  

 
 
 

Bedrijfsleven 
en industrie 

· Het WaSC (Waasland Shopping Center) 
vormt met gemiddeld 6 miljoen bezoe-
kers per jaar een aantrekkingspool 
voor heel het Waasland. Het aantal be-
zoekers blijft stijgen.  

· De komst van het WaSC heeft geleid tot een toename van het verkeer in 
de omgeving van het shoppingcenter, en verhoogde inspanningen van de 
politie op het vlak van verkeersregeling, maar ook op het vlak van tussen-
komsten bij misdrijven (vooral winkeldiefstal). 

· Door de heraanleg van het ronde punt aan de Prins Alexanderlaan en een 
deel van de N70 moet de verkeersontsluiting rond het shoppingcentrum 
verhogen. 

Inkomenssitu-
atie  

· Het gemiddeld inkomen per aangifte 
ligt rond het gemiddelde in de cen-
trumsteden. 

· Sint-Niklaas beschikt over meer leeflo-
ners dan gemiddeld in de centrumste-
den. 

Toename armoede, aantal leefloners  
 Toename aantal thuis- en daklozen 
 Toename openbare dronkenschap 
 Toename problematische opvoedingssituaties 
 Toename huisjesmelkerij 
 Toename aantal winkeldiefstallen 
 

                                                      
1 Werkzaamheidsgraad: aantal werkenden in verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar). 
2 Werkgelegenheidsgraad: aantal arbeidsplaatsen in verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd. 
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Achtergestel-
de buurten 

· Een studie van het grootstedenbeleid 
vermeldt in Sint-Niklaas twee buurten 
met een relatief achtergestelde bevol-
king: enerzijds een arbeidersbuurt in 
de omgeving van de steenbakkerij ten 
westen van het stadscentrum (de Wes-
terbuurt), en anderzijds een recentere 
sociale woonbuurt in het zuiden (het 
Reynaertpark en omgeving). De inwo-
nende bevolking kenmerkt zich door 
een zwakke sociale status. 

· Vanuit de eigen ervaring kan hier nog 
een derde sociale woonwijk aan wor-
den toegevoegd: het Peter Benoitpark. 

· Deze problematiek vergt samenwerking tussen wijkinspecteurs, Maat-
schappelijke Overlastteams en de stedelijke buurt- en straathoekwerking. 
Goede partnerships en netwerken met de conciërge, syndicus, bewoners 
enzovoort zijn hier van belang. 

 

Demografi-
sche karakte-
ristieken 

· Natuurlijk accress3 en migratiesaldo4 
zijn al enkele jaren positief. Aantrek-
kingskracht stad groeit en zal volgens 
prognoses nog toenemen.  

· Het aantal geboorten in kansarme 
gezinnen neemt toe. Er zijn ook steeds 
meer huishoudens bestaande uit een 
alleenwonende man of vrouw. Volgens 
prognoses zal het aandeel van dit soort 
huishoudens nog toenemen.  

· Afhankelijkheidsgraad5 is eerder hoog. 
Het aandeel van de actieve bevolking is 
nog iets hoger dan het aandeel bewo-
ners niet behorend hiertoe. 

· Grijze druk6 is iets hoger dan gemid-
deld in Vlaamse centrumsteden. 

· De groene druk7 is in Sint-Niklaas niet 
alarmerend laag. Er is een toename 
van peuters/kleuters de komende ja-
ren. Er wordt vrijwel geen groei ver-
wacht van 20- tot 29-jarigen.  

· Het aandeel vreemdelingen per 1.000 
inwoners ligt onder het gemiddelde van 
de centrumsteden. Naast de Belgische 
nationaliteit komt het meeste voor: de 
Marokkaanse, Nederlandse, Turkse en 
Servisch-Montenegrijnse nationaliteit. 

Bevolkingsaangroei in Sint-Niklaas: toename interventies en werklast 
voor verschillende terreindiensten (eerstelijnspolitie, nabijheidspolitie, mobili-
teitspolitie en maatschappelijke cel). 
 Toename administratieve werklast wijkinspecteurs inzake woonstvaststel-

lingen 
 Toename buurtgebonden overlastproblemen wegens toename bevolkings-

dichtheid 
 Toename woninginbraken door groter aanbod aan woningen: betekent 

meteen ook een opportuniteit voor diefstalpreventieadviseur voor uitbrei-
ding aanbod inbraakpreventie 

 Toename aantal feiten van intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld 
 
Toename migratie: toename buitenlandse bevolking en nationaliteiten (44 
verschillende nationaliteiten in 1990, 108 in 2011; 4,3 % niet-Belgen in 1990, 
5,3 % in 2011): mogelijke gevolgen: 
 Overlast op basis van andere leefpatronen en andere normen 
 Toename spijbelproblematiek 
 Vertraging vaststellingen en verhoren binnen de politiezone wegens ver-

plichte vordering tolk 
 Vaak grotere gezinnen met mogelijk problematische opvoedingssituaties of 

slechte woonomstandigheden 
 Toename aantal schijnhuwelijken 
 Toename aantal vzw‟s en andere verzamelpunten voor buitenlandse ge-

meenschappen 
 

Aanhoudende vergrijzing, vooral bij 80-plussers  
 Toename kloof tussen oude en jonge gezinnen, met mogelijk meer onver-

draagzaamheid en meer burenconflicten 
 Toename aantal onrustwekkende verdwijningen door dementerende oude-

ren 
 Toename slachtofferschap bij senioren, en vooral bij oudere vrouwen: zij 

zijn nu al vaak het doelwit van handtas en –gauwdieven en zijn vaker 
slachtoffers van diefstallen met list 

 Toename subjectief onveiligheidsgevoel en mijdingsgedrag 
 Toename verkeer: senioren blijven langer actief en mobiel en begeven zich 

nog vaak in het verkeer 
 Positief: senioren zijn vaak actief aanwezig in het straatbeeld en kunnen 

vaker verdachte zaken melden aan de politie 
 
Toename aantal peuters en kleuters  
 Toename nood projecten verkeersveiligheid aan de schoolpoorten 
 Toename verkeersdrukte aan schoolpoorten 
 Toename verkeerslessen in kleuter- en basisscholen 
 Toename conflicten tussen spelende kinderen en omwonenden 
 
Toenemende gezinsverdunning, toename van huishoudens met 1 of 
2 personen  
 Meer tussenkomsten door maatschappelijke cel inzake problematische 

opvoedingssituaties, niet naleven bezoekrecht of omgangsrecht en niet be-
talen onderhoudsgeld 

 Meer interventies rond psychologische bijstand 
 Toename aantal zelfmoorden 

                                                      
3 Natuurlijk accress: aantal geboortes – aantal overlijdens. 
4 Migratiesaldo: aantal inwijkingen – aantal uitwijkingen. 
5 Afhankelijksheidsgraad: de verhouding tussen de bevolking buiten beroepsactieve leeftijd en de bevolking op beroepsactieve leeftijd. 
6 Grijze druk: verhouding tussen aantal 60+ en het aantal 18- tot 59-jarigen. 
7 Groene druk: verhouding tussen aantal 0- en 19-jarigen en het aantal 20- tot 59-jarigen. 
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Economie van 
de stad 

· De nettogroeiratio is positief. Dit bete-
kent dat het aantal ondernemingen 
eerder groeit dan ophoudt te bestaan. 
Sint-Niklaas scoort wel minder dan het 
gemiddelde van de centrumsteden.  

· In Sint-Niklaas is nog ruimte beschik-
baar om te ondernemen. 

· De overlevingsgraad van de onderne-
mingen ligt onder het Vlaamse gemid-
delde. 

· In september 2012 begon de heraanleg 
van de Stationsstraat. In oktober 2013 
wordt de nieuw aangelegde straat ge-
opend. 

KMO’s 
 In Sint-Niklaas zijn veel KMO‟s actief. Door het kleinere tewerkstellingpo-

tentieel komen er nauwelijks sociale conflicten voor met politionele im-
pact 

 
Toename aantal bedrijventerreinen/KMO-zones 
 Toename aantal inbraken in bedrijven 
 
Uitbreiding industriële activiteiten haven linkeroevergebied Schelde 
 Toename goederen- en personentransport:  

o Toename verkeersstromen op grote verkeersassen (weg- en spoor-
wegverkeer) en in het hinterland: meer controles zwaar vervoer, 
drukker verkeer 

o Toename aantal tussenkomsten door politie in het station 
o Toename risico‟s op ongevallen op de weg of op het spoor 

 
Verkeersvrij maken Stationsstraat 
· Project op lange termijn 

Woningmarkt 
en huisvesting 

· De gemiddelde koopprijs van alle soor-
ten woningen ligt in Sint-Niklaas nog 
lager dan gemiddeld in de Vlaamse 
centrumsteden. 

· Het aandeel sociale woningen ligt aan 
de lage kant. 

· Ondanks suburbanisatie8 is het histo-
risch centrum relatief vrij welgesteld 
gebleven, zeker langs de assen die de 
Grote Markt met het station en de N70 
verbinden. De suburbanisatie voorna-
melijk onder de vorm van lintbebou-
wing is toegankelijk voor mensen met 
een relatief gemiddeld inkomen. 

· De komende jaren komen er veel 
nieuwe wooneenheden bij (meer dan 
2.000)  

Toename aantal woninginbreidingen 
 Verhoogde werklast voor de wijkinspecteur, vooral in het noorden van de 

stad. 
 Toename aantal interventies 
 Toename aantal klachten over burenruzies 
 Toename aantal klachten over nieuwe parken in woninginbreidingen 
 Toename aantal woninginbraken 
 
Straten en wijken 
· Sint-Niklaas heeft geen straten die in hun geheel een verloederde indruk 

nalaten. Dit betekent niet dat er geen problematische woonsituaties zijn. 
De buurtwerking, wijkwerking en straathoekwerking komen hier zeker 
mee in contact 

· De gezinsverdunning en de vergrijzing zal op termijn wellicht leiden tot 
meer vraag dan aanbod op de woningmarkt 

Onderwijs · Sint-Niklaas trekt als centrumstad bijna 
21.000 scholieren aan. 43 % woont 
buiten de stad, 57 % in Sint-Niklaas. 
De schoolbevolking stijgt elk school-
jaar. 

· Daarnaast heeft de stad twee bloeien-
de academies voor muziek, woord, 
dans en voor schone kunsten. Beide in-
stellingen tellen in 2011-2012 meer dan 
5.000 leden. 

Grote aantrekkingskracht (secundair) onderwijs  
 Meer verkeersongevallen met zwakke weggebruikers 
 Meer controles politie rond fietsverlichting 
 Grotere drukte aan de schoolpoorten 
 Toename aantal verkeersklassen 
 De talrijke aanwezigheid van scholieren zorgt soms voor overlast door o.a. 

alcoholmisbruik in de uitgaansbuurt op woensdagnamiddag of vrijdag-
avond 

 

Toerisme · In 2007 telde Sint-Niklaas 36.195 toe-
ristische overnachtingen. Sint-Niklaas 
trekt nog steeds minder verblijftoeris-
ten aan dan andere centrumsteden. In 
2010 nam dit enorm toe tot 56.036 
overnachtingen, vooral toe te schrijven 
aan het nieuwe Ibis-hotel. 

· De impact van het nieuwe Ibis-hotel in de stadskern is gering gebleken.  
Het hotel voorziet geen parkeerplaatsen voor de klanten omdat de half-
open parkeerkuil onder de markt vlakbij is. Het stadsbestuur voorziet wel 
een laad- en loszone die ook door taxi‟s kan worden benut 
 

 

 
Het volledige socio-economisch, demografisch en cultureel profiel van de stad Sint-Niklaas voor 2012 vindt u in de bijla-
ge (1) veiligheidsdiagnostiek. 
 
 
 
 

                                                      
8 Suburbanisatie: ontvolking stadscentrum ten voordele van de stadsrand. 
 



PZ Sint-Niklaas 5432                                                                                 Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 

 13 

 

2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid  
2.3.1. Objectieve gegevens met 2012 als referentiejaar 
 
 

Algemeen 
 

2011 2012 Beïnvloedende factoren 

Totale geregistreerde criminaliteit 8.028  
 

7.938 
(-93 feiten 
t.o.v. 2011) 
- 1 % 

De totale geregistreerde criminaliteit in 2012 
neemt af met 1 % in vergelijking met 2011. 

Misdrijven tegen goederen: 4.167 
  

4.123 
(-44) 
52 % 
Status quo 

52 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
bestaat uit misdrijven tegen goederen. In ver-
gelijking met 2011 is er geen significante ten-
dens. 

categorie diefstal en afpersing 2.814  
 

2.827 
(+13) 

68,5 % 
Status quo 

68,5 % van de misdrijven tegen goederen zijn 
feiten van diefstal en afpersing. In vergelijking 
met 2011 is er nauwelijks een verschil in aan-
tal. 

categorie beschadiging van eigendom-
men 

1.010  
 
 

880 
(-130) 

21,3 % 
-13 % 

21 % van de misdrijven tegen goederen zijn 
beschadigingen van eigendom. In vergelijking 
met 2011 daalt deze rubriek met 12 %. 

Misdrijven tegen personen: 2.478  
 

2.153 
(-325) 
27 % 
-13 % 

27 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
bestaat uit misdrijven tegen personen. In ver-
gelijking met 2011 is er een daling van 13 % 

misdrijven tegen de lichamelijke integri-
teit 

851  
 

710 
(-141) 
33 % 
-17% 

33 % van de misdrijven tegen personen zijn 
misdrijven tegen de lichamelijke integriteit. In 
vergelijking met 2011 stellen we een daling 
met 17 % vast. 

verdovende middelen 209  
 

151 
(-58) 
7 % 

-28 % 

7 % van de misdrijven tegen personen situe-
ren zich binnen de rubriek verdovende midde-
len. In vergelijking met 2011 daalt deze cate-
gorie met 28 % 

ECOFIN-misdrijven: 776  

 

1.079 

(+303) 

13,5 % van de totale geregistreerde criminali-

teit bestaat uit ECOFIN-misdrijven. In vergelij-
king met 2011 is er een stijging met 39 %. 

informaticacriminaliteit 62  
 

227 
(+165) 

+266 % 

21 % van de ECOFIN-misdrijven situeren zich 
binnen de informaticacriminaliteit. In vergelij-
king met 2011 neemt dit misdrijf toe met 266 
%. 

 

Criminele figuren 2011 2012 Beïnvloedende factoren 
 

Fietsdiefstal 520  
 

501 
(-19) 

Status quo 

6 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
zijn fietsdiefstallen. Uit bevolkingonderzoek 
blijkt dat dit een onderschatting is van het 
werkelijke aantal feiten: slechts 64 % geeft 
een fietsdiefstal aan. 

Inbraak in gebouwen 484  
 

446 
(-38) 
-8% 

5,6 % van de totale geregistreerde criminali-
teit zijn inbraken in gebouwen. Het totaal aan-
tal feiten inbraken daalt in vergelijking met 

2011 wel met 8 %. Toch stellen we een stij-
ging vast van het aantal effectieve inbraken.  

Beschadiging van auto 419  
 

368 
(-51) 
-12 % 

4,6 % van de totale geregistreerde criminali-
teit zijn beschadigingen van auto‟s. In verge-
lijking met 2011 stellen we een daling van 12 
% vast. 

Zakkenrollerij 254  
 

293 
(+39) 
+15 % 

3 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
zijn gauwdiefstallen. In vergelijking met 2011 
nemen ze toe met 15 %. 

Winkeldiefstal 253  
 

250 
(-3) 

3 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
zijn winkeldiefstallen. In vergelijking met 2011 
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Status quo zien we nauwelijks een verschil in aantal. 

Diefstal met geweld zonder wapens 103  
 

183 
(+80) 
+77 % 

Binnen deze categorie tellen we alle vormen 
van diefstal waarbij de dader geweld gebruikt 
om de diefstal te vergemakkelijken of zijn 

vlucht te bespoedigen. Het kan dus enerzijds 
gaan over een winkeldiefstal waarbij de dader 
het winkelpersoneel een duw geeft, als ander-
zijds een handtasdiefstal waarbij het slachtof-
fer valt of gewond raakt door contact met de 
dader. Dit crimineel figuur neemt 2 % van de 
totale geregistreerde criminaliteit voor zijn 
rekening. We merken wel een stijging op van 
77 % in vergelijking met 2011. 

Intrafamiliaal geweld,  
psychisch binnen koppel 

187  
 

170 
(-17) 
-9 % 

3 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
zijn feiten van psychisch intrafamiliaal geweld 
binnen het koppel. In vergelijking met 2011 
stellen we een daling vast van 9 %. 

Diefstal uit of aan voertuig 138  
 

157 
(+19) 
+14 % 

2 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
zijn diefstallen uit of aan voertuigen. In verge-
lijking met 2011 is er een stijging met 14 %. 

Intrafamiliaal geweld,  
fysisch binnen koppel 

151  155 
(+4) 

2 % van de totale geregistreerde criminaliteit 
zijn feiten van fysiek, intrafamiliaal geweld 
binnen het koppel. In vergelijking met 2011 
zien we nauwelijks een verschil in aantal. 

Bromfietsdiefstal 93  
 

57 
(-36) 
-38 % 

 

Diefstal gewapenderhand 25  17 (-8)  

Autodiefstal 43  
 

40 (-3) 
Status quo 

 

Graffiti 24  
 

38 (+14) 
+ 60 % 

 

Grijpdiefstal 36  33 (-3)  

Werfdiefstal 17  
 

27 (+10) 
+6 % 

 

Diefstal met list 29 
 

29 
Status quo 

 

Betaalkaartfraude 21  26 (+5)  

Handtasroof 20  25 (+5)  

Intrafamiliaal geweld, tegen andere le-
den 

29  22 (-7)  

Intrafamiliaal geweld, tegen anderen 17  20 (+3)  

Metaaldiefstal 25  
 

20 (-5) 
-2 % 

 

Intrafamiliaal geweld, fysisch tegen af-
stammeling 

23  13 (+10)  

 
Verkeer 2011 2012 Beïnvloedende factoren 

Aantal lichtgewonden 403 407 Status quo 

Aantal zwaargewonden 464 451  
-2 % 

-  

Lichte daling van het aantal zwaargewonden. 
Het aantal zachte weggebruikers neemt wel 
toe. 

Aantal doden ter plaatse 2 3 Trendbepaling is niet significant. Aantal blijft 
steeds onder de tien feiten per jaar. 

 

Overlast 2011 2012 Beïnvloedende factoren 

Uitgaansbuurt centrum 1.277 1.182 
(-95) 
- 1 % 

34 % van de geregistreerde criminaliteit kan 
worden herleid tot eigendomsdelicten. 25 % 
wordt veroorzaakt door feiten van vandalisme, 
vechtpartijen en openbare dronkenschap. 

Stationsomgeving 880 906 
(+26) 

Grootste toename in 2012: openbare dronken-
schap, winkeldiefstal en gauwdiefstal. 

Recreatiepark De Ster  2 gaspv‟s In 2012 stelde de politie 1 gaspv op i.v.m. mis-
bruik van roeiboten en 1 voor loslopende die-
ren. 
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(Speel)pleinen9 124 114 
(-10) 

In 2012 vooral een stijging van het aantal mel-
dingen over het Peter Benoitpark 

 
Het volledige rapport m.b.t. de objectieve veiligheid, vindt u als bijlage (1).  

 
De politionele criminaliteitsstatistieken (PCS) worden ons aangereikt door de directie van de operationele politionele in-
formatie van de federale politie, en meer bepaald door de dienst politiebeleidsondersteuning - beleidsgegevens. Andere 
statistieken worden via het softwareprogramma Datawarehouse uit de Algemene Nationale Gegevensbank gehaald. Ge-
gevens over de meldingen komen uit ISLP. 
 
Er doen zich in de zone GEEN lokale fenomenen voor die niet voorkomen bij de strategische thema‟s van het NVP, het 
parket enzovoort. 
 
 

2.3.2. Subjectieve gegevens 

Bewonersenquête uitgaansbuurt stadscentrum 2012 (in vergelijking met 2004) 
 
225 inwoners uit de volgende straten kregen de kans een enquête in te vullen: Ankerstraat, Apostelstraat, Houtbriel, 
Grote Markt, Grote Peperstraat, Kleine Peperstraat, Kalkstraat, Walburgstraat en de Sacramentstraat. 61 (27 %) bewo-
ners bezorgden een ingevuld enquêteformulier terug.  
 

Fenomenen die in 2004 als storend worden ervaren Fenomenen die in 2012 als storend worden ervaren 

1. Overdreven snelheid in het verkeer 
2. Foutief of hinderlijk parkeren 
3. Geluidsoverlast door auto‟s en brommers  
4. Vuil en rommel in de straat 
5. Geluidshinder muziek 
6. Geluidshinder door personen 
7. Wildplassen 
8. Vechtpartijen 
9. Rondslingerende fietsen 
10. Belletje-trek 

1. Vuil en rommel in de straat 
2. Wildplassen 
3. Geluidsoverlast door personen 
4. Vechtpartijen 
5. Geluidsoverlast door auto‟s en bromfietsen 
6. Lastigvallen van personen 
7. Overdreven snelheid 
8. Hinderlijk parkeren 
9. Geluidsoverlast door muziek 
10. Drugdealen 

 
Het volledige rapport n.a.v. de bewonersenquête uitgaansbuurt vindt u als bijlage (2). 
 

Meldingen klantendienst stadsbestuur Sint-Niklaas 

 

 2010 2011 2012 

Totaal aantal meldingen 2.990 3.129 3.264 

Aantal meldingen voor politie 31 (1 %) 31 (1 %) 66 (2 %) 

 
Officieel kreeg de politie van de klantendienst 66 meldingen (of 2 % van het geheel) doorgestuurd om op te volgen. 
Klachten waarin het optreden van de politie wordt gehekeld via het kanaal van de klantendienst, zijn erg zeldzaam. De 
meeste klachten zijn overlastgebonden (afval, geluid, hinder..) of hebben te maken met burengeschillen (verloedering, 
blaffende hond…). 
 

Klachten ombudsvrouw: klachten ten aanzien van de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid bij 
de ombudsdienst in 2006 (in vergelijking met de periode 2001-2005) 

 
In 2012 kwamen via deze weg geen klachten binnen omdat de functie niet werd ingevuld. 
 

Klachten rechtstreeks, van inspectiediensten of van het parket: verhouding aantal geregistreerde meldingen / 
klachten / sancties 

Jaar Klachten Gegrond Zware tuchtstraf Lichte tuchtstraf Andere sancties 
schriftelij-

ke/mondelinge op-
merking, functione-

ringsgesprek 

2010 58 21 0 4 10 

2011 39 10 0 2 8 

2012* 87 13 1 4 7 

*2 dossiers uit 2012 zijn nog lopende, waarvan 1 bij de tuchtraad 
 

                                                      
9 Stationsplein, Peter Benoitpark, Kon. Elisabethplein, Prins Leopoldplein. Ook hier monden niet alle meldingen uit in een pv. In 2007 

kreeg de politie 602 meldingen binnen van de vier pleinen, waarvan 337 uiteindelijk resulteerden in een pv. 
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Verklaring bij cijfers: 
 Het absoluut aantal klachten stijgt van 39 klachten in 2011 naar 87 klachten in 2012. Het procentueel aantal ge-

gronde klachten daalt van 25 % in 2011 naar 15 % in 2012. 
 Bij sommige klachten zijn meerdere politieambtenaren betrokken, waardoor meerdere sancties het gevolg kunnen 

zijn. 
 Een kleine minderheid van de gegronde klachten (2) heef niet geleid tot een sanctie, omdat de termijnen verlopen 

waren. 
 

Pendelaarsenquête 2012 
 

In het raam van een overeenkomst met Securail organiseerde de politie in 2012 een pendelaarsenquête. Hieronder en-
kele bevindingen: 
 
 In totaal werden 381 enquêtes ingevuld: dit is een respons van 12,7 % op het aantal uitgedeelde enquêtes en 5,15 

% van het totale aantal opstappende reizigers in Sint-Niklaas. 
 Onder de respondenten waren er dubbel zoveel vrouwen (62,47 %) dan mannen (35,43 %).  
 De meeste respondenten gebruiken de trein om naar het werk (53,81 %) of naar school te pendelen (30,45%).  
 De meeste respondenten komen met de fiets (42.52 %), maar ook met de auto (20,47 %) of te voet (17,85 %) 

naar het station en doen dit in 71,13 % van de gevallen dagelijks. 
 Ongeveer 75 % van de respondenten voelt zich altijd of vaak veilig. 20 % van de respondenten voelt zich slechts 

„soms of zelden‟ veilig.  
 Als men zich ernstig onveilig voelt, is dit door vechtpartijen en diefstallen. Licht onveiligheidsgevoel wordt veroor-

zaakt door hangjongeren en overlast. Bevuilde infrastructuur, zwerfvuil, en in mindere mate ook hangjongeren ver-
oorzaken vooral ergernis.   

 Opvallend is dat terroristische dreiging, berichtgeving in de media, daklozen en graffiti helemaal geen ergernis op-
wekken.  

 De respondenten voelen zich vooral onveilig in de onderdoorgang, maar ook de gehele stationsomgeving wordt 
vaak als onveilig aangevoeld.  

 Het onveiligheidsgevoel doet zich nagenoeg altijd voor na de avondspits, als het donker is. Er is geen significant 
verschil tussen weekend- en weekdagen. 

 Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat zij nooit mijdingsgedrag vertonen (41,73 %). Mijdingsgedrag 
komt voor, maar dan zelden (19,16 %) of soms (21,26 %). 

 Ongeveer 10 % geeft aan al slachtoffer te zijn geweest. Indien men slachtoffer werd, was dat meestal van fietsdief-
stal. Van de 27 gemelde fietsdiefstallen werd slechts 9 keer aangifte gedaan. 12 % was al getuige van een strafbaar 
feit, en dit was in de meeste gevallen van drugsgebruik en verbale agressie. 

 21,52 % van de respondenten kent iemand die slachtoffer werd, en ook hier was men meestal slachtoffer van fiets-
diefstal of verbale agressie.  

 Algemeen wordt aangegeven dat men het risico om slachtoffer te worden klein tot zeer klein inschat, behalve van 

verbale agressie. Men denkt ook een verhoogd risico te lopen om slachtoffer te worden van fietsdiefstal, gauwdief-
stal en vandalisme van de fiets.  

 Over de algemene leefbaarheid is men neutraal en tevreden. Ook over de verlichting en netheid op het perron, en 
de netheid in de fietsenstalling aan de voorzijde is men tevreden. Het minst tevreden is men over de verlichting in 
de fietsenstalling aan de achterzijde van het station.  

 Slechts 37,53 % is op de hoogte van de camerabewaking in het station van Sint-Niklaas. De meerderheid van de 
respondenten is wel van mening dat camerabewaking een invloed heeft op criminaliteit (11,55 %) of veiligheidsge-
voel (20,21 %) of beiden (39,90 %). 

 De meerderheid van de respondenten vindt dat de lokale politie en de medewerkers van het fietspunt voldoende 
aanwezig zijn in de stationsomgeving. De spoorwegpolitie en Securail zijn te weinig aanwezig en de gemeen-
schapswachten zijn weinig gekend bij de respondenten.  

 De respondenten hebben veel vertrouwen in de lokale politie. 
 Het noodnummer van de NMBS-Holding (0800 30 230) is nagenoeg onbekend bij de respondenten. 

 
Belangrijkste conclusies Lokale Veiligheidsbevraging 2011  

 
 De meest representatieve leeftijdsgroep in de Lokale Veiligheidsbevraging voor Sint-Niklaas is tussen de 35 en 49 

jaar (107 personen). Minst vertegenwoordigd is de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar (46 personen). De hogere 

leeftijdscategorie (50+) is oververtegenwoordigd (199 personen). Er vond echter een herweging plaats zodat de 
antwoorden min of meer een weerspiegeling zijn van de Sint-Niklase bevolking. De enquête werd schriftelijk afge-
nomen in het najaar van 2011. Het betrouwbaarheidsinterval van een enquête afgenomen van 344 personen be-
draagt 90 %. 66 % van de respondenten woont in het centrum van Sint-Niklaas, 15 % in Belsele, 10 % in Nieuw-
kerken en 8,4 % in Sinaai. 

 In het geheel van buurtproblemen zijn er vier situaties die, meer dan andere, een probleem lijken te zijn in de 
buurt: onaangepaste snelheid in het verkeer (69 %), agressief verkeersgedrag (43 %), sluikstorten en zwerfvuil (42 
%) en wildparkeren (40 %). 

 De Sint-Niklazenaars liggen niet echt wakker van vechtpartijen (8 %), mensen die op straat worden lastiggevallen 
(10,5 %), vandalisme en graffiti (10,5 %), zakkenrollerij en gauwdiefstal (11 %) en diefstal uit auto‟s (11 %). 
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 De respondenten vinden alleszins dat de politie prioriteit moet geven aan het aanpakken van de volgende buurtpro-
blemen: 

~ (1) onaangepaste snelheid in het verkeer 
~ (2) woninginbraken 

~ (3) wildparkeren 
~ (4) sluikstorten en zwerfvuil 
~ (5) geluidsoverlast 

 Een opvallende conclusie bij het bevragen van de buurtproblemen is dat het vooral de 15- tot 24-jarigen zijn die 
overlast van groepen jongeren, geluidsoverlast, agressief verkeersgedrag en fietsdiefstal problematisch vinden. 

 63 % van de Sint-Niklazenaars die meegewerkt heeft aan de bevraging woont al meer dan tien jaar in zijn buurt. 
76,5 % onder hen vindt dat de buurt er heel verzorgd en eerder verzorgd bijligt. Slechts 1 op 4 bewoners gaat er 
helemaal mee akkoord dat mensen uit de buurt bereid zijn om andere buurtbewoners te helpen. 

 Onveiligheidsgevoel is een subjectief begrip. In Sint-Niklaas voelt 5 % zich altijd of vaak onveilig in 2011. Daarte-
genover staat dat 67 % zich zelden tot nooit onveilig voelt. Het meest onveilig voelen zich de 15- tot 24-jarigen. 
Opvallend is dat de personen die antwoorden dat hun buurt er onverzorgd bijligt, zich ook het meest onveilig voe-
len. 

 De vraag “gebeurt het dat u zich onveilig voelt”, wordt aangevuld met vijf vragen omtrent mijdingsgedrag. Van de 
respondenten met kinderen onder de 15 jaar heeft 26 % altijd tot vaak schrik om hun kinderen ergens naar toe te 
laten gaan. 28 % zegt altijd tot vaak niet open te doen voor onbekenden. Dit mijdingsgedrag stelt zich vooral bij de 
65-plussers. 22 % vermijdt bij duisternis weg te gaan van huis. Dit gebeurt vooral door 65-plussers en vrouwen. 
Slechts 15% mijdt bepaalde plekken in de stad en slechts 6 % vermijdt het gebruik van het openbaar vervoer. 

 Een volgende vraag peilde naar de delicten op huishoudniveau (= slachtofferschap van de leden van het huishou-
den) en de delicten op persoonsniveau (= persoonlijk slachtofferschap): 23 % van de respondenten was het slacht-
offer van beschadigingen aan zijn voertuig, 15,5 % van fietsdiefstal, 6 % van een poging tot inbraak en 5 % van 
een vluchtmisdrijf in het verkeer. 

 Wat is het werkelijke aantal criminele feiten? De politionele en gerechtelijke statistieken geven enkel de cijfers weer 
van het aantal geregistreerde of vervolgde criminele feiten. Een heel deel van de feiten valt hierbuiten omdat er 
geen aangifte werd gedaan. De veiligheidsbevraging kan een aanwijzing geven van dit „dark number‟. Zo blijkt dat 
elke persoon die slachtoffer werd van een diefstal van zijn auto, dit heeft aangegeven aan de politie. Ook een in-
braak met diefstal wordt door 93 % van de respondenten aangegeven. Aan de andere kant geeft slechts 64 % een 
fietsdiefstal aan bij de politie en amper 20 % een beschadiging aan zijn voertuig. 

 47 % van de personen die contact had met de politie naar aanleiding van hun (laatst overkomen) slachtofferschap 
was tevreden over de aanpak van de politie, 15 % was ontevreden. 

 In de enquête werd gepeild naar de globale waardering van het functioneren van de politie in de eigen gemeente. 
67 % van de respondenten vindt dat de politie (heel) goed werkt levert, 10 % vindt dit niet. Het meest tevreden 
over de werking van de politie zijn de inwoners van Belsele, gevolgd door de inwoners van Sinaai, Nieuwkerken en 
tot slot het centrum van Sint-Niklaas. De respondenten zijn het meeste tevreden over de houding en het gedrag van 
de politieambtenaar (64 %), en het minste over de aanwezigheid van de politie in de straat (34 %). 

. 43 % van de respondenten kent de wijkinspecteur niet, 42,5 % kent hem enkel van naam of van gezicht, 12 % 
heeft er af en toe contact mee en 3 % heeft er al eens contact mee gehad. De wijkinspecteur is het minste gekend 
door de 15- tot 24-jarigen en de 50- tot 65-jarigen. In de deelgemeenten kent men zijn wijkinspecteur beter dan in 
het centrum van Sint-Niklaas. Slechts 16 % van de respondenten wil meer contact met de wijkinspecteur. De meer-
derheid wil enkel contact indien er problemen zijn. 

 26 % van de respondenten heeft de afgelopen 12 maand contact gehad met de politie. 12 % werd door de politie 
zelf gecontacteerd. 30,5 % kwam een aangifte doen of een klacht indienen. 35 % van deze contacten vond plaats 
in het Politiehuis, 34 % bij de mensen thuis, 18 % op straat en 11 % via telefoon, post of e-mail. Het meest tevre-
den over dit contact waren de personen die een gevonden of verloren voorwerp kwamen aangeven of ophalen (100 
%). 85 % was tevreden met het antwoord van de politie op hun verzoek tot hulp. 80 % was tevreden met het pre-
ventieadvies dat zij mochten ontvangen en 73 % over de afhandeling van een ongeval. Het minst tevreden over dit 
laatste contact was men n.a.v. bekeuringen en controles door de politie. 

 
Het volledige rapport vindt u als bijlage (3). 
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2.4. Verwachtingen en doelstellingen van overheden 
en andere belanghebbenden 
 
Belang-

hebbende 
Doelstellingen & verwachtingen 

Bestuur en financiers (overheden-opdrachtgevers) 
Stadsbe-
stuur Sint-
Niklaas: 
witboek II 
(beleids-
plan legis-
latuur) 

· Financiële meerjarenplanning politie kadert binnen stadsfinanciën.  
· Een integraal veiligheids- en overlastbeleid uitbouwen.  
· Inspelen op maatschappelijk relevante veiligheids- en overlastthema‟s.  
· De nabijheid van de politie garanderen door een gebiedsgerichte aanpak.  
· Het vertrouwen van de bevolking in politie en brandweer bestendigen.  
· Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen.  
· Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. De stad voert de regie over een 

lokaal drugbeleidsplan in samenwerking met diverse partners. Een lokaal drugbeleid bestaat uit 3 be-
langrijke pijlers: preventie, vroeginterventie, hulpverlening,  politie en justitie. 

Procureur 
des Ko-
nings 

In volgorde van belangrijkheid zijn de hoofdthema‟s: 
 Geweldsdelicten 
 Verkeersinbreuken 

 Vermogensdelicten 
 Drugdelicten 
 Mensenhandel/mensensmokkel 
 Ecofinmisdrijven 
 Informaticacriminaliteit 
 Milieu-inbreuken en inbreuken op de wetgeving inzake volksgezondheid 

Gerechte-
lijk  
Directeur 

De FGP Dendermonde zal zich richten naar de prioritaire criminaliteitsfenomenen met een georganiseerd 
karakter, meer in het bijzonder: 
 Diefstallen gewapenderhand; 
 Drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en smokkel van synthetische 

drugs en cannabis en de verkoop van drugs; 
 Illegale vuurwapenzwendel; 
 Terrorisme; 
 Mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting); 
 Mensensmokkel; 
 Informaticacriminaliteit; 
 Fraude, in het bijzonder de sociale en fiscale fraude alsmede de fraude inzake afvalbeheer; 

 Inbraken in woningen en andere gebouwen. 
Daarnaast pakt de FGP een aantal prioritaire criminaliteitsfenomenen projectmatig aan. De projecten verker-
ken elk in een verschillend stadium van realisatie: 
 eigendomsdelicten; 
 cannabisplantages; 
 mensenhandel – seksuele exploitatie; 
 economische en financiële criminaliteit, met in het bijzonder het project informaticacriminaliteit dat in 

2012 werd opgestart naar aanleiding van het parketsamenwerkingsverband informaticacriminaliteit 
Oost-Vlaanderen met daarin de wens van de referentiemagistraat om te streven naar een uniforme 
aanpak van de informaticacriminaliteit in de provincie Oost-Vlaanderen. 

De aantastingen van de fysieke integriteit: 
 Dossiers inzake moord, doodslag en meer algemeen de misdrijven tegen de fysieke integriteit worden 

prioritair behandeld conform de bestaande arrondissementele richtlijnen en afspraken. 
 Het NVP 2012-2015 wijst er op dat in het raam van de feiten die de fysieke integriteit van personen 

ernstig aantasten, de strijd tegen illegale handel in vuurwapens essentieel is. Daarom zal bij de aanpak 
van de prioritaire criminaliteitsfenomenen bijzondere aandacht besteed worden aan het detecteren van 
illegale vuurwapens en de maximale inbeslagname ervan met het oog op verbeurdverklaring en de 
ontmanteling van de aanvoerlijnen. 
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Directeur-
Coördina-
tor 

· Bijdragen tot de invulling, naleving en toepassing van de principes, voorschriften uit het NVP 2012-2015. 
· Toepassing van de dwingende richtlijnen. 
· Voeden van het AIK met alle informatie, aanmeldingen en resultaatsmeldingen, ongeacht bestuurlijke of 

gerechtelijke politie. 

· Bijdragen tot de geïntegreerde en integrale aanpak van de prioritaire fenomenen van de FGP Dender-
monde. 

· Deelname aan grootschalige acties tegen ondermeer inbraken. 
· Deelname aan grootschalige acties in samenwerking met de sociale- en inspectiediensten. 
· Deelname aan de provinciale verkeershandhavingsplannen op de gewestwegen. 
· Deelname aan suprazonale controleacties, eindejaarscampagne en verkeersveilige dag en nacht. 
· Overlast bestrijden op kwetsbare plaatsen. 
· Bijzondere aandacht voor het fenomeen terrorisme met informatieplicht (MFO3). 
· Uitbouwen spotterswerking en rapportering probleemsupporters in raam van ordehandhaving binnen het 

voetbalgebeuren. 
· Het tijdig opstellen van de protocols betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. 
· Deel uitmaken van informatienetwerken. 
· Aanduiden van een contactpersoon voor het opsporingsprogramma bestuurlijke politie, en het overma-

ken van de informatie via een RAR aan het AIK Best Pol. 
· Bijdragen (via personeel, of financiële compensatie) in AIK en CICOV. 
· Het leveren van laterale steun. 

 
Belang-

hebbende 
Doelstellingen & verwachtingen 

Klanten – dienstenafnemers 
Bewoners 
uitgaans-
buurt 

· Vuil en rommel in de straat 
· Wildplassen 
· Geluidsoverlast door personen 
· Vechtpartijen 
· Geluidsoverlast door auto‟s en bromfietsen 
· Lastigvallen van personen 
· Overdreven snelheid 
· Hinderlijk parkeren 
· Geluidsoverlast door muziek 
· Drugdealen  

Verwach-
tingspa-
troon bur-
gers lokale 
veilig-
heidsbe-
vraging 

· Onaangepaste snelheid in het verkeer 
· Woninginbraken  
· Wildparkeren 
· Sluikstorten en zwerfvuil  
· Geluidsoverlast 

 

Medewerkers 
 Betere samenwerking tussen de diensten 
 Betere afstemming van richtlijnen tussen de leidinggevenden 
 Ruimte voor ontspanning binnen Politiehuis 
 Meer parkeerplaatsen voor privévoertuigen politiepersoneel 
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2.5. Inrichting van het korps 
2.5.1. Personeelscapaciteit 

 
OPERATIONEEL KADER: 
 

 

Minimaal 
effectief 

(KB 05/09/01) 

Organiek kader  Reëel effectief 

Aantal Datum van 
aanpassing 

Aantal ingeschreven  

(per kader) 

Beschikbaar aantal  Datum van 
registratie 

 10 OK 

40 MK 

151 BK 

23-09-2011 10 OK 

40 MK 

151 BK 

10 OK 

34 MK 

129 BK 

7 HK 

12-06-2013 

 
ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER: 
 

 

Minimaal 
effectief 

(KB 05/09/01) 

Organiek kader Reëel effectief 

Aantal Datum 
aanpassing 

Aantal ingeschreven  

(per kader) 

Beschikbaar aantal  Datum van 
registratie 

 4 A (klasse 2) 

4 B (gemene graad) 

1 B (ICT) 

13 C (gemene graad) 

1 C (ICT) 

22 D 

22-06-2012 4 A (klasse 2) 

4 B (gemene graad) 

1 B (ICT) 

13 C (gemene graad) 

1 C (ICT) 

22 D 

2 A 

3 B gemene graad 

1 B ICT 

7 C gemene graad 

1C ICT 

5 D 

12-06-2013  

 
Op 1 september 2013 werken er naast de 19 CALogpersoneelsleden ook 23 gemeentepersoneelsleden die ter be-
schikking zijn gesteld van de politiezone en 8 schoonmaaksters. 
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2.5.2. Organogram 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal  
 
OK (officierskader) 12 
MK (middenkader) 40 
BK (basiskader)  130 
HK (hulpkader)  16 

Functionaliteit 

Dienst 
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2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking 
2.6.1. Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking 

 
MINIMALE WERKINGSNORMEN 

 

 
 

WIJKWERKING 
 

 

Organisatie: 
· Het centrum van Sint-Niklaas is onderverdeeld in 13 wijken. Daarnaast vormt elke deelgemeente een wijkentiteit op 

zich (Sinaai, Belsele, Nieuwkerken). De 16 wijken zijn onderverdeeld in vier kwartieren: noord, oost, zuid en west.  
· Om de wijkinspecteurs nog meer aanspreekbaar, zichtbaar en contacteerbaar te maken voor de bevolking, werd 

binnen de nabijheidspolitie een administratieve ondersteunende cel opgericht. De politieambtenaren die toegevoegd 
zijn aan deze cel voeren die taken uit die de gewone wijkwerking vertragen, maar wel noodzakelijk zijn, zoals het 
uitvoeren van kantschriften, woonstvaststellingen enzovoort. Deze inspecteurs vervangen ook de andere wijkinspec-
teurs bij afwezigheid. 

 Binnen de wijkwerking is nog een derde component werkzaam : de Maatschappelijke Overlastteams (MO-teams). 
Deze eenmanspatrouilles dragen door hun aanwezigheid bij tot het beheren en aanpakken van overlast. Daarnaast 
nemen zij tussen 6 en 22 uur de minder dringende oproepen voor hun rekening. De MO-teams werken in de goed 
herkenbare en goed gekende kleine politievoertuigen (Smarts). Sinds de koppeling van de MO-teams aan de wijk-

werking, wil de korpsleiding de MO-teams meer en meer inzetten op de aanpak van overlast en dit in nauwe sa-
menwerking met de betrokken wijkinspecteur. De inzet van deze medewerkers zal gebeuren op de uren waarop de 
overlast zich ook daadwerkelijk voordoet. Op basis van een stramien van beeldvorming, actie en evaluatie zullen zo 
plaatsen waar regelmatig overlast gemeld wordt, bemensd worden om de overlast te reduceren. Dit zal steeds zo-
veel mogelijk gebeuren in samenspraak met de betrokken buurt. 

 

ONTHAAL 
 

Datum registra-
tie 

Aantal gemeenten in de zone Aantal poli-
tieposten 

Aantal uren daadwerkelijk fysiek onthaal 
in het centraal onthaalpunt 

Capaciteit op jaar-
basis 

   Weekdagen Week-end / feest-

dagen 

 

01-07-2013 1 1 24 uur 24 uur 25.840 

 

NORM: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische infrastructurele maatregelen 

De norm wordt gehaald  

  

Organisatie: 
· Het geheel van dispatchers (6) en onthaalmedewerkers/telefonisten (11) wordt in de zone „meldkamer‟ genoemd. 
· Van 6 tot 22 uur is 1 dispatcher, 1 telefonist en 1 onthaalmedewerker aanwezig. 
· Van 22 tot 6 uur is 1 dispatcher en 1 telefonist/onthaalmedewerker aanwezig. 
· De meldkamer staat permanent (dag en nacht) ten dienste van de bevolking en de politieambtenaren. Na 22 uur 

meldt de bezoeker zich aan via de nachtbel. 
· De ploegen worden aangestuurd door CICOV. De lokale dispatcher stuurt dit interventiepatroon bij waar nodig op 

basis van dossier- en terreinkennis, en begeleidt lokale acties en ordediensten. 

Datum registratie Aantal inwo-
ners 

Aantal wijkinspec-
teurs volgens de 

norm 

Reëel aantal  

wijkinspecteurs 

Aantal politie-
posten 

Capaciteit op 
jaarbasis 

12-06-2013 72.881 18,2 Wijkinspecteurs: 15  

Wijkleiding: 3 

Ondersteunende cellen: 5 

MO-teams: 13 

4 54.720 

 

NORM: 1 wijkinspecteur op 4.000 inwoners. Voor Sint-Niklaas betekent dit 18 wijkinspecteurs. 

36 operationele personeelsleden worden ingezet voor de wijkwerking. De norm wordt ruimschoots gehaald. 
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· De meldkamer beheert een aantal lokale registers: verloren en gevonden voorwerpen, e-loket, controle op nacht-
vergunningen enzovoort. 

 

INTERVENTIE EN ALGEMEEN TOEZICHT 
 

Datum registra-
tie 

Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Capaciteit op jaarbasis 

 Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken  

01-07-2013 

 

3 

410 

311 

6-14 uur  

14-22 uur 

22-6 uur 

1 

1 

6-14 uur  

14-22 uur 

110.960 

 

NORM: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week 

De norm wordt ruimschoots gehaald (bijkomend: zie MO-teams bij wijkwerking) 

 
Organisatie: 
· De eerstelijnspolitie is onderverdeeld in acht teams. Telkens twee teams zijn aan elkaar gekoppeld. Eén team voert 

de dringende interventieopdrachten uit, een ander team vult de beleidsvrije ruimte in (projectwerking, actieplan 
verkeersveiligheid, opdrachten openbare orde) of kan worden ingezet als reserve voor allerlei bijkomende en niet te 

plannen taken. 
· De eerstelijnspolitie voert tussen 6 en 22 uur de dringende oproepen uit, de MO-teams de niet-dringende oproepen. 

Tussen 22 en 6 uur is de eerstelijnspolitie verantwoordelijk voor de afhandeling van alle oproepen. 
 

POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING 
 

Datum registra-
tie 

Gespecialiseerd medewerker be-
schikbaar (ja / neen) 

Wijze waarop de permanente beschikbaarheid 
geregeld is (aan te kruisen) 

Capaciteit op jaarbasis 

  Intern de zone ge-
regeld  

Samenwerkingsverband 
met andere PZ/Fedpol 

 

01-07-2013 

 

Ja  X 2.520 

 

NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) 

De norm wordt gehaald. De zone beschikt over een gespecialiseerde dienst die bestaat uit zes medewerkers. 

 
Organisatie: 
· Binnen WAPOL12 is een permanentiedienst in werking rond slachtofferbejegening. De aangesloten politiezones kun-

nen beroep doen op de slachtofferbejegenaar met wachtdienst. Voor Sint-Niklaas heeft dit als gevolg dat de vijf 
medewerkers elk 3,5 weken per jaar van wacht zijn.  

· Binnen de kantooruren besteedt de maatschappelijke cel echter nog heel wat capaciteit aan de opvang van slachtof-
fers van misdrijven of van problematische gezinssituaties. 

 

LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK 
 

   Organisatievorm  

Datum registra-
tie 

Globaal ef-
fectief zone 

Effectief operatio-
neel kader 

Lokale recherchedienst 
(met vaste medewer-

kers) 

Polyvalente of «flexi-
bele» opsporings- en 
onderzoekscapaciteit 

Capaciteit op jaarba-
sis 

   Aantal FTE Aantal FTE of uren  

01-07-2013 

 

246 180 21 19.844 31.920 

 

NORM: 10 % van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief ≥ 230, 7 % van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 
mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ 

In de zone gaat 11,66 % van de capaciteit naar recherchewerking. Dit is louter de capaciteit vanuit de dienst lokale recherche. Ook vele andere diensten 
voeren rechercheopdrachten (bijv. kantschriften) uit. 

 
 

                                                      
10

 3 ploegen in late shift zaterdag en zondag (shift 14- 22 uur) 
11

 4 ploegen in nachtshift (22-6 uur) op vrijdag en zaterdag 
12 WAPOL: samenwerkingsverband tussen korpschefs van zes politiezones in het Waasland 
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Organisatie: 
· De lokale recherche is onderverdeeld in fenomeengerichte secties: (1) infogaring en financiële onderzoeken en op-

lichtingen, (2) diefstallen, (3) zeden en onrustwekkende verdwijningen, (4) migratie, (5) drugs en (6) geweld. 
· De lokale recherche wordt in haar opdracht bijgestaan door de eerstelijnspolitie en de nabijheidspolitie en een ge-

rechtelijk secretariaat.  
 

HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE 
 

Permanentie OBP en OGP OBP Ja 

 

Interzonale samenwerking  

 

 

Neen 

OGP Ja 

 

Interzonale samenwerking  

Datum registratie  

 

Neen 

01-07-2013  

 

NORM: 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 

De norm wordt gehaald.  

 
Organisatie: 
· Zes officieren zijn afwisselend bereikbaar en terugroepbaar. Eenzelfde officier is telkens één week van dienst.  
· Deze permanentie-officieren zijn in het weekend en op feestdagen ook verantwoordelijk voor de interne communi-

catie naar de korpschef en de overheid, en de externe communicatie naar de pers. 
 

VERKEER EN VERKEERSHANDHAVING 
 

 

Organisatie: 
· De politiezone heeft een aparte dienst mobiliteitspolitie, waarin 16 personen worden tewerkgesteld. 
· Binnen de dienst is een operationele cel motards actief die bestaat uit vier personeelsleden. Deze sectie moet zoveel 

mogelijk op straat aanwezig zijn met als doel preventief, maar ook repressief te werken rond prioriteiten als snel-
heid, alcohol, parkeren, gordeldracht, zwaar vervoer enzovoort. 

· Eén personeelslid van de dienst mobiliteitspolitie werkt bijna voltijds in het raam van de verkeerseducatie, met 
vooral onderricht aan basisscholen, het begeleiden van fietstochten en het rondleiden van klasgroepen in het Poli-
tiehuis. 

· Het huidige diensthoofd van de mobiliteitspolitie is voor een heel groot deel van zijn tijd ter beschikking gesteld van 
het politieparket. Na de pensionering van de betrokken collega zal een nieuwe commissaris aangeworven worden. 
Deze zal vanaf zijn indiensttreding voltijds als diensthoofd werken om sturing te geven aan de mobiliteitspolitie en 
om het mobiliteitsbeleid van de politie mee uit te werken. 
 

 

 
ANDERE (OPERATIONELE) DIENSTEN 

 

 
 Dienst bijzondere wetten: drie operationele personeelsleden en één VLAREM-ambtenaar volgen de milieugerelateer-

de oproepen en klachten en de bijzondere wetgeving op, en voeren samen met stedelijke diensten geluidscontroles 
uit. 

 
 Pijler Lokaal Informatiekruispunt: deze pijler zet de informatiegestuurde politiezorg om in de praktijk en bestaat uit 

vijf onderdelen: gerechtelijke beeldvorming, bestuurlijke beeldvorming (o.a. ook beheer van evenementen), doel-
groepenbeeldvorming, verkeersbeeldvorming en gerechtelijk secretariaat. 

Datum registra-
tie 

Aantal perso-
neelsleden ver-

keersdienst 

Operationele 

leiding 

Motards Flitsploeg 

Verkeerseducatie 

Pv-verwerking 

Administratie 

Capaciteit op 
jaarbasis 

12-06-2013 16 3 4 4 5 19.045,99 

 

NORM: 7 % van de totale werkcapaciteit (KB van 16 oktober 2003) 

De PZ Sint-Niklaas besteedt 7 % van haar capaciteit aan verkeer. 
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 Maatschappelijke cel: naast slachtofferbejegening, volgt deze dienst in de eerste plaats gezinnen op waarin opvoe-

dings- of andere maatschappelijke problemen voorkomen. Wanneer interventiediensten schrijnende toestanden 
meemaken, zijn zij als eerste ter plaatse. Doel van de dienst is het correct doorverwijzen van de bewoners naar de 

meer gespecialiseerde hulpverlening. 
 
 Preventiecel: één personeelslid werkt acties uit ter voorkoming van tal van vermogensdelicten. Diefstalpreventiead-

vies en het beheer van het afwezigheidstoezicht zijn hierbij twee belangrijke acties. De dienst werkt ook samen met 
de projectchefs. 

 
 Dienst beleid en communicatie: twee administratieve personeelsleden verzorgen de contacten met de pers, beheren 

de website, sociale media en het Intranet, schrijven beleidsteksten en -evaluaties uit, volgen tal van opgelegde ver-
gaderingen administratief op, bereiden de gemeenteraadsdossiers voor en organiseren de opendeurdagen. 
 

 Dienst HRM: vier administratieve medewerkers ondersteunen de politieambtenaren in hun loopbaan, begeleiden de 
opleidingen, organiseren de selectiecommissies en coördineren de evaluaties.  
 

 Pijler korpsondersteuning: deze pijler verzamelt diensten die faciliterend en ondersteunend werken voor het ganse 
korps. Het gaat hierbij over de dienst ICT die het netwerk beheert en fungeert als helpdesk en de dienst financiën 
die de begroting voorbereidt en alle kleine en grote aankopen tot een goed einde brengt. Ook de ondersteuning van 
de radiocommunicatie is geïntegreerd in deze pijlers. Tot slot beheert de dienst ook de aanvragen tot wapenver-
gunningen. 

 
 

 
OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD 

 

 

Dwingende richtlijn  

Richtlijn van de Minister van Justitie van 13 december 
2001 inzake het verzekeren van de openbare orde in 
hoven en rechtbanken, het overbrengen van gevangenen 
en het handhaven van de orde en de veiligheid in gevan-
genissen in geval van oproer of onlusten 

De zone heeft van deze richtlijn twee zaken overgeno-
men. Ze werkte een interne procedure uit rond (1) de 
overbrenging van minderjarige verdachten en (2) de 
overbrenging van gevangenen die aangetast zijn door 
een besmettelijk ziekte. 

Ministeriële richtlijn MFO 2 betreffende het solidariteits-
mechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen 
voor opdrachten van bestuurlijke politie (29 mei 2007). 
 

· Aantal opgeleide medewerkers: 48 personen (of 26 % 
van het operationeel kader) 

· Aanspreekbaarheid van de zone: 5.417 prestatie-
eenheden, 13 personen binnen de 24 uur. 

· Geleverd in 2012: 2.080 mensuren. 

Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken van 14 juni 2002 betreffende 
het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke 
politie - MFO 3. 

 Deze richtlijn werd omgezet in dienstorders en operati-
onele werkafspraken. 

 Vier politieambtenaren zijn opgeleid tot functioneel 
beheerder. 

Ministeriële richtlijn van 04 november 2002 betreffende 
de federale opdrachten van beveiliging, toezicht en con-
trole door de politiediensten in het kader van de regelge-
ving inzake private veiligheid - MFO 4. 
 

· De permanentieofficier stelt het bestuurlijk informatie-
rapport op en maakt het over aan de gewenste dienst. 

· De lokale zone stelt capaciteit ter beschikking van 
transportfirma‟s indien deze firma‟s het risico zelf hoog 
inschatten. 

Richtlijn van de Minister van Justitie van 20 februari 2002 
met betrekking tot taakverdeling, de samenwerking, de 
coördinatie en de integratie tussen de lokale en de fede-
rale politie inzake opdrachten van gerechtelijke politie 

 Deze richtlijn werd omgezet in een protocol met opera-
tionele werkafspraken. 

Richtlijn van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 
december 2002 houdende de opdrachten van federale 
aard uit te oefenen door de lokale politie, wat betreft de 

opdrachten van bijzondere bescherming van personen en 
roerende en onroerende goederen - MFO 5. 

· Niet meteen van toepassing op het grondgebied van 
Sint-Niklaas, doch de zone wordt gesolliciteerd voor in-
fogaring door de federale politie bij bepaalde dreigin-

gen. 

Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO 6 van 
de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken betref-
fende de werking en organisatie van de arrondissemen-
tele informatiekruispunten (AIK). 

· Wat het AIK betreft, participeert de zone conform de 
binnen het Gerechtelijk Arrondissementeel Overleg 
gemaakte afspraken, op basis van een financiële com-
pensaties tussen de verschillende politiezones van het 
arrondissement 

Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van 
sommige administratieve taken van de lokale politie - 
Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 
februari 1999 (1 december 2006). 

 De politiezone zet reeds lang burgerpersoneelsleden in 
voor administratieve, onthaal- en zelfs beleidsmatige 
taken.  

CICOV  De lokale politie neemt reeds effectief deel aan de be-
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mensing van het CICOV.   

 
De volgende COL‟s werden binnen de PZ omgezet in een dienstorder (= order met dwingende richtlijnen). 
· COL 07/1999 rond de informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de politiediensten tijdens 

het vooronderzoek. 
· COL 13/2003 over Oost-Europese misdaadbendes: beleid inzake denunciatie. 
· COL 14/2003 over het meedelen van de identiteit van de slachtoffers van vermoedelijke wanhoopsdaden gepleegd op 

spoorwegdomein. 
· COL 16/2004 over informatiecriminaliteit. 
· COL 02/2005 rond de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake het bezit van cannabis. 
· COL 08/2005 over het ambtshalve politioneel onderzoek (APO) en het vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). 
· COL 01/2006 over de gemeentelijke administratieve sancties mondde in april 2009 uit in de oprichting van de dienst 

GAS. 
· COL 3/2006 m.b.t. de definitie van intrafamiliaal geweld. 
· COL 4/2006 m.b.t. het strafrechtelijk beleid rond partnergeweld. Nadien werd dit dienstorder uitgebreid met de wet 

van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod ingevolge van huiselijk geweld. 
· COL 8/2006 van het parket-generaal van het hof van beroep over het rijden onder invloed. 
· COL 9/2006 over de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs 
· COL 11/2006 m.b.t. strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan 

de vervolging ervan. 
· COL 4/2007 m.b.t. het wegverkeer bij het leger. 

· COL 01/2008 m.b.t. de rondtrekkende dadergroeperingen. 
· COL 03/2008: gewelddaden t.a.v. personen die bekleed zijn met een openbaar ambt of mandaat die een taak van 

openbare dienst of algemeen belang waarnemen en in contact komen met het publiek. 
· COL 05/2009 m.b.t. het attest van klachtneerlegging van het statuut van benadeelde persoon. 
· COL 17/2012 betreffende het respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het waardig 

afscheid neen en de schoonmaak van de plaats van de feiten. 
 
 

 
BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

 

 
Projectmatig heeft de zone mee de prioriteiten van het NVP 2008-2011 helpen beheersen en/doen verminderen. De zone 
heeft projectmatig gewerkt rond partnergeweld, diefstal braak, overlast in de uitgaansbuurt, problematisch druggebruik 
en drugdealing en verkeersonveiligheid. Aandachtspunten vormden recreatieoverlast in de recreatiepark en overlast in 
de stationsomgeving. 
 
De politiezone heeft de voorbije jaren bijzonder veel aandacht besteed aan een verdere implementatie van een informa-
tiegestuurde politie, ondermeer door de creatie van een pijler “Lokaal Informatie Kruispunt”, bestaande uit verschillende 
diensten. Ter ondersteuning van dit proces werd de gebiedsscan gecreëerd en InfoCOP aangekocht. 
 Gebiedsscan: de gebiedsscan werd ontwikkeld binnen ISLP, module interne registers, en laat toe informatie te ver-

zamelen op locatie. De gebiedsscan heeft tot doel gegevens laagdrempelig op te slaan om onder andere aan vroeg-
detectie te doen en een maximale beeldvorming te krijgen van een probleem. Na een periode van vooral input 
(2012) wordt nu de omslag gemaakt naar output om problemen te identificeren en de organisatie toe te laten snel 
gepast actie te ondernemen. Doel is de ploegen op weg naar hun interventie in te lichten over de inhoud van de ge-
biedsscan. Dit kan het beste gebeuren door de lokale dispatcher. Eén personeelslid van het LIK controleert elke dag 
de aangevulde en nieuwe informatie. Wanneer die informatie verouderd is, kan deze persoon de inhoud updaten. 
Deze werkwijze moet in 2013 verder gerealiseerd worden. 

 InfoCOP integreren in het korps: InfoCOP is een dynamische tool om informatie te verrijken en te delen. Het is geen 
databank, maar een informatieverdeler/-trekker met een forum. De politie heeft de software aangekocht en auteurs 
opgeleid om het te gebruiken. De testfase is achter de rug, maar toch wordt nog gesleuteld aan sommige templates 
en gewerkt aan afspraken rond de opbouw. InfoCOP is operationeel en wordt dagelijks gebruikt. 

 
In 2010 heeft de politie een nieuw Politiehuis in gebruik genomen bestaande uit verschillende structuren. Eén opmerke-
lijke structuur is het onthaalgebouw, waarin 90 % van de bezoekers onthaald en geholpen wordt. Na een kort intakege-
sprek aan de discreet ingerichte balie, wordt de bezoekers opgehaald door een politieambtenaar en verder geholpen in 
een spreekkamer. Aan de ingang moet de bezoeker een ticket nemen en plaatsnemen in de wachtzaal tot het zijn beurt 
is. Hierdoor staan er geen hinderlijke files en kunnen alle gesprekken discreet verlopen. 
 
De politiezone heeft jaarlijks het eigen zonaal veiligheidsplan geëvalueerd (zelfevaluatie), en het rapport voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
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OPDRACHTEN EN TAKEN TEN VOORDELE VAN DERDEN 

 

 
De politiezone Sint-Niklaas neemt geen taken en opdrachten voor haar rekening, ten voordele van derden (niet-politie). 

 
 

2.6.2. De interne werking  

 
MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

 

 
Hieronder volgt een beknopte stand van zaken betreffende het HRM-beleid.  
 

Personeelsbeleid: aanwervingen en toekomstperspectieven  
 

Een eerste belangrijke prioriteit van de korpschef was het uitbreiden van de personeelsformatie en het wijzigen van het 
organogram. De korpschef kreeg op 23 september 2011 de toestemming van de gemeenteraad om de personeelsforma-
tie uit te breiden met 9 voltijdse functies, nodig om een aantal bijkomende taken binnen de politiezone te kunnen uitvoe-
ren. Eén van deze nieuwe uitdagingen was de toepassing van het Salduz-arrest, waarbij bepaalde categorieën van ver-
dachten recht hebben op bijstand van een advocaat bij hun eerste verhoor.  
 
Het organogram weerspiegelt een visie over hoe het korps zich moet ontwikkelen en is opgebouwd als volgt: 
 BOS (Blauw Op Straat): binnen deze pijler is 65 % van het korps tewerkgesteld. De korpschef doorbreekt de functi-

onaliteiten door de diensten een andere naam te geven: eerstelijnspolitie (voorheen: interventie), nabijheidspolitie 
(voorheen: wijk en MO-teams) en mobiliteitspolitie (voorheen: verkeersdienst), gesteund door een cel planning en 
coördinatie en een meldkamer.  

 BIS (Blauw In Steun): hierbinnen situeert de korpschef de diensten lokale recherche, maatschappelijke cel, preven-
tie en bijzondere wetten (= nieuwe naam voor milieupolitie). 

 LIK (Lokaal Informatie Kruispunt): de informatiegestuurde politie wordt enorm uitgebreid. Daar waar het LIK nu 
enkel aan gerechtelijke infogaring doet, komt hierbij de bestuurlijke infogaring, de verkeersbeeldvorming en de 
doelgroepenbeeldvorming. 

 De korpsondersteuning bestond in 2011 uit de diensten HRM, ICT en faciliteiten. In 2014 verschuift de dienst HRM 
naar de pijler korpsbeleid. 

 De bovenstructuur korpsbeleid bestaat uit het korpssecretariaat, de beleidsadviseur, de communicatieconsulent, de 
organisatiebewaker/tuchtofficier en vanaf 2014 de dienst HRM. 

 
De zone organiseert geen systematische bevraging rond de verwachtingen van de medewerkers inzake hun loopbaan. 
Tijdens de functioneringsgesprekken komt de toekomstverwachting van het personeelslid wel aan bod. Een medewerker 
die aangeeft dat hij of zij interesse heeft om bijv. de bevorderingscursus „middenkader‟ te volgen, krijgt hiervoor de mo-
gelijkheid. Door het huidige bevorderingssysteem is het echter niet altijd mogelijk om waardevolle medewerkers na de 
bevordering weer op te pikken in het korps, omdat zij via mobiliteit moeten postuleren voor vacante plaatsen. Het per-
soneelsbeleid wordt ook gestremd door de mobiliteit op zich: verschillende malen per jaar kunnen personeelsleden het 
korps verlaten, wat nadelig is voor de continuïteit en de kennisoverdracht bij het personeel.  
 
Via het Basis Overleg Comité (BOC Pol 105) en het Comité Preventie en Bescherming op het werk worden de bekom-
mernissen van het personeel besproken en zoeken de leden oplossingen. Principe is dat eerst via de dienstchef het pro-
bleem wordt aangekaart. Indien het niet opgelost raakt, wordt het voorgelegd aan de korpschef. Als er dan nog geen 
bevredigende oplossing is gevonden, wordt het item geagendeerd op het BOC of PBW. 
 
In april 2013 vond een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in de zone plaats. De enquête peilde naar de 
(on)tevredenheid van het personeel over verschillende domeinen, en naar de mate waarin het bevraagde item belangrijk 
was voor hen. 35 % van de personeelsleden vulde de enquête in.  
 
Uit de analyse blijkt dat de personeelsleden het meeste tevreden zijn over (1) de arbeidsvoorwaarden, (2) de relatie met 
de collega‟s en (3) de taken. Ze vinden deze drie zaken ook erg belangrijk. Het minst tevreden zijn de medewerkers over 
(1) de opleiding en de loopbaanmogelijkheden, (2) de communicatie en informatiedoorstroming en (3) de trots, imago 
en binding aan het korps. Wanneer de enquête peilt naar het belang van deze laatste drie rubrieken, vinden de mede-
werkers deze het minste belangrijk. De rubrieken waarover de medewerkers min of meer tevreden zijn en die ze ook 
min of meer belangrijk vinden, zijn (1) infrastructuur, middelen en veiligheid en (2) de relatie met de chef. De middelma-
tig scorende delen zijn in die zin belangrijk, dat indien men deze aanpakt, de tevredenheid zal toenemen.  
 
Meer in detail zijn er een viertal zaken die als echte verbeterpunten naar boven komen.  
 De medewerkers vinden dat de verschillende diensten meer moeten samenwerken. 
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 De leidinggevenden moeten onderling hun richtlijnen beter op elkaar afstemmen. Het personeel heeft het gevoel 
dat deze richtlijnen niet eenduidig en soms tegenstrijdig zijn. 

 Tot slot klagen de medewerkers het gebrek aan een ruimte voor ontspanning binnen het Politiehuis aan en vin-
den zij dat er een tekort is aan parkeerplaatsen voor privé-wagens. 

 
Over het algemeen antwoorden de medewerkers van de pijler Korpsbeleid en Blauw in Steun het vaakst positief. De 
antwoorden van het LIK balanceren rond het gemiddelde. De medewerkers van Blauw Op Straat antwoorden op alle 
categorieën minder positief dan de andere pijlers. De pijler korpsondersteuning wordt niet vermeld omdat maar één 
persoon de enquête invulde. 
 

Competenties  
 
Tijdens functioneringsgesprekken overloopt de dienstchef met elk personeelslid o.a. aan welke basis-, specifieke en 
positiecompetenties hij of zij moet voldoen, zoals voorzien in het evaluatiesysteem. Doel is om een individueel compe-
tentieplan in te voeren.  
 
Bij interne mutaties en externe aanwervingen via de mobiliteitscycli, stelt de vragende dienst met ondersteuning van 
de dienst HRM een functieprofiel op. Tijdens de plaatselijke selectiecommissie toetst de jury in welke mate de kandi-
daten voldoen aan het vereiste profiel. 
 
Interne en externe opleidingen worden in de zone georganiseerd, enerzijds om aan de wettelijke verplichting inzake 
baremische bevorderingen te voldoen, maar anderzijds ook om de individuele competenties van de medewerkers te 
verhogen. Een opleidingsverantwoordelijke coördineert de verschillende opleidingen in het korps. De medewerkers 
volgen het merendeel van de opleidingen echter aan de OPAC. De opleidingsverantwoordelijke verspreidt het nieuwe 
opleidingsaanbod van OPAC aan de dienstchefs, die op hun beurt nagaan of er binnen hun diensten nood is aan op-
leiding en zo ja, welke opleiding(en).  
 
Daarnaast kunnen de medewerkers zelf opleidingen of studiedagen aanvragen. De dienstchef oordeelt of de aange-
vraagde opleiding nuttig is, en de korpschef geeft het eindadvies. Af en toe wordt binnen het korps een interne oplei-
ding georganiseerd.  
 

Respect en waardering voor de medewerkers 
 
Binnen het korps is er een gestructureerde opvolging van klachten. Klachten komen binnen via het Comité P, de pro-
cureur des Konings, de ombudsvrouw, de burgemeester, de burgers of interne kanalen. Aan alle klachten besteedt de 
zone ruim aandacht. Tijdens een intern onderzoek door de tuchtofficier worden alle betrokkenen (klager, betrokken 
politieambtenaren, getuigen,…) waar mogelijk persoonlijk gehoord. Van de resultaten van het onderzoek en de even-
tueel ondernomen maatregelen brengt de officier de klager en de betrokken politieambtenaren schriftelijk op de 
hoogte. Hij wijst de klagers er ook op dat zij de conclusies van het intern onderzoek kunnen betwisten door een 
schriftelijk gemotiveerd verzoek aan het Comité P. Via geijkte formulieren brengt de officier de tuchtraad, de Algeme-
ne Inspectie van de lokale en federale politie, het Comité P, het Parket van de procureur des Konings te Dendermon-
de en de eigen dienst intern toezicht, op de hoogte van elke klacht en de resultaten van het ingestelde onderzoek. 
 
De opvolging van felicitaties is minder gestructureerd dan de klachtenopvolging. Wanneer de korpschef in kennis 
wordt gesteld van een opmerkelijke prestatie van een of meerdere medewerkers, verspreidt hij een bericht via Intra-
net of het interne mailsysteem. Als de burgemeester of andere partners aan de korpschef laten weten dat zij tevreden 
zijn over het optreden van de politie, dan wordt dit bericht op het intranet van de zone geplaatst, zodat elk perso-
neelslid hiervan op de hoogte is. Ook in het digitale personeelsblad besteedt de zone aandacht aan speciale prestaties 
van haar medewerkers. 
 
Waardering voor de medewerkers komt ook tot uiting in het evaluatieverslag en de functioneringsgesprekken. Los 
daarvan geeft elk diensthoofd in de dagelijkse werking op zijn of haar eigen wijze blijk van zijn waardering voor zijn 
medewerkers. De korpsleiding stuurt elke medewerker een verjaardagskaartje en gaat op bezoek bij langdurig zieken.  
 
Dat de korpsleiding niet enkel oog heeft voor de operationele prestaties van de medewerkers, blijkt uit een goed uitge-
bouwd systeem van „Interne Zorg‟ dat door de maatschappelijke cel en de zorgcollega‟s wordt gedragen. Personen die 

professionele of privéproblemen hebben, worden opgevangen door de zorgcollega‟s of de leden van de maatschappelijke 
cel: zij spreken hen aan, proberen de problemen te doorgronden en een oplossing te zoeken, eventueel in overleg met 
de korpsleiding.  
 
Respect voor de medewerkers die met pensioen gaan, uit zich in een geïllustreerd bericht op intranet op de laatste 
werkdag, een uitnodiging voor het eerstvolgende korpsdiner tijdens de nieuwjaarswensen en een ontbijt bij de korps-
chef enkele weken na de pensionering. 
 

Opleidingsplan 2014-2015 
 
De korpsleiding zal het opleidingsbeleid 2014-2015 voortaan niet enkel afstemmen op wat de medewerkers zelf aanvra-
gen, maar wel op het korpsbeleid. 
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Er zijn drie grote principes: 
1. Een verplicht opleidingsthema dat de korpsleiding (kernteam) jaarlijks oplegt voor alle medewerkers. Dit kan een 

klassieke opleiding zijn of een training of werkoefening die verband houdt met een prioriteit uit het ZVP.  

2. Naast deze opleiding moet elke dienst ook een verplichte opleiding volgen. Om te bepalen welke opleiding verplicht 
te volgen is per dienst, moeten de  pijlerverantwoordelijke telkens in februari samen met de diensthoofden 
overleggen welke opleiding dit voor het volgende kalenderjaar zal zijn. Het gaat hierbij niet om de functionele 
opleidingen zoals bijv. rechercheopleiding, de jaarlijkse verplichte bijscholingen geweldbeheersing of opleiding 
motard. Door dit in februari te doen, kunnen opleidingsnoden waar een kostprijs aan verbonden is, opgenomen 
worden in de begroting van het volgende kalenderjaar. Voor de verplichte opleiding per dienst dienen zij een keuze 
te maken uit het aanbod van OPAC en dat van de federale school. Opleidingen bij deze instanties zijn erkend en 
tellen bijgevolg mee als uren baremische vorming. 

3. Vrij te kiezen opleiding per medewerker: elke medewerker mag hiernaast ook nog één opleiding aanvragen die los 
staat van zijn dienst of de prioriteiten van het ZVP. 

 
Op deze manier wil de korpsleiding de band tussen de beleidskeuzes die vastgelegd zijn in het ZVP en de te volgen op-
leidingen versterken. Tegelijkertijd is ook de nodige flexibiliteit ingebouwd aangezien het kernteam elk jaar een eigen 
accent kan leggen en kan inspelen op de actualiteit. 
 
In 2015 zal de dienst HRM deze werkwijze evalueren. Bij een positief resultaat zal deze opleidingsvisie doorgetrokken 
worden op langere termijn. 
 

Rekruteringsinspanning 
 
Binnen de politie wordt het steeds moeilijker om kandidaten te vinden. Het aantal aanwervingen voor de volledige geïn-
tegreerde politie ligt immers laag, waardoor veel politiezones tegelijk op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. 
 
Daarom zocht de politiezone naar middelen om zichzelf aantrekkelijk te maken voor nieuwe medewerkers. Zo werkt de 
zone met wervende teksten om de vacatures aan te kondigen, waar vroeger eerder technische beschrijvingen gegeven 
werden. Ook spreekt een officier de kandidaten actief aan, waarbij reeds bij de selectie voor de basisopleiding aspiran-
ten bij het korps betrokken worden. Verder wordt ook meer publiciteit gemaakt binnen de politiescholen en op jobbeur-
zen. Tot slot betrekt de zone regelmatig stagiairs bij activiteiten van het korps. 
 
 

 
MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 

 
Begroting 2012-2013 

 
· Uitgaven: overzicht in euro* 

 

 2012 2013 

Gewone dienst 15.648.410,02 17.350.260,00 

Personeelskosten 12.982.751,47 14.476.220,00 

Werkingskosten 1.296.795,81 1.455.060,00 

Overdrachten 75.257,94 67.170,00 

Schuld 689.642,11 656.370,00 

Vorige dienstjaren 603.962,69 695.440,00 

   

Buitengewone dienst 562.866,68 586.700,00 

Investeringen 562.866,68 586.700,00 

Overboekingen 0,00 0,00 

Vorige dienstjaren 0,00 0,00 

*De cijfers van 2010 tot 2012 zijn rekeningcijfers, terwijl die van 2013 begrotingscijfers zijn. 
 
De ontvangsten voor 2013: 
 
Gewone ontvangsten 
 Prestaties: €68.500,00 
 Overdrachten: €16.654.438,00 
 Schuld: €37.695,00 

Vorige dienstjaren: €0,00 
 Totaal gewone ontvangsten: €16.760.633,00 
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Buitengewone ontvangsten 
 Overdrachten: €159,700 
 Investeringen: €0,00 

 Schuld: €427.000,00 
 Totaal buitengewone ontvangsten: €586.700,00 
 

Meerjarenplanning investeringen 2014-2018 
 
In 2014 zal de politie opnieuw een meerjarenplanning uitwerken tot het einde van de legislatuur. 
 

Overeenkomst verkeersveiligheid 2012 

 
In 2012 kreeg de politie 750.542 euro ter beschikking in het raam van de herverdeling van de strafrechtelijke boetes 
inzake wegverkeer. De FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Binnenlandse zaken sloten hiervoor een overeenkomst ver-
keersveiligheid af met de politiezone. De middelen moeten aangewend worden voor verkeersacties binnen zeven the-
ma‟s en voor de aankoop van materiaal dat op de één of andere manier gelinkt is aan de verkeersacties of wordt ge-
bruikt door de verkeersdienst. In 2012 ging 83 % naar de personeelskosten verbonden aan de verkeersacties en 17 % 
naar aankoop en onderhoud van materiaal. 
 
De politiezone werkt prioritair rond volgende verkeersfenomenen: snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, 

gsm-gebruik achter het stuur, het niet dragen van de gordel, het niet gebruiken van kinderzitjes, parkeren, zwaar ver-
voer en bromfietsen. 

 
Logistiek: varia 

 

LOGISTIEK 2012 

Aantal voertuigen 34 

Aantal ASTRID-radio's:  

draagbaar 177 

mobiel 33 

Aantal kogelvrije vesten  

collectief 18 

individueel 84 

Aantal fietsen 28 

Aantal scooters 12 

 
 Veiligheidsvesten 
 
In 2012 heeft de zone 84 politieambtenaren van de eerstelijnspolitie en de nabijheidspolitie: MO-teams uitgerust met 
een persoonlijk veiligheidsvest. De politiezone bestelt de individuele vesten op maat en voorziet ze van de nodige opties 
om vochtopname te beperken, radioverkeer te faciliteren en andere werkmiddelen vlot ter hand te kunnen nemen. 
 
 Andere frappante aankopen 
 
UFED: een uitleesapparaat dat mobiele telefoons en gps‟en kan uitlezen en in gebruik is bij de lokale recherche. 

 
Beheer van kennis en technologie  

 
De politie is een informatieverwerkende organisatie en besteedt daarom bijzondere aandacht aan de manier waarop ze 
met informatie omgaat. Digitale hulpmiddelen zoals „Mobile Office Terminals‟ (MOT) of „mobiele kantoren‟ worden on-
misbare instrumenten voor het verzamelen, verwerken en beschikbaar stellen van informatie binnen een informatiege-
stuurde politiezorg. De politie wil dit systeem geheel gefaseerd in de zone implementeren. 

 
Een MOT creëert hiervoor enorme mogelijkheden. De politieambtenaar voert zijn bureauwerk uit op het terrein: men kan 
meteen op het terrein opzoekingen doen, verklaringen afnemen en een pv opstellen. In de ANG-databank kan men 
nummerplaten natrekken, een elektronische identiteitskaart inlezen en controleren of iemand geseind staat. De vaststel-
ler hoeft ook niet de baan op met verouderde informatie. Wanneer men inlogt via een tabletpc, beschikt men over de 
allerlaatste informatie en formulieren. Een groot aantal verplaatsingen door politie en burgers naar het Politiehuis is niet 
langer nodig. De tijdswinst is aanzienlijk wanneer het intikken, afprinten en overhandigen van kopieën, het mailen van 
attesten enz. allemaal ter plaatse gebeurt. Aansluitend is een niet onbelangrijke ecologische impact: minder verplaatsin-
gen met de auto betekent een daling van CO2-uitstoot. Dankzij een GPS-functie kan de politie de gemiddelde dispatch- 
en aanrijtijden verlagen en tegelijk meer aanwezig zijn op het terrein.  
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Grotere aanwezigheid op de straat betekent meer beschikbaarheid en aanspreekbaarheid. Door sneller en efficiënter te 
werken wordt de dienstverlening en communicatie naar de burger toe naar een hoger niveau getild. Dit gaat van con-
tactgegevens opnemen en oproepen, gesprekken reconstrueren, informatie delen tot een betere opvolging van dossiers. 
Als men alles moet noteren, stokt algauw het gesprek. Niet alleen op het vlak van de politionele werking is er winst. 

Naast een verbeterde efficiëntie kan de politiezone behoorlijk de afdrukkosten verlagen.  
 
Naast het MOT zal ook geïnvesteerd worden in de vernieuwing en uitbreiding van het bestaande cameranetwerk. De 
politie zal met deze camera‟s de inzet voor mobiliteit en verkeer, voor evenementen en de aanpak van de leefbaarheid in 
de stadskern beter kunnen organiseren. 
 
In het verlengde hiervan zal de politie verder zoeken naar technologie die de werking kan ondersteunen en de inzet van 
de politie efficiënter kan maken. Dit zal in de projecten van dit zonaal veiligheidsplan als rode draad terugkomen. 
 
 

 
MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 

 
De rondzendbrief CP 3 van 2011 voert het concept organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie in. De realisatie van 
dit concept zal jaren in beslag nemen en beoogt in eerste instantie het uitvoeren van risicoanalyses op strategisch ni-
veau, met als doel met dezelfde middelen op termijn meer te kunnen doen. Organisatiebeheersing is een verantwoorde-
lijkheid voor elk lid van een organisatie. De kern van dit concept is het leren omgaan met onzekerheden die het bereiken 
van de doelstellingen kunnen hypothekeren. Zie ook 3.2.3. 
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2.7. Samenwerking 
2.7.1. Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking 

 

 Domein van de interzona-
le/bovenlokale samenwer-

king 

Zone – dienst waarmee 
wordt samengewerkt 

Implicaties voor de zone 
impact op de middelen 

Operationeel 
Niet-geplande bovenzonale 
bijstand interventieploegen 
(protocol) 

Kruibeke-Temse, Lokeren, 
Beveren, Sint-Gillis-Waas-
Stekene 

Dit ging in 2011 over 39 zone-
overschrijdende tussenkom-
sten 

Operationeel 
Slachtofferbejegening 
(protocol) 

Kruibeke-Temse, Lokeren, 
Beveren, Sint-Gillis-Waas-
Stekene 

De 5 gespecialiseerde mede-
werkers hebben elk afzonder-
lijk 3,5 weken per jaar per-
manentiedienst 

Operationeel 
Gebruik cellen 
(protocol) 

Kruibeke-Temse, Lokeren, 
Beveren, Sint-Gillis-Waas-
Stekene 

Korpsen die niet over cellen 
beschikken, of er na een be-
paald uur geen toezicht meer 
op hebben, maken hiervan 
gebruik 

Operationeel  
Videoverhoor  
(protocol) 

Kruibeke-Temse, Lokeren, 
Beveren, Sint-Gillis-Waas-
Stekene 

Samenwerking inzake video-
verhoor van kinderen in de 
regio Waas 

Operationeel 
WAPOL (Wase Politiekorpsen) Overleg tussen de PZ Sint-

Niklaas, Kruibeke-Temse, 
Lokeren, Beveren, Stekene-
Sint-Gillis-Waas, Hamme-
Waasmunster 

Periodiek overleg tussen de 
korpschefs van het Waasland 
over samenwerking op diverse 
vlakken 

Operationeel 
Aanpak van de criminaliteit in 
het gerechtelijk arrondisse-
ment - werkgroepen 

FGP13 Dendermonde De politie werkt samen rond 
de fenomenen inbraken, 
drugs (aanpak cannabisplan-
tages), ecofin en cybercrime 

Beleidsmatig 
Arrondissementeel Recherche 
Overleg (ARO) 

Procureur des Konings, DirCo, 
DirJUD 

Beleidsmatig orgaan: bespre-
king van algemene en be-
leidsmatige items  

Operationeel 
Aanpak van de criminaliteit in 
het gerechtelijk arrondisse-
ment – regionaal recherche-
overleg (RRO) 

Verbindingsambtenaar federa-
le politie (LVA) 
Fenomeenverantwoordelijke 
AIK 
Vertegenwoordiger parket 

Operationaliseren beleidsbe-
slissingen ARO, forum voor 
onderzoekers, uitwisselen 
informatie over bepaalde dos-
siers en plannen van bovenlo-
kale acties 

Operationeel  
Gerechtsdeurwaarders  
(protocol) 

Samenwerking tussen politie, 
parket en gerechtsdeurwaar-
ders 

Aanspreekpersoon binnen 
zone aangeduid 

Operationeel 
Vereenvoudiging administra-
tieve taken van politie  
(protocol) 

Samenwerking tussen politie, 
FGP en parket 

Aanspreekpersoon binnen 
zone aangeduid 

Operationeel 
Werkgroep dossierbeheerders 
voetbal  
Seminaries over voetbal 

Cel IVV van de federale politie · Deelname van dossierbe-
heerder aan werkgroepen 

· Deelname aan seminarie 
voor dossierbeheerders 

· Deelname aan spottersemi-
naries 

Procesbege-
leiding 

Netwerk procesbegeleiding 
gerechtelijk arrondissement 

CSD14 Dendermonde 
Kwaliteitsmanagers andere 
politiezones  

Uitwisselen van best practices 
en uitwerken en uitwisselen 
van instrumenten inzake pro-
cesbegeleiding, bijv. rond de 
A3-methodiek. 

 

                                                      
13 FGP: Federale Gerechtelijke Politie. 
14 CSD: Coördinatie en – Steundienst: dienst van de Bestuurlijk Directeur Coördinator. 
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2.7.2. Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet politionele 
partners en derden 

 
· Protocolakkoord op vrijwillige basis met Sportkring Sint-Niklaas (3de klasse A). De politie en de club sluiten dit proto-

col af met als doel goede afspraken te maken over de taakinvulling enerzijds en de toepassing van voetbalwetge-
ving anderzijds. 

 
· Samenwerkingsakkoord met de apothekers van het Waasland, waarin afspraken worden gemaakt over de behande-

ling van de verzoeken tot dringende medicatie na de kantooruren. 
 

· Afsluiten SAVE-charter: op 22 december 2011 ondertekenden het stadsbestuur en de politie het SAVE-charter voor 
Steden & Gemeenten. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het charter is een initiatief van het OVK 
(vzw Ouders van Verongelukte Kinderen). In 2012 leidde het SAVE-charter tot een actieplan opgebouwd rond de 7 
doelstellingen van het charter. De politie zet zich in voor verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

 
 Protocol met de Huisartsenkring Groot Sint-Niklaas: in dit protocol uit 2012 worden een aantal afspraken gemaakt 

hoe de lokale politie op een efficiënte manier een bijdrage kan helpen leveren aan het veiligheidsgevoel van de 
huisartsen wanneer zij ‟s avonds en ‟s nachts op huisbezoek moeten tijdens hun wachtdienst. 
 

 Protocol met Centrum Algemeen Welzijnswerk: de politie sloot in 2009 samen met het stadsbestuur en de PZ Beve-
ren en Stekene-Sint-Gillis-Waas een partnership af met het CAW voor de organisatie van een daders- en slachtof-
ferbejegening in het raam van partnergeweld. 

 
 Intentieverklaring voor een veilige en leefbare stationsomgeving: op dinsdag 19 juni 2012 ondertekenden de Corpo-

rate Security Service van de NMBS-Holding, het stadsbestuur, het parket van Dendermonde, de lokale en federale 
politie en De Lijn een intentieverklaring om nog intensiever te gaan samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid 
in de stationsomgevingen van Sint-Niklaas een haar deelgemeenten. 

 
 Samenwerkingsakkoord tussen de politie en zorgsector voor personen met dementie en wegloopgedrag: op 23 ok-

tober 2012 werd dit samenwerkingsakkoord bekrachtigd. Doelstelling is via het verzamelen van persoonlijke gege-
vens van de betrokken doelgroep, een snelle en gerichte interventie mogelijk te maken bij problemen d.m.v. een ef-
ficiënte communicatie tussen de betrokken organisatie of instelling en de politiezone. 
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2.8. Synthese van de bestede capaciteit 
 

  ref. jaar 2012  

  gepresteerde   = % vd uren  = % vd 
  uren capaciteit subtot. capaciteit 

Federale opdrach-
ten 

     

 hycap 2080,30 0,8   

 deelname werking CICOV 3040 1,1   

 subtotaal   5120,3 1,9 

Lokale opdrachten      

 wijkwerking 23198,35 8,5   

 maatschappelijk overlast team 16045,10 5,9   

 meldkamer (onthaal, telefonie, dispatching) 15180,45 5,6   

 klachtencel 8925,25 3,3   

 eerstelijnspolitie 74545,15 27,4   

 lokale recherche 23524,40 8,6   

 slachtofferbejegening 408,28 0,2   

 evenementen/toezicht Ster 8508,16 3,1   

 verkeersregeling (begin en einde school) 1756 0,6   

 verkeer (overeenkomstig verkeersveiligheid, verkeersdienst,...) 10532,41 6,4   

 projectwerking (actieplannen in het raam van veiligheid en leef-
baarheid) (verkeer hoort hier niet bij – zie bovenvermeld)15 

8.514,99 3,1   

 projectwerking (actieplannen in het raam van dienstverlening en 
werking) 

0 0,0   

 voorleidingen, rechtbank, overbrengingen etc. 563 0,2   

 andere (bijzondere wetgeving, maatschappelijke cel, diefstalpre-
ventie, afwezigheidstoezicht)16 

15420,71 5,7   

 intercultureel netwerk 281,30 0,1   

 wapens 1592,39 0,6   

 gerechtelijk secretariaat 12160 4,5   

 bijstand deurwaarder 180,35 0,1   

 bijstand andere 1686,05 0,6   

 subtotaal   229779,9 84,5 

Strategie en be-
leid 

     

 dagelijkse leiding 4510,30 1,7   

 evaluaties ed. 59,20 0,02   

 begroting     

 subtotaal   9139 3,4 

management van 
de medewerkers 

     

 dienstplanning/vatting 4026,05 1,5   

 HRM 2065,44 0,8   

 opleidingen en trainingen 10143,04 3,7   

 vergaderingen 2793,02 1,0   

 werving en selectie 427,45 0,2   

 vakverenigingen 1957 0,7   

 medische controle 184,36 0,1   

 subtotaal   21596,36 7,9 

management van 
de middelen 

     

 logistiek, ICT 4101,46 1,5   

 andere     

 subtotaal   4101,46 1,5 

niet specifieke 
diensten 

     

 bewaking enzovoort 2233,34 0,8   

    2233,34 0,8 

totale 
beschikbare 
zonale 
capaciteit 

  271970,3 100,00% 

                                                      
15

 Projecten: uitgaansbuurt (4044,25 uren), inbraak (2485,44), drugs (218,15 uren) en varia (1.767,15 uren). 
16

 Bijzondere wetgeving: 4.560 uren, maatschappelijke cel: 10.231,71 uren (excl. slachtofferbejegening), diefstalpreventieadvies: 429 

uren, afwezigheidstoezicht: 200 uren 
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HOOFDSTUK 3. 

DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
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3.1. De vorige strategische doelstellingen – evaluatie 
en te trekken lessen 
 
Van 2008 tot en met 2013 werkte de politiezone prioritair rond: 
 partnergeweld; 
· overlast in de uitgaansbuurt; 
· druggebruik en drugdealing; 
· diefstal met braak; 
· verkeersonveiligheid 
 
Deze projecten werden door de zone voor de gemeenteraad grondig geëvalueerd tot en met eind 2012. Deze evaluatie 
vindt u als bijlage (4). 
 
Enkele lessen die we kunnen trekken uit deze evaluatie: 
· Project partnergeweld: alle doelstellingen binnen het project worden gehaald: er is een referentieambtenaar die 

instaat voor de dossiers partnergeweld en er is een protocol met het CAW voor dader- en slachtofferbejegening. 
Door vijf jaar lang projectmatig te werken, is het inzicht van de medewerkers in het fenomeen verhoogd en maakt 
de opvolging ervan nu deel uit van de routine. 

· Project overlast in de uitgansbuurt: de overlast in de uitgangsbuurt blijft onder controle, maar het gebied van het 
uitgangskwartier wordt wel groter door de komst van nieuwe trekpleisters. Rond het voorkomen van alcoholmisbruik 
bij minderjarigen heeft de politie nauwelijks gewerkt. 

· Project drugdealing en problematisch druggebruik: de politie heeft de voorbije jaren vooral capaciteit geïnvesteerd 
in grote onderzoeken naar drughandel, waarbij ze minder controleerde op problematisch druggebruik in de vooraf 
gekozen locaties zoals stationsomgeving, uitgaansbuurt en publieke instellingen.  

· Project diefstal met braak: het aantal inbraken daalt licht, maar blijft wel hoger dan verwacht in de doelstellingen. 
Het korps zal met de partners en overheden op zoek gaan naar nieuwe methodes en technieken om dit fenomeen 
aan te pakken. 

· Project verkeersonveiligheid: de politie bereikte goede resultaten op de gewestweg N70. Algemeen blijft het aantal 
ongevallen met gewonden status quo, waarbij opvalt dat meer slachtoffers fietser zijn dan bestuurder van een ge-
motoriseerd voertuig. 

 

3.2. De strategische doelstellingen 2014-2017 
 

3.2.1. Synthese van de argumentatie: argumentatiematrix en motivering 
Hieronder vindt u een synthese van de fenomenen die door de verschillende overheden genoemd worden in hun respec-
tieve beleidsplannen of enquêtes (bij burgers). De kruisjes duiden aan welke overheden deze fenomenen beschouwen 
als prioritair. Daarna gaan we over tot het motiveren van de strategische beleidsprioriteiten. 
 

Argumentatiematrix 
 
Binnen veiligheid en leefbaarheid 
 PZ Stads-

bestuur 
PdK DirCo DirJud NVP SVPP17 Burger 

Diefstal gewapenderhand   x x x x   

Geweld in de publieke ruimte (openbaar vervoer, stads-
bendes) 

  x x  x   

Drugs (import, export van cocaïne, productie en smokkel 
van synthetische drugs en cannabis en de verkoop van 
drugs) 

 x x x x x x  

Illegale vuurwapenzwendel    x x x   

Terrorisme    x x x   

Intrafamiliaal geweld   x x x x   

Mensenhandel (seksuele en economische uitbuiting)   x x x x   

Mensensmokkel   x x x    

Informaticacriminaliteit x  x x x x   

Fraude (sociale en fiscale fraude, fraude inzake afvalbe-
heer) 
Deelname aan (grootschalige) acties in samenwerking 
met sociale- en inspectiediensten 

  x x x x   

Inbraken in woningen en andere gebouwen 
Deelname aan (grootschalige) suprazonele acties tegen 
inbraken 

x  x x x x x x 

                                                      
17

 SVVP: strategisch veiligheids- en preventieplan 2007-2013. 
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 PZ Stads-
bestuur 

PdK DirCo DirJud NVP SVPP18 Burger 

Veilig verkeer 
 Prioritaire thema‟s: overdreven snelheid, rijden on-

der invloed van alcohol of drugs, gsm-gebruik achter 
het stuur, niet dragen van de gordel, niet-gebruiken 
van kinderzitjes: verhogen controles  

 Prioritaire doelgroep: zachte weggebruiker, motor-
rijders, vrachtwagenchauffeur en vrachtvervoer 

 Deelname aan verkeershandhavingsplannen op de 
gewestwegen 

 Deelname aan suprazonale controleacties 
 Deelname aan eindejaarscampagnes 
 Deelname aan verkeersveilige dag, nacht en andere 

punctuele acties van het BIVV 
 Jaarlijks uitvoeren van een verkeersongevallenana-

lyse 
 Verdere automatisering en inzet van technologieën 

om de effectiviteit en efficiëntie te verhogen 
 Doorgaand verkeer uit stadscentrum en dorpskernen 

weren 

x x x x  x  x 

Overlast (winkelstraten, horeca, schoolomgeving, stati-
ons, bushaltes) 

x x  x  x x  

Misdrijven tegen de fysieke integriteit (moord, dood-
slag..) 

    x    

Sluikstorten en zwerfvuil        x 

Geluidsoverlast        x 

Milieu-inbreuken en inbreuken op de wetgeving inzake 
volksgezondheid 

  x      

Vermogensdelicten   x      

Geweldsdelicten   x      

Ecofinmisdrijven (andere dan informaticacriminaliteit)   x      

Fietsdiefstal x  x    x  

 
Binnen werking en organisatieontwikkeling 
 PZ Stads-

bestuur 
PdK DirCo DirJud NVP SVPP Burger 

Bijdragen in CICOV en AIK met personeel of financiële 
steun 

   x     

Toepassing dwingende richtlijnen    x     

Deel uitmaken van informatienetwerken: 
 Werkgroepen n.a.v. prioriteiten 
 Partnerships n.a.v. prioriteiten 

   x     

Uitwerken van gerichte aanpak naar veelplegers    x     

Vuurwapenzwendel: verhogen expertise en aanduiden 
referentiepersoon. 

   x     

Afbouwen van oneigenlijke administratieve politietaken    x     

Regeling i.v.m. informatie-inwinning van administratieve 
aard (opsporingsprogramma) 

   x     

Gebeurtenissen voetbal (spotterswerking, protocol, be-
leidsopties FOD BIZA) 

   x     

Nood- en interventieplanning    x     

Voeden van het AIK met alle informatie, aanmeldingen 
en resultaatsmeldingen, ongeacht bestuurlijke of gerech-
telijke politie. 

   x  x   

Verdere implementatie van een modern HR-beleid    x  x   

Efficiëntere informatie-uitwisseling op het vlak van be-
stuurlijke politie door invoering van gegevensbank PALT 

   x     

Optimalisering informatiebeheer bij gerechtelijke onder-
zoeken 

   x     

Het verder ontwikkelen van capaciteitsplanning, -beheer, 
-opvolging en –evaluatie als noodzakelijk managementin-
strument 

   x     

Investeren in nieuwe technologieën (bijv. sociale media, 
intelligente camera‟s..) 

   x  x   

Zuinig en ecologisch verantwoord ondernemen door de 
opmaak van een plan voor energiebesparingen 

   x  x   

Een moderne en efficiënte organisatie uitbouwen  x       

Kerntakendebat voeren  x       

Interne werking verbeteren (o.a. gebiedsgericht werken)  x       

Actiever mogelijkheden van internet benutten  x       

Inzetten op ICT voor een betere dienstverlening en inter-  x       

                                                      
18

 SVVP: strategisch veiligheids- en preventieplan 2007-2013. 
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ne werking 

De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de 
inwoners verhogen 

 x       

Korpsgevoel organisatiebreed ondersteunen x        

Leiding geven en leiding krijgen x        

Verdere implementatie van informatiegestuurde politie-
zorg 

x        

Gefaseerde toepassing van de CP 3 x        

Informatiegestuurde politie verder uitbouwen      x   

Tweejaarlijks evalueren van het politiebeleid      X   

 
Motivering  

 
Zie ook verslag zonale veiligheidsraad politiezone Sint-Niklaas van 31 mei 2013: bijlage (5) 
Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek (juni 2013): zie bijlage (6) 
 

Door de zonale veiligheidsraad gekozen strategische beleidskeuzen binnen veiligheid en leefbaarheid 

 MOTIVERING 
Bevorderen van de leefbaarheid in 
de stadskern  
 
 

Een kwart van de geregistreerde criminaliteit vindt plaats in de stadskern, georiënteerd rond de 
Grote Markt, Hendrik Heymanplein, de uitgaansbuurt en de stationsomgeving. Via dit project 
wil de politie geïntegreerd en integraal werken rond verschillende fenomenen die de stadskern 
belasten, zoals druggebruik en drughandel, gauwdiefstal, opzettelijke beschadigingen, nacht-
lawaai en vechtpartijen en wil ze het onveiligheidsgevoel van de gebruikers van de stadskern 
doen afnemen door nog meer zichtbaar en aanspreekbaar op straat aanwezig te zijn. Dit ge-
beurt door de gerichte inzet van alle operationele diensten, waarin ook een belangrijke rol 
wordt toegekend aan de wijkinspecteurs. 

Voorkomen en doen afnemen van 
inbraken in gebouwen 
 
 

Het aantal pogingen en effectieve inbraken in woningen en gebouwen kent al jaren een stij-
gende tendens, niet alleen in Sint-Niklaas, maar in heel het arrondissement. Het blijft daarom 
van belang dit fenomeen projectmatig aan te pakken en het via verschillende invalshoeken te 
bestrijden in samenwerking met verschillende lokale en bovenlokale partners. Verder moet de 
zone op zoek naar nieuwe methodes om de bevolking pro-actief te betrekken bij dit misdrijf, 
o.a. via de sociale media. Het fenomeen doet zich voor in alle wijken van de stad, waardoor 
ook de wijkinspecteurs een belangrijk schakel vormen in het preventieve en repressieve onder-
deel van dit project, maar ook in de nazorg. 

Garanderen van de verkeersvei-
ligheid en verder uitbouwen van 
een e-reputatie  
 

Het garanderen van een veilige mobiliteit voor iedereen begint in de eerste plaats door een 
volgehouden handhaving rond steeds weerkerende thema‟s. Dit blijft een belangrijke kerntaak 
voor de politie. Daarnaast wil de politie met dit project ook investeren in een verkeersveilig-
heidsbeleid dat maatregelen stimuleert op vlak van infrastructuur, educatie, voorlichting en 
communicatie met als doel het aantal verkeersongevallen te doen afnemen. Hierin zit ook de 
verdere uitbouw van haar e-reputatie vervat. Door meer verkeersacties aan te kondigen en 
resultaten mee te geven, wil de politie het verkeersgedrag van weggebruikers beïnvloeden en 
de bevolking de idee geven dat ze op elk moment van de dag kan worden gecontroleerd 

Informaticacriminaliteit  
 
 

Binnen de economische en financiële misdrijven kent informaticacriminaliteit een enorme stij-
ging. De federale politie registreerde in 2011 ongeveer 15.000 cybercrimedelicten. De meeste 
van deze handelingen hebben betrekking op informaticafraude en meer in het bijzonder fraude 
gelinkt aan betaalmiddelen. Met dit project wil de zone de kwaliteit van de eerstelijnsvaststel-
lingen doen toenemen, zodat de politieambtenaar in staat is de gedupeerde te informeren en 
raad te geven, een goed dossier op te bouwen en kleine onderzoeken uit te voeren.  

Bestrijden van fietsdiefstal  
 
 

Al decennialang vormt fietsdiefstal in absolute aantallen het meest voorkomende criminaliteits-
fenomeen in de stad, maar nog nooit werd het projectmatig aangepakt. Het fenomeen wordt 
vaak stiefmoederlijk behandeld, maar heeft vaak een grote impact op het slachtoffer. Doel is in 
de eerste plaats een integrale en geïntegreerde aanpak uit te werken met verschillende part-
ners. Daarnaast wil de politie met dit project de aangiftebereidheid verhogen en nog meer 
inzetten op preventie.  

 
De volgende fenomenen worden NIET projectmatig aangepakt door de politiezone 
 MOTIVERING 

Diefstal gewapenderhand Diefstal met geweld wordt binnen het project leefbaarheid in de stadskern wel prioritair aange-
pakt, maar enkel binnen de omschrijving van het gebied. 

Geweld in de publieke ruimte Deze vorm van geweld wordt binnen het project leefbaarheid in de stadskern wel prioritair 
aangepakt, maar enkel binnen de omschrijving van het gebied. 

Drugs Druggebruik en drughandel worden binnen het project leefbaarheid in de stadskern wel priori-
tair aangepakt, maar enkel binnen de omschrijving van het gebied. Daarnaast voert een ge-
specialiseerde sectie van de lokale recherche dagelijks onderzoek naar het fenomeen. 

Illegale vuurwapenzwendel De zone heeft een referentieambtenaar aangeduid, maar in realiteit is dit misdrijf haast onbe-
kend in Sint-Niklaas. 

Terrorisme 
 
 
 

De politie pakt dit fenomeen niet projectmatig aan omdat het zich sensu stricto niet echt zicht-
baar manifesteert in het arrondissement Dendermonde. De politie heeft wel bijzondere aan-
dacht voor het fenomeen. Elke nuttige informatie wordt via de bestaande procedures conform 
de MFO3 gesignaleerd. 

Intrafamiliaal geweld Binnen de maatschappelijke cel is één inspecteur bijna voltijds belast met de opvolging van de 
dossiers intrafamiliaal geweld. Door vijf jaar projectmatig te werken rond dit fenomeen, maakt 
dit nu deel uit van de routinewerking. 
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Mensenhandel en -smokkel  De politie pakt dit fenomeen niet projectmatig aan omdat een gespecialiseerde sectie migratie 
van de lokale recherche, bestaande uit twee personeelsleden, hier dagelijks rond werkt. 

Fraude 
Deelname aan acties in samenwer-
king met sociale- en inspectiedien-
sten 

De politie pakt dit fenomeen niet projectmatig aan omdat een gespecialiseerde financiële sectie 
van de lokale recherche, bestaande uit twee personeelsleden, hier dagelijks rond werkt. 

Misdrijven tegen de fysieke integri-
teit (moord, doodslag) 

De politie pakt dit fenomeen niet projectmatig aan omdat een gespecialiseerde sectie van de 
lokale recherche, bestaande uit één personeelslid, hier dagelijks rond werkt. 

Sluikstorten en zwerfvuil De politie pakt dit fenomeen niet projectmatig aan omdat een gespecialiseerde dienst bijzonde-
re wetten, bestaande uit vier personeelsleden, hier dagelijks rond werkt. 

Geluidsoverlast Geluidsoverlast wordt binnen het project leefbaarheid in de stadskern prioritair aangepakt, 
maar enkel binnen de omschrijving van het gebied. 

Milieu-inbreuken en inbreuken op de 
wetgeving inzake volksgezondheid 

Dit is de bestaansreden van de dienst bijzondere wetten van de politie die uit vier personen 
bestaat. 

Vermogensdelicten · Winkeldiefstal wordt binnen het project leefbaarheid in de stadskern wel prioritair aange-
pakt, maar enkel binnen de omschrijving van het gebied.   

· 2 % van de totale geregistreerde criminaliteit zijn diefstallen uit voertuigen. Per jaar worden 
gemiddeld een 40-tal auto‟s gestolen. De sectie diefstal besteedt aandacht aan dit feno-
meen, maar niet projectmatig. 

· Zakkenrollerij, handtasdiefstal en grijpdiefstal worden binnen het project leefbaarheid in de 
stadskern wel prioritair aangepakt, maar enkel binnen de omschrijving van het gebied. 

Ecofin-misdrijven Informaticacriminaliteit wordt projectmatig aangepakt. De andere financiële en economische 
misdrijven worden opgevolgd door een gespecialiseerde sectie binnen de lokale recherche.  

 

Door de zonale veiligheidsraad gekozen strategische beleidskeuzes binnen werking en organisatieont-
wikkeling 
 MOTIVERING 

Het korpsgevoel organisatiebreed 
stimuleren door tal van acties met 
als doel de kwaliteit van het gele-
verde werk te doen toenemen  
 
 
 

De betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie verhogen is geen sinecure. Een dege-
lijk motivatiebeleid uitwerken is één van de doelstellingen binnen dit project. Dit kan gaan van 
de organisatie van teambuilding, het aanbieden van een comfortabele werkomgeving, tot het 
creëren van andere overlegstructuren, andere vormen van communicatie, duidelijke verdeling 
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, duidelijke werkomschrijvingen enzovoort. Bin-
nen dit project zal ook ruimte zijn voor de opvolging van de voornaamste conclusies van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013. 

Leiding geven en leiding krijgen  
 
 
 
 
 
 

In het raam van een optimale bedrijfsvoering is het van belang leidinggevenden te stimuleren 
voortdurend te verbeteren en/of te vernieuwen en hiervoor een beroep te doen op het pro-
bleemoplossende, innoverende en lerende vermogen van de organisatie en haar medewerkers. 
Daarnaast wil dit project verder werken aan het concept van het leiderschap met lef, dat erop 
neerkomt dat de leiding op basis van externe en interne informatie een uitdagende koers be-
paalt. Ze draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties – ook voor zichzelf – niet 
uit de weg, is integer en houdt vol. Eenmaal er een richting is bepaald, wordt ze gevolgd. Dit 
vergt van elke leidinggevende integriteit, volharding en doortastend handelen en soms het 
treffen van onpopulaire maatregelen. 

De verdere implementatie van de 
informatiegestuurde politiezorg 
 

Onder IGPZ verstaan we de voortdurende zorg van de politiedienst om op basis van informatie 
over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking de organisatie strate-
gisch, tactisch en operationeel aan te sturen. De voorbije jaren werden de voorwaarden gecre-
ëerd voor het verwerken van informatie door de uitbouw van het LIK en de ingebruikname van 
infoCOP en de gebiedsscan. Na het creëren van deze randvoorwaarden wil dit project nu wer-
ken aan het doen toepassen van de processen door alle medewerkers. In de eerste plaats 
betekent dit dat elke politieambtenaar ‟informatie‟ nog beter en frequenter moet beoordelen in 
functie van de organisatie, met als doel deze informatie beschikbaar en exploiteerbaar te ma-
ken voor alle diensten. 

 
De volgende fenomenen worden NIET projectmatig aangepakt in de politiezone 
 MOTIVERING 

Bijdragen in CICOV en AIK met per-
soneel of financiële steun 

De zone heeft één HINP en één INP afgedeeld naar het CICOV. 

Toepassing dwingende richtlijnen De PZ heeft de dwingende richtlijnen omgezet in dienstorders. 

Deel uitmaken van informatienet-
werken: 
 Werkgroepen n.a.v. prioriteiten 
 Partnerships n.a.v. prioriteiten 

De PZ neemt haar verantwoordelijkheid in de verschillende bestaande werkgroepen. 

Uitwerken van gerichte aanpak naar 
veelplegers 

De zone had een procedure uitgewerkt voor de opvolging van veelplegers, doch deze is stop-
gezet. De aangekondigde nationale richtlijnen blijven uit, maar via het Regionaal Recherche-
overleg en de referentiemagistraten kan de politiezone nog steeds de aandacht van de parket-
magistraten vestigen op de aanwezigheid van veelplegers binnen de zone en kan ze overleg 
plegen over de aanpak van bepaalde figuren. Het initiatief moet wel uitgaan van de lokale 
zones.  

Vuurwapenzwendel: verhogen ex-
pertise en aanduiden referentieper-
soon. 

De zone heeft een referentieambtenaar aangeduid. 

Afbouwen van oneigenlijke admini-
stratieve politietaken 

De zone neemt deel aan een werkgroep GERARDT van het arrondissement Antwerpen over 
o.a. de afbouw van administratieve taken. 
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Regeling i.v.m. informatie-inwinning 
van administratieve aard (opspo-
ringsprogramma) 

 De zone heeft een goed contact met de CSD-SIOP. 
 Binnen het LIK is er een bestuurlijke component die EEI‟s (essentiële elementen van infor-

matie) en RAR‟s (administratieve rapporten) opstelt. 

Gebeurtenissen voetbal (spotters-
werking, protocol, beleidsopties FOD 
BIZA) 

Ondanks het feit dat het niet verplicht is een protocol af te sluiten met een voetbalclub in der-
de klasse, vindt de PZ Sint-Niklaas dit toch een goede praktijk en zal ze dit blijven doen. De 
zone gaat ook naar de samenkomsten voor de voetbalcoördinatoren derde klasse. 

Nood- en interventieplanning De zone neemt deel aan de veiligheidscel van het stadsbestuur en organiseert mee oefeningen. 

Voeden van het AIK met alle infor-
matie, aanmeldingen en resul-
taatsmeldingen, ongeacht bestuurlij-
ke of gerechtelijke politie 

Dagelijks vertrekt een selectie van relevante meldingen naar het AIK. 
Via een protocol met de federale politie heeft het AIK ook toegang tot Portal van de PZ Sint-
Niklaas. 

Verdere implementatie van een mo-
dern HR-beleid 

De dienst HRM is gestart met de gefaseerde digitalisering van de werking. Hiervoor zal in eer-
ste instantie de bestaande, veelal schriftelijke en verspreide informatie, gecentraliseerd worden 
in het registratiesysteem GALop. In 2012 werden de ziektedagen en de evaluatie- en functione-
ringsgesprekken gedigitaliseerd. 

Efficiëntere informatie-uitwisseling 
op het vlak van bestuurlijke politie 
door invoering van gegevensbank 
PALT 

De zone nam deel aan de werkgroep. Bepaalde facetten van deze databank zullen nu worden 
getest door de federale politie en enkele lokale zones. De invoering van PALT is voorzien voor 
2014. 

Het verder ontwikkelen van capaci-
teitsplanning, -beheer, -opvolging en 
–evaluatie als noodzakelijk mana-
gementinstrument 

De zone beschikt over een gespecialiseerde cel planning en coördinatie. 

Investeren in nieuwe technologieën 
(bijv. sociale media, intelligente 
camera, enz.) 

Op 2 april 2012 startte de politie met haar aanwezigheid op Facebook, Twitter.  
Op Facebook volgen 904 personen de politiezone, op Twitter 972. 

Zuinig en ecologisch verantwoord 
ondernemen door de opmaak van 
een plan voor energiebesparingen 

De politie nam in 2010 haar intrek in een laagenergetisch Politiehuis. 
Het voertuigenpark is al jaren onderworpen aan strenge milieubesparende voorwaarden. 

Een moderne en efficiënte organisa-
tie uitbouwen 

Door een modern HR-beleid, ondersteund door performant materiaal en een goed gestructu-
reerde werkplek, heeft de PZ al een weg afgelegd naar de uitbouw van een moderne organisa-
tie. Door de verdere implementatie van de informatiegestuurde politiezorg moet ze ook nog 
efficiënter worden. 

Kerntakendebat voeren De zone neemt deel aan een werkgroep GERARDT van de arrondissement Antwerpen dat han-
delt over de kerntaken van de politie. 

Interne werking verbeteren (o.a. 
gebiedsgericht werken) 

De zone neemt deel aan het project van het stadsbestuur over gebiedsgericht werken. 

Actiever mogelijkheden van internet 
benutten 

De zone heeft een project informaticacriminaliteit ingeschreven als prioriteit. 

Inzetten op ICT voor een betere 
dienstverlening en interne werking 

De dienst ICT wordt uitgebreid met één INP. 

De betrokkenheid en tevredenheid 
over de stad bij de inwoners verho-
gen 

De politie neemt deel aan werkgroepen die belangrijke thema‟s uit het Witboek verder willen 
uitdiepen. Klantvriendelijkheid en dienstverlening zijn alleszins thema‟s van één van deze werk-
groepen. 

Tweejaarlijks evalueren van het 
politiebeleid 

De politiezone heeft een traditie om jaarlijks het zonaal veiligheidsplan te evalueren, geënt op 
het CAF-model. Ze breng deze evaluatie ter kennis van de gemeenteraad, de pers en de bevol-
king (via de website). 

 

3.2.2. De strategische doelstellingen 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BINNEN MINIMALE WERKINGSNORMEN 
 
· Wijkwerking: de minimale werkingsnorm wordt ruimschoots overschreden. 
 
· Onthaal: aan de minimale werkingsnorm is voldaan. 
 
· Interventie: aan de minimale werkingsnorm is voldaan. 

 
· Slachtofferbejegening: de minimale werkingsnorm wordt ruimschoots overschreden. 
 
· Recherche en lokaal onderzoek: aan de minimale werkingsnorm is voldaan. 
 
· Handhaving openbare orde: aan de minimale werkingsnorm is voldaan. 
 
· Verkeer: aan de minimale werkingsnorm is voldaan. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BINNEN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1:  
HET BEVORDEREN VAN DE LEEFBAARHEID, HET BEHEERSEN VAN DE OVERLAST 

 EN HET BESTRIJDEN VAN DE CRIMINALITEIT IN DE STADSKERN 

 

Definitie  
fenomeen 

 28 % van de geregistreerde criminaliteit vindt plaats in de stadskern, georiënteerd rond de Grote 
Markt, Hendrik Heymanplein, de uitgaansbuurt en de stationsomgeving. Via dit project wil de poli-
tie geïntegreerd en integraal werken rond verschillende fenomenen die de stadskern belasten en 
wil ze het onveiligheidsgevoel van de gebruikers van de stadskern doen afnemen door nog meer 
zichtbaar en aanspreekbaar op straat aanwezig te zijn. 
 Uitgaansoverlast- en criminaliteit: de politie zal vooral werken rond de fenomenen opzettelijke 

beschadigingen, slagen en verwondingen, alcoholmisbruik bij minderjarigen, geluidsoverlast 
door muziek en personen, nachtlawaai en wildplassen. 

 Diefstal: de politie zal vooral werken rond de fenomenen diefstal met geweld, gauwdiefstal en 
winkeldiefstal. 

 Drugs: de politie zal vooral werken rond druggebruik in de openbare ruimte en drughandel. 
 De stadskern of kerngebied wordt binnen het project omschreven als volgt: stadspark, Zeil-

doekstraat, Walburgstraat, Grote Peperstraat, Kleine Peperstraat, Kalkstraat, Apostelstraat, Sint-
Nicolaasplein, Sacramentsstraat, Houtbriel, Grote Markt, Nieuwstraat, de Castrodreef, Onze-Lieve-
Vrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Parkstraat, Sint-Jozefstraat, Stationsstraat, Dr. Verdurmen-

straat, Zamanstraat, Ankerstraat, Zwijgershoek, Regentieplein, Regentiestraat, Vermorgenstraat, 
Prins Albertstraat, Mercatorstraat, Stationsplein, Leopold II-laan en Noordlaan. 

 

Diagnostiek  
fenomeen 

In 2012 vond 28 % van de geregistreerde criminaliteit plaats in de stadskern, georiënteerd rond de 
Grote Markt, Hendrik Heymanplein, de uitgaansbuurt en de stationsomgeving. Meer specifiek gaat dit 
in dalende volgorde over de volgende fenomenen in functie van het project: 
 Slagen en verwondingen: 148 feiten, of 18,7 % van het geheel 
 Gauwdiefstal: 135 feiten, 17,5 % 
 Opzettelijke beschadigingen: 136 feiten of 17,1 % 
 Openbare dronkenschap: 129 feiten of 16,7 % 
 Winkeldiefstal: 79 feiten of 10,2 % 
 Wildplassen: 46 feiten of 6 % 
 Diefstal met geweld: 35 feiten of 4,5 % 
 Geluidsoverlast: 26 feiten of 3,4 % 
 Drugbezit en druggebruik: 24 feiten of 3,1 % 
 Nachtlawaai: 8 feiten of 1 % 
 Drughandel: 6 feiten of 0,8 % 

 
In 2012 kregen 225 inwoners uit uitgaansbuurt de kans een bewonersenquête in te vullen die peilde 
naar de buurtproblemen, de leefbaarheid en onveiligheid. 61 (27 %) bewoners bezorgden een inge-
vuld enquêteformulier terug. De volgende fenomenen werden in afnemende volgorde als storend 
ingevuld: 
1. Vuil en rommel in de straat 
2. Wildplassen 
3. Geluidsoverlast door personen 
4. Vechtpartijen 
5. Geluidsoverlast door auto‟s en bromfietsen 
6. Lastigvallen van personen 
7. Overdreven snelheid 
8. Hinderlijk parkeren 
9. Geluidsoverlast door muziek 
10. Drugdealen 

 

Te bereiken 
globale doelen 

Het bevorderen van de leefbaarheid, het beheersen van de overlast en het bestrijden van de crimina-
liteit in de stadskern d.m.v. onderstaande operationele doelstellingen: 
 
Overkoepelend: 
 Door doelgericht politieoptreden in het kerngebied, de stijgende trend inzake diefstallen en over-

last ombuigen. 
 Door permanente politieaandacht de norm19 inzake druggebruik op het openbaar domein her-

stellen, ondermeer om het risicogedrag van -25-jarigen te beperken en door het verzamelen van 
inlichtingen over drugdealing. 

 
 

                                                      
19 Norm druggebruik gehanteerd door de politie: geen gebruik van illegale drugs op het openbaar domein. 
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Uitgaansoverlast- en criminaliteit: 
 Absolute nultolerantie20 voeren t.a.v. personen die geweld plegen of zich geregeld agressief ge-

dragen of in het bezit gevonden worden van voorwerpen die kunnen worden gebruik als wapen. 
 Alcoholmisbruik bij minderjarigen in de uitgaansbuurt tegengaan door het uitvoeren van gerichte 

controles, waarbij de politie de jongere aanspreekt, informeert naar de leeftijd en terugkoppelt 
naar de uitbater van de horecagelegenheid waar de jongeren zijn alcohol verkregen heeft. 

 Doen stijgen van het aantal betrappingen van vandalisme en bevuiling door politieaanwezigheid 
op de meest bedreigde locaties en momenten, ondersteund door technologie. 

 Integreren van een aantal acties van het project verkeersveiligheid, ondermeer inzake alcohol, 
wildparkeren, het gebruik van de voetgangerszone, verkeersagressie enz. 

 
Diefstal 
 Door op de juiste momenten sterk ontradend aanwezig te zijn, het aantal winkel- en gauwdief-

stallen doen dalen. 
 Door het ondersteunen en helpen ontwikkelen van een Winkel Informatie Netwerk, het aantal 

vaststellingen heterdaad inzake winkel- en gauwdiefstallen doen stijgen. 
 Door het uitwerken van een procedure rond het vaststellen en onderzoeken van diefstal met 

geweld, het aantal ophelderingen doen toenemen en hierdoor een sterk ontradend effect cre-
ëren bij potentiële daders. 

 Integreren van een aantal acties van het project fietsdiefstal. 
 

Drugs21 
 Door permanente aandacht, aangevuld met specifieke acties, het druggebruik in de openbare 

ruimte beteugelen22. 
 Door exploitatie van dossiers en inlichtingen, doelgericht dealers opsporen. 
 Door doorverwijzing van betrapte druggebruikers tot 25 jaar, deze opnieuw aan het begin van 

de integrale procesketen brengen (preventie, vroeginterventie), conform het lokaal drugbeleids-
plan. 

 Via actie, overleg en samenwerking met de dienst preventie en samenleving, gestalte geven aan 
de integrale benadering van het fenomeen. 

 

Medewerkers  De betrokkenheid van de medewerkers bij het project verhogen door te werken in een beperkt 
gebied, gefocust op een beperkt aantal fenomenen. 

 Van de wijkinspecteurs wordt verwacht dat zij een netwerk onderhouden in functie van het pro-
ject. 

 

Middelen  Technologische middelen allerlei: cameranetwerk, nummerplaatherkenning enz. 
 Algemeen politiereglement stad Sint-Niklaas 

 Bijzondere wetten 

 

Partners  Interne partners 
 Projectchefs van de projecten fietsdiefstal en verkeersveiligheid binnen de politiezone  
 Horecacoach 
 Sanctionerend ambtenaar 
 Dienst preventie en samenleving 
 Parkeerwachters 
 Gemeenschapswachten 
 Reine stad 
 Gemachtigde opzichters 

 
 

                                                      
20

 Nultolerantie: steeds opstellen van een proces-verbaal en toepassen van de bestuurlijke handhaving (GAS, NGW). 
21

Lichte straffen voor het bezit / gebruik van cannabis: voor het bezit/gebruik van cannabis heeft de wetgever slechts lichte straffen 
voorzien, met als gevolg een korte verjaringstermijn van 6 maanden. De (overbelaste) correctionele rechtbanken bleven evenwel be-
voegd. Aansluitend heeft het College van Procureurs-generaal samen met de toenmalige Minister van Justitie een gemeenschappelijke 
richtlijn uitgevaardigd waarin aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik, zoals in 
het verleden, de laagste prioriteit in het vervolgingsbeleid wordt gegeven, uitgezonderd wanneer het bezit gepaard gaat met verzwa-
rende omstandigheden (artikel 2bis van de Wet van 24 februari 1921: zwaardere straffen) of bij verstoring van de openbare orde (bv. 
in de onmiddellijke omgeving van een schoolinstelling of ostentatief bezit: COL 2/2005 van 1 februari 2005). Aangezien de wetgever 
bovendien de verjaringstermijn voor bezit / gebruik van cannabis heeft herleid tot 6 maanden en op die wijze vervolging van de gebrui-
ker quasi onmogelijk heeft gemaakt, lijkt het opstellen van een volledig proces-verbaal voor cannabisgebruik (behoudens voormelde 
uitzonderingen) weinig zinvol. Een volledig proces-verbaal veronderstelt immers een verhoor van de verdachte, ofwel met arrestatie en 
bijstand van een advocaat bij het verhoor, ofwel zonder arrestatie en op uitnodiging overeenkomstig de Salduz-wetgeving. Beide werk-
wijzen slorpen veel politiecapaciteit op, terwijl de geldboete voor dergelijke feiten maximum 25 euro (x 6) bedraagt. De Procureur des 
Konings is bovendien van oordeel dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in de aanpak van de drugdealers, gevolg van de beperkte 
capaciteit binnen de lokale recherches. 
22

 Beteugelen: identificeren en verbaliseren. 
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 Externe partners 
 Centrummanager 
 NMBS 
 De Lijn  

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

Alle onderstaande indicatoren worden gerapporteerd op jaarbasis. 
 
Resultaatsindicatoren 
 Aantal pv‟s slagen en verwondingen 
 Aantal pv‟s gauwdiefstallen 
 Aantal pv‟s opzettelijke beschadigingen 
 Aantal feiten van openbare dronkenschap 
 Aantal pv‟s winkeldiefstallen 
 Aantal vaststellingen van wildplassen 
 Aantal pv‟s diefstal met geweld 
 Aantal pv‟s en vaststellingen geluidsoverlast 
 Aantal pv‟s drugbezit 
 Aantal pv‟s druggebruik 
 Aantal pv‟s drughandel 
 Aantal vaststellingen nachtlawaai 
 Aantal pv‟s verboden wapenbezit 

 Oprichting Winkel Informatie Netwerk: ja/nee 
 Aantal maal dat het Winkel Informatie Netwerk werd gewaarschuwd door de politie 
 
Prestatie-indicatoren 
 Aantal gecontroleerde minderjarige jongeren die teveel alcohol drinken 
 Aantal controles in de horeca n.a.v. dronken minderjarige jongeren 
 Aantal vergaderingen met interne partners 
 Aantal vergaderingen met externe partners 
 Aantal acties in samenwerking met de projectchef fietsdiefstal 
 Aantal acties in samenwerking met de projectchef verkeersveiligheid 
 Aantal personen doorverwezen naar de vroeginterventie drugs 
 Aantal acties rond druggebruik in de openbare ruimte 
 Aantal acties gauwdiefstal 
 Aantal acties winkeldiefstal 
 Aantal acties diefstal met geweld 
 Aantal acties geluidsoverlast 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 

 
Impactindicatoren 
 Aantal op heterdaad betrapte gauwdieven 
 Aantal op heterdaad betrapte winkeldieven 
 Aantal op heterdaad betrapte vandalen 
 Aantal opgehelderde diefstallen met geweld 

 

Kritieke succes-
factoren23 

Inzake drugs: voldoende capaciteit voor opsporing (politie) en voldoende capaciteit voor vervolging 
(parket en rechtbank) 

 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2:  
HET VOORKOMEN EN BEHEERSEN VAN INBRAKEN 

 
Definitie  
fenomeen 

· Binnen het project „inbraken‟ worden volgende criminele figuren24 verstaan: 
· woninginbraak ruim: een diefstal met braak, inklimming, of valse sleutel, met of zonder geweld 

in een woning (huis, appartement, garage), aangevuld met inbraken in een tent, tuinhuis, ser-

re…; 
· inbraken in bedrijven; 
· inbraken in openbare instellingen. 

· Met dit project wil de politie bijdragen tot het beheersen van het fenomeen inbraken in Sint-
Niklaas. 

 

Diagnostiek  
fenomeen 

· In 2012 vonden in Sint-Niklaas 446 inbraken plaats, waarvan 65,5 % effectieve inbraken, 32 % 
pogingen en 2,5 % inbraken waarbij de dader op heterdaad werd gevat. 

                                                      
23 Kritieke succesfactoren: factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes. 
24 Criminele figuren: feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn opgenomen, maar in de dagelijks politiepraktijk onder die be-
naming worden gekwalificeerd. 
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· 67 % van de inbraken vond plaats in woningen of appartementen, 19,5 % in bedrijven, winkels of 
horecagelegenheden en 13,5 % in garages, kelders of stalletjes 

· 33,5 % van de inbraken vond plaats tussen 22 en 6 uur, 27 % tussen 6 en 18 uur en 12,5 % tus-
sen 18 en 22 uur (rest: onbepaald). Geld en juwelen werden het vaakst gestolen. 

· Inbraakgraad25 (= het aantal inbraken per 1.000 inwoners) in een aantal vergelijkbare centrum-
steden: Oostende (13), Kortrijk (9,1), Turnhout (6,9), Aalst (6,42), Sint-Niklaas (6,1), Genk (5,6), 
Brugge (5,5), Hasselt (5,8) en Roeselare (4,7). 

· Uit de lokale veiligheidsbevraging van 2011 kwam naar voor dat de politie prioriteit moet geven 
aan de volgende fenomenen: (1) onaangepaste snelheid in het verkeer, (2) woninginbraken, (3) 
wildparkeren, (4) sluikstorten en zwerfvuil en (5) geluidsoverlast. 

 

Te bereiken 
globale doelen 

Het voorkomen en beheersen van inbraken door middel van de onderstaande operationele doelstel-
lingen. 
 
1. De inbraakgraad in Sint-Niklaas moet tenminste dezelfde trend volgen als de gemiddelde in-

braakgraad in de andere centrumsteden, maar we streven naar een lager gemiddelde. 
2. Door de jaarlijkse opmaak van een daderanalyse, meer inzicht krijgen in het daderprofiel en de 

motieven tot inbraak. 
3. Door het organiseren van kleinschalige acties met behulp van verschillende technieken potentië-

le daders ontmoedigen inbraken te plegen. 
4. Door de kwaliteit van de aanvankelijke vaststellingen (of m.a.w. het eerste richtinggevend on-

derzoek) te verbeteren, het succes van het eigen onderzoek en/of het verdere onderzoek door 
de FGP26 verhogen. Dit kan o.a. door het uitvoeren van buurtonderzoek, sporenonderzoek, DNA-
onderzoek en telefonieonderzoek. Concreet betekent dit dat de politie rechercheert tot er mate-
riële elementen in het dossier aanwezig zijn die wijzen op de betrokkenheid van criminele orga-
nisaties en/of dadergroeperingen. 

5. Door het dagelijks opvolgen van de feiten, bepaalt de referentiepersoon „rondtrekkende daders‟ 
of feiten van systematische aard zijn, met als doel zo snel mogelijk informatie door te geven aan 
de referentiemagistraat, maar ook deze informatie voor exploitatie ter beschikking te stellen van 
het korps. 

6. Door toepassing van de methodiek IGPZ erin slagen daders op heterdaad te betrappen. 
7. Verder investeren in nazorg: 

 Door de wijkinspecteurs op herbezoek te sturen bij de slachtoffers van inbraken met als doel 
extra informatie te bekomen (bijv. over bijkomend nadeel), feedback te geven over het onder-
zoek, en informatie te geven over het voorkomen van een nieuwe inbraak. 

 Door de slachtoffers te stimuleren het statuut van benadeelde persoon aan te nemen. 
 Door de slachtoffers te ondersteunen in het verdere verloop van de gerechtelijke procedure, 

door hen feedback te geven over het dossier en/of hen te adviseren m.b.t. de rechtsgang.  
8. Op verzoek van diverse doelgroepen informatie verstrekken over het voorkomen van inbraken, 

het opzetten van netwerken enzovoort.  
9. Door het exploiteren van alle mogelijke communicatiemiddelen via website en sociale media de 

bevolking aansporen tot het doorgeven van informatie aan de politie. 
10. Door het ondersteunen van de preventie in haar nieuwe initiatieven zoals speed DPA27, het aan-

tal adviezen diefstalpreventie doen toenemen. 

 

Medewerkers · De adviseur DPA zal een interne vorming rond DPA organiseren voor de wijkinspecteurs. 
· De adviseur DPA zal elke wijkinspecteur meenemen op een DPA zodat hij de theorie toegepast ziet 

in de praktijk en nadien de basisprincipes zelf kan overbrengen tijdens huisbezoeken. 
· De adviseur DPA zal de nieuwe personeelsleden van de eerstelijnspolitie vrijblijvend uitnodigen 

mee te gaan op een DPA, zodat zij inzicht krijgen in de belangrijkste dienstverlening van de pre-
ventiedienst. 

· De lokale recherche moet nog beter tips geven aan de eerstelijnspolitie voor goede eerste vaststel-
lingen. 

 

Middelen · Sociale media 

· Andere technische middelen: UFED (uitleessysteem), nummerplaatherkenning enzovoort 

 

Partners Interne partners 
· Preventiedienst: binnen het strategisch veiligheids- en preventieplan heeft deze dienst doelstellin-

gen uitgeschreven om preventief inbraken tegen te gaan.  

                                                      
25

 Inbraakgraad centrumsteden: Oostende (912 inbraken, 69.783 inwoners), Kortrijk (692 inbraken, 75.219 inwoners), Turnhout (297, 

42.572), Sint-Niklaas (446, 72.881), Genk (372, 65.326), Brugge (684, 117.170), Hasselt (445, 75.502) en Roeselare (284, 59.323). 
26 FGP: Federale Gerechtelijke Politie 
27

 Speed DPA: deur-aan-deur diefstalpreventieadvies in een bepaalde wijk in een bepaalde periode, waarbij de politie een beknopt ad-

vies geeft met als doel dat een deel van de aangesproken bevolking nadien een grondig advies aanvraagt en op termijn de woning 
beter beveiligt. 
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· Projectchefs: het project inbraken vertoont raakvlakken met de projecten leefbaarheid in de stads-
kern, fietsdiefstal en informaticacriminaliteit. Samenwerking dringt zich dan ook op. 

 
Externe partners 

· Fenomeenmagistraten “diefstal” parket: samenwerking met de fenomeenverantwoordelijke van de 
lokale recherche 

· Projectmanager FGP “rondtrekkende daders”: samenwerking met de referentiepersoon binnen de 
PZ 

· FGP algemeen: informatie-uitwisseling en samenwerking, in concreto in het raam van het project 
APIG (arrondissementeel project inbraken in gebouwen) voor opleidingen 

· AIK: informatie-uitwisseling 
· Omliggende politiezones: het occasioneel organiseren van bovenlokale acties wanneer er bijv. sig-

nalen zijn dat bepaalde daders in verschillende gemeenten met eenzelfde techniek inbraken uit-
voeren, of wanneer bedrijven met identieke goederen stelselmatig slachtoffer worden van inbraken 

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

Alle onderstaande indicatoren worden gerapporteerd op jaarbasis: 
 
Resultaatsindicatoren 
· Aantal woninginbraken (ruim): poging en voltooid, per maand en tijdstip 
· Aantal inbraken in bedrijven, winkels, horeca: poging en voltooid, per maand en tijdstip 
· Aantal inbraken in garages, stallen, kelder: poging en voltooid, per maand en tijdstip 

· Aantal maal dat het labo ter plaatse wordt gevraagd en aantal bruikbare sporen 
· Aantal views die verstuurd worden naar de lokale recherche 
· Aantal uitgevoerde buurtbevragingen 
· Aantal woninginbraken per wijk 
· Inbraakgraad Sint-Niklaas in vergelijking met andere centrumsteden en het arrondissement Den-

dermonde 
 
Prestatie-indicatoren 
· Aantal herbezoeken wijkinspecteur op korte termijn 
· Aantal herbezoeken of hercontactnames wijkinspecteur op lange termijn 
· Aantal kleinschalige acties rond inbraken 
· Aantal grootschalige, bovenlokale acties rond inbraken 
· Aantal acties ter ondersteuning van de preventiedienst 
· Aantal aanvragen afwezigheidstoezicht 
· Aantal bezochte woningen tijdens speed DPA 
· Aantal aanvragen voor inbraakbeveiligingsadvies (DPA) 
· Aantal uitgevoerde adviezen DPA 

· Aantal interne opleidingen per jaar 
· Aantal DPA‟s bijgewoond door wijkinspecteurs 
· Aantal DPA‟s bijgewoond door eerstelijnspolitie 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 
 
Impactindicatoren 
· Perceptie rond inbraken in bevolkingsbevragingen 
· Aantal berichten over inbraak(preventie) op de website www.politie.sint-niklaas.be 
· Aantal tweets en facebookberichten over inbraak(preventie) 
· Aantal reacties op verzoeken in de sociale media 
· Aantal heterdaadbetrappingen en ophelderingen 

 

Kritieke succes-
factoren 

· Het is van fundamenteel belang alle projectmedewerkers goed in te lichten over de verwachtingen 
van de projectchef, en over de rol die elke partner vervult in het geheel. 

· De capaciteit aanwenden op het juiste ogenblik, gekoppeld aan actuele informatie over het feno-
meen. 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3:  
GARANDEREN VAN VERKEERSVEILIGHEID EN VERDER UITBOUWEN VAN EEN E-REPUTATIE 

 

Definitie  
fenomeen 

Het garanderen van een veilige mobiliteit voor iedereen begint in de eerste plaats door een volge-
houden handhaving rond steeds weerkerende thema‟s. Dit blijft een belangrijke kerntaak voor de 
politie. Daarnaast wil de politie met dit project ook investeren in een verkeers- en veiligheidsbeleid 
dat maatregelen stimuleert op vlak van infrastructuur, educatie, voorlichting en communicatie met 
als doel het aantal verkeersongevallen te doen afnemen. Hierin zit ook de verdere uitbouw van haar 
e-reputatie vervat. Door meer verkeersacties aan te kondigen en resultaten mee te geven, wil de 
politie het verkeersgedrag van weggebruikers beïnvloeden en de bevolking de idee geven dat ze op 
elk moment van de dag kan worden gecontroleerd op het grondgebied van de politiezone. Zowel in 
het centrum van de stad Sint-Niklaas als in de deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken. 

http://www.politie.sint-niklaas.be/
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Diagnostiek  
fenomeen 

Analyse ongevallen met gewonden: 
 In 2012 vonden 407 ongevallen met gewonden plaats 

 Er vielen drie doden28 te betreuren: één in de Bosstraat, één op de Prins Boudewijnlaan en één in 
de Veldstraat. 

 80 % van de ongevallen gebeurde in de week, 20 % in het weekend. 
 Het meeste aantal ongevallen vond plaats op een dinsdag en donderdag.  
 Het meeste aantal ongevallen vond plaats tussen 8 en 9 uur en tussen 16 en 19 uur. 
 Bij 16 % van de ongevallen was er vluchtmisdrijf, 9 % van de ongevallen gebeurde onder invloed 

van alcohol en 1,2 % door te hoge snelheid. 
 In totaal werden er 451 personen gewond, waarvan 35 zwaar gewond en 3 dood.  
 31 % van de slachtoffers was tussen de 35 en 64 jaar oud, gevolgd door de min 18-jarigen (22 

%) en de 18- tot 24-jarigen (20 %). 
 34 % van de slachtoffers was fietser, gevolgd door de bestuurders (27 %). 
 Het meeste aantal letselongevallen vond in plaats in de Parklaan (21 – met 3 zwaargewonden), in 

de Plezantstraat (16 – met 1 zwaargewonde), gevolgd door de Grote Markt (12 – met twee zwaar 
gewonden) en de Heistraat. 

 Opvallend voor de Plezantstraat is dat bij alle ongevallen met gewonden een zachte weggebruiker 
(voetgangers, fietser, bromfietser, motorrijder) betrokken was. Eén voetganger die overstak op 
het zebrapad en aangereden werd door een automobilist, overleed later in het ziekenhuis. 

 11 % van de ongevallen met gewonden vond plaats in de Parklaanwijk, gevolg door de Watermo-
lenwijk (10 %) en de Margarethawijk (10 %). 

 
In oktober 2011 werden in het raam van de Lokale Veiligheidsbevraging 433 Sint-Niklazenaars 
bevraagd met als doel hun mening en de noden te kennen op verschillende vlakken: buurtproble-
men, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, aangiftegedrag en de werking van de politie. Van alle 
bevraagde buurtproblemen was onaangepaste snelheid in het verkeer (68,68 %) het enige buurtpro-
bleem dat door meer dan 50 % van de bevolking als vaak voorkomend werd ervaren. Ook meer-
maals genoemd als veel voorkomende buurtproblemen waren agressief verkeersgedrag (42,97 %), 
sluikstorten en zwerfvuil (41,77 %) en wildparkeren (40,08 %). 
 
In 2012 kregen 225 inwoners uit uitgaansbuurt de kans een bewonersenquête in te vullen die 
peilde naar de buurtproblemen, de leefbaarheid en onveiligheid. 61 (27 %) bewoners bezorgden een 
ingevuld enquêteformulier terug. De volgende fenomenen werden in afnemende volgorde als storend 
ingevuld: 
 Vuil en rommel in de straat. 
 Wildplassen. 

 Geluidsoverlast door personen. 
 Vechtpartijen. 
 Geluidsoverlast door auto‟s en bromfietsen. 
 Lastigvallen van personen. 
 Overdreven snelheid. 
 Hinderlijk parkeren. 
 Geluidsoverlast door muziek. 
 Drugdealen 

 

Te bereiken 
globale doelen 

Door het intensifiëren van het aantal gerichte acties een impact hebben op het gedrag van alle weg-
gebruikers in het verkeer, met als doel te streven naar een veilige mobiliteit voor iedereen en dit 
door middel van de onderstaande operationele doelstellingen. 
 
1. Ondersteunen van het project verkeersveiligheid aan scholen binnen het SAVE-charter, met als 

doel in partnerschap met deze schoolgemeenschappen de veiligheid aan de schoolpoort en in de 
omgeving ervan te verhogen, waarbij het stadsbestuur de regierol zal opnemen. 

2. Het ondersteunen van de preventieve verkeersacties georganiseerd door het stadsbestuur of Sint-
Niklase verenigingen op het vlak van advies en bijstand. 

3. Het verder aankondigen van verkeersacties en de resultaten ervan via website en sociale media, 
met als doel bij de weggebruikers het idee te creëren te allen tijde te kunnen onderworpen wor-
den aan een controle in Sint-Niklaas. 

4. Het doorlichten van het verkeerseducatieproject binnen de politiezone met als doel na te gaan of 
deze dienstverlening nog aan de actualiteit voldoet, of de juiste doelgroep bereikt wordt en of dit 
project moet worden verruimd. 

5. Door klein- en grootschalige acties gericht werken rond de volgende prioritaire fenomenen: snel-
heid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, gsm-gebruik achter het stuur, het niet dragen van 
de gordel, het niet gebruiken van kinderzitjes, parkeren, zwaar vervoer, fietsverlichting en brom-

                                                      
28 Personen betrokken bij een verkeersongeval, die ter plekke overleden zijn of voor opname in het ziekenhuis. De personen die gewond 
raken door het ongeval en binnen de 30 dagen overlijden, komen niet voor in de statistiek. 
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fietsen. 
6. Meewerken aan de campagnes van het BIVV en de provincie en inspelen op nieuwe verkeerswet-

geving. 
7. Samen met andere zones uit het Waasland verkeersacties organiseren waarbij specifieke speciali-

teiten aanwezig in deze zones, ter beschikking worden gesteld van alle partners. 
8. Het ter beschikking stellen van het stadsbestuur van een jaarlijkse verkeersbeeldvorming aan de 

hand van verschillende bronnen, die zij vervolgens kan gebruiken in de ontwikkeling van een visie 
binnen haar stedelijk mobiliteitsbeleid. 

9. Geregeld samenwerken met de projectchef leefbaarheid door het organiseren van acties specifiek 
geënt op de stadskern ondermeer inzake alcohol, wildparkeren, het gebruik van de voetgangers-
zone en verkeersagressie. 

 

Medewerkers  De dienst mobiliteitspolitie met daarin geïntegreerd de operationele sectie motards zal een groot 
deel van het project voor haar rekening nemen.  

 Het is echter van belang alle operationele medewerkers van vooral eerstelijnspolitie en nabijheids-
politie te sensibiliseren ook hun steentje bij te dragen tot de verkeersveiligheid, door hen te be-
trekken bij gerichte acties en door opleidingen te organiseren rond verkeersmaterie. 

 

Middelen  Door interceptie en rechtstreekse controle met de overtreder krijgt deze overtreder meer inzicht in 
zijn gedrag en zijn er nadien veel minder vragen of klachten. 

 ANPR 

 Trajectcontrole: voor 2014 
 Digitale onbemande camera 
 Weegbrug 
 Draagbare pc‟s waarmeer ter plaatse onmiddellijk de overtreding wordt ingevoerd en nadien kan 

ingevoerd worden in ISLP. 

 

Partners Interne partners 
 Projectchef leefbaarheid 
 Dienst LIK verkeersbeeldvorming  
 
Externe partners: 
 Parket 
 Dienst mobiliteit stadsbestuur 
 BIVV 
 Vlaamse belastingsdienst 
 Douane 
 Inspectie sociale wetten 
 De Lijn 
 Centrex 
 Federale politie – wegpolitie 
 Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen. 
 Scholengemeenschappen 

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

De volgende indicatoren worden gerapporteerd op jaarbasis: 
 
Resultaatsindicatoren 
 Aantal ongevallen met gewonden op straat- en wijkniveau 
 Aantal ongevallen met doden 
 Tijdstip ongevallen met gewonden 
 Aantal ongevallen met gewonden met verzwarende omstandigheid (vluchtmisdrijf, onder invloed 

van alcohol, onder invloed van snelheid..) 
 Leeftijd van de slachtoffers betroken bij ongevallen met gewonden 
 Aandeel zachte weggebruiker – andere weggebruikers in de ongevallenstatistieken met gewonden 
 

Binnen de fenomenen snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, gsm-gebruik achter het 
stuur, het niet dragen van de gordel, het niet gebruiken van kinderzitjes, parkeren, zwaar vervoer en 
bromfietsen: 
 Aantal georganiseerde acties opgesplitst naar weekend en week 
 Aantal gecontroleerde personen 
 Aantal OI‟s 
 Aantal pv‟s 
 Aantal pv‟s van waarschuwing 
 Aantal opgelegde bromfietsen 
 Aantal opgelegde ademtesten, opgesplitst naar Positief, Alarm en Safe 
 Aantal drugstesten 



PZ Sint-Niklaas 5432                                                                                 Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 

 48 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

Prestatie-indicatoren 
 Aantal scholen betrokken bij het SAVE-charter 
 Aantal acties georganiseerd binnen het schoolcharter 
 Aantal preventieve acties van het stadsbestuur ondersteund door de politie 

 Aantal preventieve acties van het stadsbestuur ondersteund door de politie 
 Aantal lessen gegeven in scholen, opgesplitst naar categorie (kleuter, basis, middelbaar, hoger) 
 Aantal bereikte scholieren naar leeftijd 
 Aantal acties overgenomen van het BIVV 
 Aantal acties overgenomen van de provincie 
 Aantal acties in samenwerking met de omliggende zone 
 Aantal acties in samenwerking met de projectchef leefbaarheid 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 
 
Impactindicatoren 
Opgesplitst naar aankondigingen van acties en meedelen van resultaten: 
 Aantal verspreidde berichten via de website 
 Aantal verspreidde berichten via Facebook 
 Aantal volgers op Facebook 
 Aantal verspreidde berichten via Twitter 
 Aantal volgers op Twitter 
 Aantal reacties op berichten via de sociale media 

 

Kritieke succes-
factoren29 

Verkeersbeeldvorming zit in de politiezone binnen een andere pijler waardoor de informatiedoor-
stroming niet altijd optimaal is. 

 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: 
INZICHT KRIJGEN IN DE VERSCHILLENDE INFORMATICAMISDRIJVEN MET ALS DOEL VOORBEREID DE 

VERDERE DIGITALE TOEKOMST TEGEMOET TE GAAN EN EEN ANTWOORD TE FORMULEREN NAAR DE 
SLACHTOFFERS 

 

Definitie  
fenomeen 

 We leven vandaag in een informatiemaatschappij waarin informatica- en telecommunicatiesyste-
men (ICT) de ruggengraat vormen van het economisch en maatschappelijk bestel. Het internet is 
de belangrijkste gemeenschappelijke onderbouw in de ontwikkeling van deze informatiemaat-
schappij. Het internet, samen met de aangesloten informaticasystemen waarop o.a. e-commerce 
en e-government diensten worden aangeboden, vormen de sterkte maar tevens de achillespees 
van de informatiemaatschappij. Zonder de nodige beveiligingsmaatregelen zijn ICT-systemen im-
mers zeer kwetsbaar. Criminaliteit tegen deze systemen kunnen bijgevolg zeer belangrijke en 

schadelijke gevolgen hebben 
 Informaticacriminaliteit of -fraude omvat het geheel van informaticamisdrijven waarbij de informa-

ticaomgeving wordt gebruikt om misdrijven te plegen. Het gaat hierbij over de volgende misdrij-
ven: 
 Informaticasabotage: dit gaat vooral over vormen van kwaadaardige software die de computer 

van de internetgebruiker blokkeren. 
 Informaticabedrog: vooral fraude gelinkt aan betaalkaarten, waarbij virtueel gebruik gemaakt 

wordt van de gegevens van een ontvreemde of gekopieerde betaalkaart (bankkaart, krediet-
kaart, tankkaart..). 

 Hacking: zich toegang verschaffen tot een informaticasysteem of er zich in handhaven, terwijl 
men weet dat me hiertoe niet gerechtigd is. Dit kan bijv. gaan over het zich onrechtmatig toe-
gang verschaffen tot een web- of e-mailaccount. 

 Valsheid in informatica: wanneer elektronische gegevens door middel van informatica worden 
ingegeven, gewijzigd of gewist (datamanipulatie), met als gevolg dat de juridische draagwijdte 
van de gegevens wordt veranderd, maar ook bijv. het aanmaken van een vals Facebookprofiel. 

 Met dit project wil de zone de kwaliteit van de eerstelijnsvaststellingen doen toenemen, zodat de 
politieambtenaar in staat is de gedupeerde te informeren en raad te geven, een goed dossier op 
te bouwen en lokale onderzoeken uit te voeren. 

 

Diagnostiek  
fenomeen 

 In 2012 vonden in Sint-Niklaas 225 feiten plaats van informaticacriminaliteit of -fraude: 
 Informaticasabotage: 139 feiten 
 Informaticabedrog: 47 feiten 
 Hacking: 36 feiten 
 Valsheid in informatica: 3 feiten 

 Uit recent onderzoek blijkt dat 79 % van de Belgische huishoudens over minstens één computer 
beschikt. 77 % beschikt over een internetaansluiting. De digitale kloof vermindert met rasse 
schreden. Leeftijd blijft echter een onderscheidende factor, want 51 % van de 65- tot 74-jarigen 

                                                      
29 Kritieke succesfactoren: factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes. 



PZ Sint-Niklaas 5432                                                                                 Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 

 49 

heeft nog nooit het internet geraadpleegd, tegenover 3 % van de 25- tot 34-jarigen. 

 

Te bereiken 
globale doelen 

Inzicht krijgen in de verschillende informaticamisdrijven met als doel voorbereid de verdere digitale 
toekomst tegemoet te gaan en een antwoord te formuleren naar slachtoffers, d.m.v. onderstaande 

operationele doelstellingen: 
 
1. Door de kwaliteit van de eerstelijnsvaststellingen te doen toenemen, in staat zijn een goed dossier 

op te bouwen met als doel het slachtoffer te informeren en raad te geven en te streven naar een 
maximale identificatie van de dader(s) of van de bron. 

2. Het opbouwen van een lokale expertise met als doel de eerste vaststellers te ondersteunen in de 
opbouw van hun dossier en beperkte onderzoeken te kunnen voeren en dit te faciliteren door de 
aankoop van technische middelen. 

3. Door het doorgeven en verrijken van informatie over IT-veiligheid die aangeleverd wordt door 
verschillende overheidsdiensten, zowel de bevolking als de eigen medewerkers advies en uitleg 
geven in verband met veiligheid op het internet. 

4. Binnen het domein van informaticacriminaliteit een kennisnetwerk opbouwen met als doel snel 
zaken aan elkaar te kunnen rapporteren en/of de eigen kennis ter beschikking te stellen. 

5. Het ontwikkelen van een nazorgtraject om de internetgebruiker te overtuigen zijn gedrag inzake 
internetveiligheid aan te passen, zodat hij geen slachtoffer meer wordt van informaticacriminali-
teit. 

 

Medewerkers  Binnen dit project is opleiding essentieel. Vooral de onthaalmedewerkers, de eerstelijnspolitie en 
de nabijheidspolitie moeten de basisfenomenen binnen de informaticacriminaliteit kunnen benoe-
men en begrijpen zodat zij de bevolking kunnen informeren en raad geven en in staat zijn goede 
eerste vaststellingen op papier te zetten. 

 Daarnaast is het van belang binnen de lokale recherche een specialist ICT op te leiden die het 
korps kan ondersteunen in het raam van dit project, maar ook binnen de recherche een rol kan 
spelen in het ondersteunen van onderzoeken waarin moderne informaticasystemen, communica-
tie- en telecommunicatiemiddelen en gegevensdragers van allerlei aard worden gebruikt om mis-
drijven te plegen. 

 

Middelen  Technologische middelen allerlei: de aankoop van technische middelen die aansluiten bij de be-
staande expertise op een hoger niveau. 

 

Partners Externe partners: 
 ATOS Worldline 
 UNIZO 

 

Interne partners 
 Federale gerechtelijke politie: samenwerking binnen het project cybercrime, waarin nu vooral op-

leidingen worden aangeboden voor de politieambtenaren 
 Federal Computer Crime Unit (FCCU): een gecentraliseerde dienst en enig nationaal contactpunt 

voor identificatie van in het buitenland gevestigde mailservers en sociale netwerksites. 
 Regionale Computer Unit (RCCU): een gedeconcentreerde steundienst per gerechtelijk arrondis-

sement die voornamelijk onderzoeken en technische analyses uitvoert inzake georganiseerde cri-
minaliteit. Het RCCU beschikt over expertise en is een eerste aanspreekpunt voor technische bij-
stand (bijv. analyse van inbeslaggenomen computers) aan lokale politiezones. 

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

De volgende indicatoren worden gerapporteerd op jaarbasis: 
 
Resultaatsindicatoren 
 Aantal pv‟s informaticasabotage 
 Aantal pv‟s informaticafraude 
 Aantal pv‟s hacking 
 Aantal pv‟s valsheid in informatica 

 Aantal dossiers waarin de ICT-specialist bijstand geeft 
 
Prestatie-indicatoren 
 Aantal opleidingssessies informaticacriminaliteit 
 Aantal opgeleide medewerkers onthaal 
 Aantal opgeleide medewerkers eerstelijnspolitie 
 Aantal opgeleide medewerkers nabijheidspolitie 
 Het bestaan van een specialist ICT binnen de lokale recherche: ja/nee 
 Aantal verdeelde folders parket rond ICT-criminaliteit 
 Aantal contacten met FCCU 
 Aantal contacten met RCCU 
 Aantal contacten met ATOS Worldline 
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 Aantal contacten met federale politie 
 Aantal nieuwe partners binnen het kennisnetwerk 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 
 Het bestaan van een draaiboek/fiche als leidraad voor de eerste vaststellingen 

 
Impactindicatoren 
 Aantal verspreidde berichten via de website 
 Aantal verspreidde berichten via Facebook 
 Aantal verspreidde berichten via Twitter 
 Aantal reacties op berichten via de sociale media 
 Aantal onderzoeken rond informaticacriminaliteit 
 Aantal geïdentificeerde daders 
 Aantal geïdentificeerde bronnen 

 

Kritieke succes-
factoren30 

 Informaticafraude is een prioriteit binnen het huidige Nationaal Veiligheidsplan. Het is eveneens 
een prioriteit binnen het Parket Samenwerkingsverband (PSV) tussen de parketten van de gerech-
telijke arrondissementen Dendermonde, Gent en Oudenaarde. Het parket van Dendermonde heeft 
hierin een centrale en leidende functie. 

 Internetfraude en meer bepaald oplichting via het internet wordt door het parket slechts in een 
beperkt aantal gevallen prioritair behandeld (omvangrijk of blijvend nadeel, meerdere slachtoffers, 
gemakkelijk te identificeren daders, bijv. het vermoeden dat de verdachte of verdachten, het na-

deel of de gebruikte technische middelen in België kunnen worden gelocaliseerd). 

 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: 
HET VOORKOMEN, BEHEERSEN EN DOEN AFNEMEN VAN FIETSDIEFSTAL 

 

Definitie  
fenomeen 

· Al decennialang vormt fietsdiefstal in absolute aantallen het meest voorkomende criminaliteitsfe-
nomeen in de stad, maar nog nooit werd het projectmatig aangepakt. Het fenomeen wordt vaak 
stiefmoederlijk behandeld, maar heeft vaak een grote impact op het slachtoffer. Doel is in de eer-
ste plaats een integrale en geïntegreerde aanpak uit te werken met verschillende partners. Daar-
naast wil de politie met dit project de aangiftebereidheid verhogen en nog meer inzetten op pre-
ventie.  

 

Diagnostiek  
fenomeen 

· In 2012 werden in Sint-Niklaas 502 fietsen gestolen. 
· De meest kritieke locaties zijn: Stationsplein (50 fietsen), Grote Markt (33), Noordlaan (32), Leo-

poldII-laan (31), Parklaan (20) en Kapelstraat (19). 
· In 2012 haalde Den Azalee 448 achtergelaten fietsen op. In de periode maart 2011 – april 2012 

werden 37 fietsen terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. 
· Uit de lokale veiligheidsbevraging van 2011 blijkt dat slechts 64 % van de slachtoffers van fiets-

diefstal de diefstal aangeeft bij de politie. Er is dus een dark number van 36 %. 
 Fietsdiefstal wordt in de lokale veiligheidsbevraging van 2012 het meest problematisch aangevoeld 

door de 15- tot 24-jarigen (45,2 %), gevolgd door de 35- tot 49-jarigen (32,2 %). 

 

Te bereiken 
globale doelen 

Het voorkomen, doen afnemen en beheersen van fietsdiefstal d.m.v. onderstaande operationele 
doelstellingen: 
 
1. In 2014 en 2016 een rondetafel organiseren met alle partners van het project met als doel het 

project voor te stellen (2014) en te evalueren (2016) en waar nodig bij te sturen en aan te vullen 
op basis van de suggesties of ideeën van de partners. 

2. Streven naar een daling van het aantal fietsdiefstallen door het organiseren van gerichte acties in 
samenwerking met de projectverantwoordelijken van het project leefbaarheid en het project in-
braken, met als doel de pakkans te verhogen, de gebruiksdiefstallen te ontmoedigen en de helers 
te betrappen. 

3. De aangiftebereidheid van een fietsdiefstal verhogen tot 75 %, met als doel het dark number te 
doen afnemen, zodat op termijn meer teruggevonden fietsen aan de rechtmatige eigenaar kunnen 
worden bezorgd. 

4. Zoeken naar manieren om de gekende informatie rond fietsdiefstallen nog beter te vatten in de 
gebiedsscan, met als doel deze gegevens beter te exploiteren om zo het aantal betrappingen op 
heterdaad te doen toenemen. 

5. Via acties, overleg en samenwerking met de preventiedienst werken aan het voorkomen van fiets-
diefstallen.  

6. De politieambtenaar die de fietsdiefstal registreert, bewust maken van het belang van de registra-
tie, met als doel alle voorwaarden te creëren om een teruggevonden fiets terug te bezorgen aan 
het slachtoffer.  

                                                      
30 Kritieke succesfactoren: factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes. 
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7. De politieambtenaar die de fietsdiefstal registreert, bewust maken van het belang van het over-
brengen van alle mogelijk informatie aan het slachtoffer, zodat deze zijn rechten kent, snel beslis-
singen kan nemen en de nodige stappen kan zetten om zijn fiets terug te vinden. Hierbij is het 
ook belangrijk publiciteit te maken voor het labelen, voor de website gevondenfietsen.be en voor 

de fietsstockeerplaats van Den Azalee. 

 

Medewerkers  Door de medewerkers de impact te doen inzien van een fietsdiefstal op het slachtoffer, een betere 
registratie van de fietsdiefstal in de gebiedsscan en een permanente aandacht voor het fenomeen, 
de alertheid van de medewerkers in het op heterdaad betrappen van fietsdieven verhogen. 

 

Middelen  Technologische middelen allerlei: cameranetwerk, uniek registratienummer fiets 
 Interne middelen: gebiedsscan, InfoCOP, fotodatabank 

 

Partners Extern 
 Fietspunt 
 Den Azalee 
 Stedelijke dienst mobiliteit 
 Gemeenschapswacht 
 Fietshandelaars 
 Scholen 
 Beheerder fietsstalling De Bareel 

 Provincie Oost-Vlaanderen: beheerde van de website gevondenfietsen.be. 
 
Intern 
 Projectverantwoordelijke leefbaarheid in de stadskern 
 Projectverantwoordelijke inbraak in gebouwen 
 Preventiedienst 

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

De volgende indicatoren worden gerapporteerd op jaarbasis. 
 
Resultaatsindicatoren 
 Aantal fietsdiefstallen op straatniveau 
 Aantal fietsdiefstallen naar tijdstip 
 Aantal opgehaalde fietsen 
 Aantal fietsen terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar 
 Aantal gestolen fietsen op www.gevondenfietsen.be 
 
Prestatie-indicatoren 

 Aantal acties in samenwerking met preventiedienst 
 Aantal acties in samenwerking met projectchef inbraak 
 Aantal acties in samenwerking met projectchef leefbaarheid 
 Aantal andere acties in kader van project 
 Aantal deelnemers rondetafel 
 Aantal suggesties voortkomend uit de rondetafel 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 
 
Impactindicatoren 
 Aantal gelabelde fietsen 
 Aantal diefstalveilige fietsenrekken 
 Aantal geregistreerde gestolen fietsen in gebiedsscan 
 Dark nummer bij aangifte fietsdiefstal 
 Aantal fietsdieven betrapt op heterdaad 

 

http://www.gevondenfietsen.be/
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BINNEN WERKING EN ORGANISATIE-ONTWIKKELING 
 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: 
HET GELUK, DE FIERHEID EN DE TEVREDENHEID VAN DE WERKNEMERS VERHOGEN VANUIT DE 

VERONDERSTELLING DAT DE MATE VAN (PERSOONLIJK) GELUK EN TEVREDENHEID RECHT EVENREDIG IS MET 
HET PRESTATIEVERMOGEN 

 
Definitie  
 

De betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie verhogen is geen sinecure. Een degelijk 
motivatiebeleid uitwerken is één van de doelstellingen binnen dit project. Dit kan gaan van de orga-
nisatie van teambuilding, het aanbieden van een comfortabele werkomgeving, tot het creëren van 
andere overlegstructuren, andere vormen van communicatie, duidelijke verdeling van verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden, duidelijke werkomschrijvingen enzovoort. Binnen dit project zal ook 
ruimte zijn voor de opvolging van de voornaamste conclusies van het medewerkerstevredenheidson-
derzoek 2013. 

 

Te bereiken 
globale doelen 
 

Het project heeft tot doel het geluk, de fierheid en de tevredenheid van de werknemers te verhogen 
vanuit de veronderstelling dat de mate van (persoonlijk) geluk en tevredenheid van een medewerker 
recht evenredig is met het prestatievermogen. Het korps wil dit stimuleren via onderstaande operati-
onele doelstellingen: 

 
1. Het vertrouwen in onze organisatie opkrikken door een goede communicatie en het creëren van 

voldoende ruimte voor initiatief. 
2. De betrokkenheid van de medewerker bij de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan verhogen 

d.m.v. de periodieke publicatie van een stuurbord waardoor zij meer inzicht krijgen in de context 
en de resultaten van de acties waarvoor hun medewerking wordt gevraagd. 

3. Door het nemen van tal van maatregelen, zoals het opsmukken van de eetzaal, de introductie van 
een personeelsblad, het aanbieden van sport tussen de middag en het ter beschikking stellen van 
een bedrag voor teambuilding, een positief werkklimaat stimuleren. 

4. Via allerlei methodieken, zoals postbakoefeningen, workshops en een jaarlijkse algemene vergade-
ring het groepsgevoel aanwakkeren, het wantrouwen wegwerken en de betrokkenheid van de 
medewerker bij de organisatie verhogen. 

5. Het analyseren en verspreiden van de resultaten van het medewerkerstevredenheidonderzoek en 
het werken aan de suggesties en verbeterpunten. 

6. In 2017 opnieuw een medewerkerstevredenheidonderzoek uitvoeren met als doel het aantal posi-
tieve antwoorden m.b.t. de rubriek „Trots, imago en binding aan het korps‟ te doen toenemen. 

 

Strategie en 
beleid 

 Wetenschappelijk onderzoek wees meermaals uit dat de mate van geluk rijmt met prestaties. Me-
dewerkers die zich goed in hun vel voelen presteren beter, zijn creatiever, loyaler en minder ziek. 
Blije medewerkers zijn ook fier op hun werk en dragen (on)bewust actief bij tot positieve ontwik-
keling en groei in een organisatie. 

 

Leiderschap  Binnen dit project is een grote rol weggelegd voor de leidinggevenden. Zij moeten in de eerste 
plaats doordrongen zijn van de korpscultuur als ze deze willen overdragen aan hun medewerkers. 
Dit kan bijv. door hen via een algemene vergadering bij het project te betrekken, waarin vooral de 
sterktes en positieve evoluties worden belicht. 

 Binnen de deontologische code wordt er heel wat aandacht besteed aan eerlijkheid en vertrou-
wen. Het is de taak van de leidinggevende om deze principes door te geven aan zijn medewer-
kers. Binnen dit project kan worden bekeken of hiervoor „hippe‟ methodieken bestaan. 

 

Medewerkers  Met dit project beogen we het volgende bij de medewerkers: 
 Betrokkenheid verhogen 
 Groepsgevoel aanwakkeren 
 Voldoening van het werk verhogen 
 Attitude-ombuiging bekomen 
 Potentieel ontketenen, (h)erkennen en er ruimte voor durven (toe)laten, los van sterren en 

strepen. Kortom: geloven en vertrouwen hebben in het potentieel binnen ons korps 
 Positivisme benadrukken 
 Individuele missies nagaan: waarom werk je bij de politie? Om beter zicht te hebben op de 

drijfveren van iemand en de weerslag ervan in diens werk 
 Wantrouwen wegwerken 

 

Middelen  Financiële middelen zijn nodig voor het realiseren van enkele doelstellingen. 
 Opleidingen over motivatie en coaching zijn een must. 
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Partners Intern: 
 Leidinggevenden 
 PBW 

 
Extern 
 Sociale dienst federale politie 
 Arbeidsgeneesheer 
 OPAC 

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

De volgende indicatoren worden gerapporteerd op jaarbasis: 
 
Resultaatsindicatoren 
 Aantal acties voortvloeiend uit het medewerkerstevredenheidonderzoek 
 Het herinrichten van de refter (foto voor en na) 
 Aantal inschrijvingen nieuwjaarsfeest 
 Aantal kandidaten voor vacatures 
 
Prestatie-indicatoren 
 Aantal publicaties stuurbord 
 Aantal publicaties personeelsblad 
 Aantal postbakoefeningen 

 Aantal workshops 
 Aantal algemene vergaderingen 
 Aantal teambuildings 
 Aantal initiatieven tot sportactiviteiten 
 Bereik personeelsblad in % 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 
 
Impactindicatoren 
 Aantal ziektedagen 
 Het opvolgen van de resultaten van het herstelbehoefteonderzoek 
 Het uitvoeren van een werklastmeting bij de eerstelijnspolitie 

 

Kritieke succes-
factoren31 

Indien dit project kans op slagen wil maken, moet de korpsleiding hier middelen voor vrijmaken. Het 
argument dat het allemaal niets mag kosten, zou voor dit project nefast zijn. 

 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2:  

LEIDING GEVEN EN LEIDING KRIJGEN 

 

Definitie  
 

 Veel organisaties denken na over de rol van het middle management. Dit komt voort uit hun ge-
voel dat ze niet altijd over de juiste informatie beschikken of niet voldoende betrokken zijn bij het 
beleid om hun rol te kunnen spelen. Zij bevinden zich tussen het aambeeld van het personeel en 
de hamer van het hoger management. En het zijn net de medewerkers en het hoger management 
die soms andere verwachtingen hebben t.o.v. de middle manager. 

 Binnen de politie wordt het middle management gevormd door iedereen die bij de uitvoering van 
het beleid en/of de operationele taken, sturing geeft. Dit kan het diensthoofd zijn, de middenkader 
die een tussenkomst coördineert, de wijkinspecteur die de coördinatie op zich neemt tijdens een 
wielerwedstrijd of nog de schietmonitor die les geeft tijdens een opleiding geweldsbeheersing. Het 
aspect van leidinggeven komt voort uit de functie die men vervult, niet vanuit de graad die men 
draagt. 

 

Te bereiken 
globale doelen 
 

Het bekwamen en begeleiden van het middle management naar effectief leidinggeven aan de toever-
trouwde medewerkers, rekening houdend met de diverse aspecten van leidinggeven, zoals loyaliteit, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid en dit op een taak- en mensgerichte wijze, aan de hand van 
onderstaande operationele doelstellingen: 
 
1. De resultaten rond leiderschap die voortkwamen uit de ideedagen verder exploiteren en uitdiepen 

met als doel de dualiteit tussen „leiding geven en leiding krijgen‟ verder te definiëren. 
2. Door de bevraging van de jonge leidinggevenden ankerpunten zoeken rond het leiderschap met 

als doel te peilen naar wat zij verwachten van hun leiders en hoe zij hun eigen rol als leider zien. 
3. Door het maken van een persoonlijke profielanalyse32 van elke leidinggevende deze medewerker 

inzicht geven in zijn algemene eigenschappen gelinkt aan de werkvloer en nagaan welke verant-
woordelijkheden voor hem passend zijn en hoe zijn potentieel kan worden geoptimaliseerd.  

                                                      
31 Kritieke succesfactoren: factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes. 
32

 Een persoonlijke profielanalyse is een inventarisatie van het gedrag in de werksituatie.  
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4. Het uitwerken van nieuwe initiatieven die de leidinggevende kan motiveren in zijn taak of loop-
baan, zoals jobrotatie, begeleidingstrajecten voor nieuwe leidinggevenden en intervisie tussen lei-
dinggevenden.  

5. Het voortzetten van praktijkgerichte oefeningen in groep onder tijdsdruk met als doel de zelfred-

zaamheid van de leidinggevende te verhogen, maar ook het inzicht in de organisatie en het beleid 
te verbreden, zodat deze leidinggevende zijn kennis beter kan overbrengen naar zijn medewer-
kers. 

6. De leidinggevende de mogelijkheid geven andere organisaties binnen en buiten de geïntegreerde 
politie te bezoeken met als doel na te gaan hoe deze organisaties omgaan met hun leidinggevend 
potentieel en hiervan te leren.  

 

Strategie en 
beleid 

 In het raam van een optimale bedrijfsvoering is het van belang leidinggevenden te stimuleren 
voortdurend te verbeteren en/of te vernieuwen en hiervoor een beroep te doen op het probleem-
oplossende, innoverende en lerende vermogen van de organisatie en haar medewerkers.  

 Daarnaast wil dit project verder werken aan het concept van het leiderschap met lef, dat erop 
neerkomt dat de leiding op basis van externe en interne informatie een uitdagende koers bepaalt. 
Ze draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties – ook voor zichzelf – niet uit de weg, 
is integer en houdt vol. Eenmaal er een richting is bepaald, wordt ze gevolgd. Dit vergt van elke 
leidinggevende integriteit, volharding en doortastend handelen en soms het treffen van onpopulai-
re maatregelen. 

 

Leiderschap  De korpsleiding, de pijlerverantwoordelijken en de officieren nemen het engagement om bewust 
hun rol te spelen in de bekwaming van het effectief leidinggeven van het middle management. 

 De korpsleiding geeft de leidinggevende de goede richting. 
 De korpsleiding coacht de leiddinggevende op weg naar bekwaming. 
 De korpschef maakt deze ondersteuning van de leidinggevende concreet. 

 

Medewerkers  Als doelgroep voor dit project worden in eerste instantie de jonge leidinggevenden geselecteerd 
die maximum vijf jaar in het korps aanwezig zijn. Door eerst bij hen te peilen naar hun verwach-
tingen op vlak van leidinggeven en leiding krijgen, beoogt dit project een effect op lange termijn. 

 Het project wil hun betrokkenheid bij de organisatie verhogen en hun zelfredzaamheid op het vlak 
van leiderschap bevorderen. 

 

Middelen  Opleidingstrajecten op maat aanbieden en opvolgen 
 Aankoop instrument voor een persoonlijke profielanalyse 
 Uitwerken technieken rond brainstorming 

 

Partners  Intern: leidinggevenden over alle diensten en pijlers heen 

 Extern: assessmentbureau voor opmaak persoonlijke profielanalyse 

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

De volgende indicatoren worden gerapporteerd op jaarbasis: 
 
Prestatie-indicatoren 
 Aantal acties voortvloeiend uit de ideeëndagen 
 Aantal vergaderingen met jong leidinggevenden 
 Aantal deelnemers aan bovenvermelde vergaderingen 
 Aantal onderwerpen geselecteerd uit bovenvermelde vergaderingen 
 Aantal uitgevoerde persoonlijke profielanalyses 
 Aantal uitgevoerde persoonlijke gesprekken n.a.v. deze profielanalyse 
 Aantal persoonlijke begeleidingstrajecten volgend uit deze analyse 
 Aantal opleidingen op maat volgend uit deze analyse 
 Aantal postbakoefeningen 
 Aantal deelnemers aan postbakoefeningen 
 Aantal bezochte organisaties buiten de politie 
 Aantal bezochte organisaties binnen de politie 

 Aantal acties voortvloeiend uit het bezoek aan deze organisaties 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 
 
Impactindicatoren 
 Aantal ziektedagen in vergelijking met de ziektedagen van andere categorieën personeel  
 Het opvolgen van de resultaten van het herstelbehoefteonderzoek 
 Het opvolgen van de resultaten van de medewerkerstevredenheidsenquête 

 

Kritieke succes-
factoren33 

Een project rond leiding geven en leiding krijgen heeft nooit een eindpunt omdat er steeds weer lei-
dinggevenden de organisatie verlaten en anderen binnenkomen.  

                                                      
33 Kritieke succesfactoren: factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3:  
DE VERDERE IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIEGESTUURDE POLITIEZORG 

 
Definitie  
 

 Onder IGPZ verstaan we de voortdurende zorg van de politiedienst om op basis van informatie 
over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking de organisatie strategisch, 
tactisch en operationeel aan te sturen.  

 De voorbije jaren werden de voorwaarden gecreëerd voor het verwerken van informatie door de 
uitbouw van het LIK, de ontwikkeling van de gebiedsscan34, de ingebruikname van infoCOP35 en 
het stimuleren van de operationele informatiestroom in het algemeen.  

 Na het creëren van deze randvoorwaarden wil dit project nu werken aan het doen toepassen van 
de processen door alle medewerkers, duidelijk géén taak voor het LIK alleen.  

 

Te bereiken 
globale doelen 
 

Elke politieambtenaar moet „informatie‟ nog beter en frequenter beoordelen in functie van de organi-
satie, met als doel deze informatie beschikbaar en exploiteerbaar te maken voor alle diensten. Dit zal 
gebeuren d.m.v. de volgende operationele doelstellingen:  
 
1. Het verder promoten van het gebruik van de gebiedsscan met als doel het creëren van een werk-

middel dat door iedere medewerker wordt aanvaard, gebruikt en aangevuld. 
2. Het koppelen van de verdere ontwikkeling van de gebiedsscan aan de fenomenen en geografische 

omschrijving (kerngebied) binnen de strategische doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan, om 
zo beter inzicht te krijgen in de prioritaire fenomenen, maar ook de verdere uitbouw van de ge-
biedsscan beheersbaar te houden en vanuit analytisch oogpunt meer kwaliteitsvol. 

3. Het maken van afspraken met andere diensten, zoals de nabijheidspolitie, de maatschappelijke cel 
en de lokale recherche, voor de aanvulling van de gebiedsscan op hun niveau, met als doel de in-
put door het LIK te beperken tot het kerngebied. 

4. Het verder zoeken naar (andere dan de reeds bestaande) methodieken om de informatie uit de 
gebiedsscan te exploiteren op het terrein. 

5. Het onderzoeken of het bijhouden van informatie rond verkeer nuttig kan zijn voor de organisatie 
in het raam van de informatiegestuurde politiezorg. 

6. Het uitwerken van een procedure om de burger „verplicht‟ feedback te geven over overlastgebon-
den meldingen waarrond de politie een beeldvorming maakt. 

 

Strategie en 
beleid 

 Binnen de politiezone heeft het Lokaal Informatie Kruispunt een centrale rol gekregen als dienst, 
maar ook als concept waarvan alle andere diensten moeten worden doordrongen.  

 De dienst heeft de voorbije jaren heel wat werk zelf verricht en dit is tot op zekere hoogte geen 
slechte zaak geweest. Toch moet het de bedoeling zijn in de toekomst nog meer inzet te vragen 
van andere operationele diensten, zoals de nabijheidspolitie, de maatschappelijke cel en de lokale 
recherche om op hun niveau informatie toe te voegen. Indien het LIK in de toekomst meer feno-
meengericht informatie zal bundelen en/of enkel georiënteerd op het kerngebied, kan het van be-
lang zijn dat de wijkinspecteur toch op wijk- en straatniveau informatie blijft bundelen, en de loka-
le recherche interessante info uit navolgende processen-verbaal toevoegt aan de gebiedsscan. 

 

Leiderschap  Het is van fundamenteel belang dat de leidinggevenden hun medewerkers blijven stimuleren tot 
het gebruik van de gebiedsscan en InfoCOP voor hun dagelijkse werking. De gebiedsscan moet, 
vooral door ruimer gebruik, aanvaard worden als een handige tool waarvan het nut door elke me-
dewerker naar waarde kan worden geschat met in het achterhoofd dat er steeds verder gezocht 
wordt naar een verdere perfectionering van het systeem. 

 

Medewerkers  IGPZ is geen eenvoudige materie. Elke politiemedewerker moet erin groeien. Nu wordt deze taak 
door de medewerkers vaak gepercipieerd als van bovenaf opgelegd, bijkomend werk, weinig 
meerwaarde biedend dit terwijl ze onvoldoende inzicht hebben in het belang ervan voor de orga-
nisatie. 

 Verder is het van belang dat nieuwe medewerkers goed opgeleid en gestimuleerd worden in het 

gebruik van de gebiedsscan en InfoCOP, maar ook in de redactie van RIR‟s. Wanneer deze mede-
werkers van de politieschool komen, blijken zij hiermee onvoldoende vertrouwd. 

 
 

Middelen  De voorbije jaren heeft de zone geïnvesteerd in tools om IGPZ in de praktijk om te zetten, met de 
gebiedsscan en InfoCOP als resultaat. Een verdere investering in technische middelen is dus voor-
lopig niet aan de orde. 

 Van groot belang echter is het op peil houden van de personeelsbezetting binnen het LIK. Nu 

                                                      
34

 Gebiedsscan: de ISLP-module Intern Register wordt aangewend om beschikbare informatie te bundelen op de entiteit „plaats‟. 
35

 INFOCOP: een interactieve briefingtool waarin het LIK of medewerkers vragen stellen of info aanbieden met als doel feedback te 

krijgen of reactie uit te lokken langs het forum.  Die info kan daarna eventueel worden verwerkt in de gebiedsscan. 
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reeds komt het voor dat bij langdurige afwezigheden de achterstand in het invoeren van de infor-
matie zo groot wordt, dat de medewerkers moeten werken met verouderde informatie en dat de 
exploitatie achterwege blijft. 

 

Partners  Vooral intern: alle leidinggevenden en de projectchefs. 

 

Wijze van op-
volging / indi-
catoren 

De volgende indicatoren worden bijgehouden op jaarbasis. 
 
Prestatie-indicatoren 
 Aantal opgestelde RIR‟s 
 Aantal gebruikers infoCOP (op basis van inlogcijfers, aanmaakcijfers, reacties op forum, …) 
 Aantal gebruikers gebiedsscan  
 Aantal diensten die de gebiedsscan aanvullen 
 Aantal acties Helios 
 Aantal geboekte resultaten HELIOS 
 Aantal andere acties voortvloeiend uit de exploitatie van de gebiedsscan 
 Aantal ingevoerde technologische middelen 

 
Impactevaluatie 
 Aantal meldingen via bewoners 
 Aantal bewonersbrieven 

 
Resultaatsindicatoren 
 Aantal fenomenen uit projecten opgevolgd binnen de gebiedsscan 
 Aantal locaties uit de projecten weerhouden binnen de gebiedsscan 

 

Kritieke succes-
factoren36 

 De keuze richting IGPZ is een creatief proces naar wat je kan bereiken met beschikbare middelen 
en de beschikbare (veelal functioneel beheer en ICT-)kennis, om zo via haalbare processen een 
maximum aan medewerkers te betrekken.  Het (doen) aanvaarden van deze middelen, InfoCOP 
en de gebiedsscan, elk met hun beperkingen en het kwalitatief opvolgen van de flux van de info 
naar de ANG moeten het werk van de politieambtenaar ondersteunen.  

 
 

3.2.3. Aandachtspunt organisatiebeheersing 

 
De omzendbrief CP3 van 29 maart 2011 introduceerde het begrip organisatiebeheersing binnen de Belgische politie. 
Door een goede risicoanalyse en de nodige beheersmaatregelen kunnen de politiezones voorkomen dat ze hun kernta-

ken en doelstellingen niet kunnen vervullen. Sedert de publicatie van de omzendbrief zijn er al veel opleidingsmomenten, 
seminaries en werkgroepen geweest om het complexe begrip van de organisatiebeheersing concreet gestalte te geven 
en instrumenten uit te werken om het concept te introduceren in de geïntegreerde politie. 
 
De politie van Sint-Niklaas heeft verschillende zaken gedaan om de eerste stappen in de organisatiebeheersing te zetten. 
Zo werd een organisatiebewaker voorzien in het organogram. De zone werkte mee in een werkgroep van de CSD Den-
dermonde waar een handleiding en standaard stramien werd uitgewerkt. De organisatiebewaker volgde verschillende 
opleidingen. Tot slot werkten de korpschef en de organisatiebewaker mee aan wetenschappelijk onderzoek rond de toe-
passing van de omzendbrief. 
 
Tijdens de duur van dit ZVP zal de zone Sint-Niklaas de filosofie van de organisatiebeheersing stapsgewijs introduceren. 
Hierbij zullen de leidinggevenden het belangrijkste doelpubliek zijn. Zij dienen immers voor hun werkprocessen een 
(summiere) risicoanalyse te maken om op basis daarvan beheersmaatregelen te nemen of voor te stellen aan de korps-
leiding. 
 
De organisatiebewaker en de korpschef zullen in de komende vier jaar elk van de pijlerverantwoordelijken en nadien de 
andere leidinggevenden een werkmethode voorstellen. Samen met de leidinggevenden zullen zij een werkproces be-

schrijven in processtappen om vervolgens de risico‟s, de waarschijnlijkheid en de impact van die risico‟s te bepalen. Na-
dien zullen zij beheersmaatregelen bepalen en gaandeweg uitvoeren. 
 
Eens elke leidinggevende een dergelijke denkoefening meegemaakt heeft, zullen zij hun werkprocessen moeten bepalen 
die het noodzaken op een dergelijke manier beschreven te worden. Zo zullen uiteindelijk voor het grootste deel van de 
werkprocessen een risicoanalyse en beheersmaatregelen bestaan. 
 
De organisatiebewaker en de korpschef hebben een voorlopige timing uitgewerkt. In 2014 zullen de pijlerverantwoorde-
lijken en de leidinggevenden kennismaken met de organisatiebeheersing en zullen zij één werkproces per pijler beschrij-
ven. In 2015, eens iedereen in zekere mate de werkmethode onder de knie heeft, zal het kernteam zoveel mogelijk 

                                                      
36 Kritieke succesfactoren: factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes. 
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werkprocessen definiëren en zal het kernteam de prioritaire processen bepalen die in de komende jaren beschreven 
moeten worden. In de loop van 2016 en 2017 zullen dan zoveel mogelijk werkprocessen uitgewerkt worden. Op het 
einde van het ZVP zal dan een overzicht kunnen gemaakt worden van de beschreven processen en zal indien nodig het 
werk kunnen worden voortgezet in het volgende ZVP. 
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HOOFDSTUK 4. 

HET COMMUNICATIEBELEID 
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4.1. Externe communicatie 
4.1.1. Te trekken lessen m.b.t. de externe communicatie van het politiebeleid  

2009-2013 

De politie hecht sinds haar oprichting in 2001 veel belang aan externe communicatie. Deze dienstverlening is anno 2013 
goed uitgebouwd. Op 1 maart 2012 kwam een consulent in dienst die zich voltijds inzet voor de interne en externe 
communicatie 
 
Sinds 2001 communiceert ons korps op een actieve manier met de regionale journalisten. Deze richtlijnen werden 
omgezet in een bindend dienstorder bestaande uit de onderdelen: 
1. Mediabeleid politie Sint-Niklaas 
2. Contactpersonen voor journalisten tijdens de week 
3. Contactpersonen voor journalisten tijdens het weekend 
4. Inhoud communicatie – wisselwerking met parketwoordvoerder 
5. Schenden beroepsgeheim - schenden geheim karakter van het vooronderzoek 
6. Specifieke cases 

a. Communicatie door parket: procedure inlichten slachtoffers of nabestaanden 

b. Opsporingsberichten – verspreiding via nationale televisie 
c. Opdringerige fotografen/cameralui 
d. Aangehouden personen niet blootstellen aan de pers 
e. Omroepen berichten aan bevolking 
f. Filmen van politieambtenaren/overtreders 
g. Aanwezigheid op de sociale media 

De wisselwerking met de persmagistraten verloopt sindsdien uitstekend. De politiewoordvoerders krijgen inzage in de 
berichtgeving door het parket, en kunnen heel gemakkelijk communiceren met de persmagistraten. De politie evalueert 
regelmatig dit persbeleid samen met de journalisten. 

In 2011 onderging de politiewebsite een facelift. De vaste commissie van de lokale politie heeft een unieke template 
(visuele structuur) ontwikkeld voor de politiezones. Elke zone beschikt over een vaste banner, die gedeeltelijk kan wor-
den gepersonaliseerd. In 2014 komt er een nieuwe portaalsite die het mogelijk maakt de politiewebsites te consulteren 
op smartphone of tablet. 

Sinds april 2012 begeeft de politiezone zich op Facebook en Twitter, waar ze respectievelijk 904 en 972 volgers telt. 
De zone gebruikt deze media vooral voor het aankondigen van verkeersacties, het meedelen van resultaten van ver-

keersacties, het meedelen van preventieve boodschappen, het versturen van opsporingsberichten, het oproepen tot ge-
tuigen, het delen van belangrijke persberichten, het publiceren van vacatures, het aankondigen van de aanwezigheid 
van politie op evenementen alsook voor pr. 

In de politiezone vindt gemiddeld elke twee jaar een opendeurdag plaats, in de pare jaren. Na een groot opendeur-
weekend n.a.v. de opening van het nieuwe Politiehuis in mei 2010, vond op 1 en 2 juni 2013 eveneens een opendeur-
weekend plaats over het thema mobiliteit. Zoals steeds brachten heel wat belangstellenden een bezoek aan de politiesi-
te.  
 
Tussen de opendeurdagen door leidt de politie heel regelmatig groepen rond in het Politiehuis. De dienst communica-
tie/beleid leidde in 2012, 988 personen van uiteenlopende leeftijd rond in het Politiehuis. Voor het eerst deed de politie 
ook mee aan de Open Bedrijvendag op 7 oktober 2012: 575 mensen kregen een ecologische rondleiding. De verzoeken 
tot een rondleiding kwamen o.a. van scholen, het dagcentrum, het kinderdagverblijf en instellingen voor tweedekans-
onderwijs of loopbaanbegeleiding. De politie verzorgt rondleidingen van 1 tot 2 uur. Bij de lange rondleidingen is een 
inleiding voorzien in het opleidingslokaal met een presentatie en een film. De meeste bezoekers zijn nadien erg opgezet 
met de rondleiding en hebben veel bijgeleerd. De agent van politie, verantwoordelijk voor verkeerseducatie leidde daar-
naast nog 14 klassen en 3 groepen van volwassen rond in het Politiehuis, waarmee hij 265 personen bereikte. Hij orga-
niseerde ook nog vijf voordrachten waarvoor zich 200 personen inschreven. 
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4.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid 
2014-2017 

 

BELANGHEBBENDE INTENTIES 

Bestuur en financiers  
(overheden-opdrachtgevers) 

· Jaarlijkse evaluaties van het zonaal veiligheidsplan. Deze evaluatie wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad waarna een openbaar debat volgt. Hierbij 
is de pers aanwezig. De evaluatie wordt gepubliceerd op de website. 

Klanten - dienstenafnemers · Blijven promoten gratis dienstverlening: diefstalpreventieadvies, afwezig-
heidstoezicht, police-on-web. 

· Ingaan op verzoeken van verenigingen, belangengroepen, comités tot het 
houden van voordrachten over allerlei thema‟s, en/of tot rondleidingen in 
het Politiehuis. 

· Een voltijdse medewerker blijven vrijstellen voor verkeerseducatie in scho-
len. 

Partners en leveranciers · Er is overleg geweest met het Parket rond het plaatsen van gerechtelijke 
berichtgeving op de sociale media, waarbij bijv. getuigen gezocht worden 
van een misdrijf, waarbij foto‟s op de website geplaatst worden waarover in-
fo gevraagd wordt enz. 

Medewerkers · Via deelname aan externe solidariteitsacties (zoals bijv. Kom Op tegen Kan-
ker) de samenhorigheid in het korps versterken. 

Maatschappij · Gebruik sociale media verder opvolgen en uitbreiden, vooral in functie van 
het vragen van reactie aan de volgers. 

· Nieuwe portaalsite met module voor het opzoeken van de wijkinspecteurs 
via een stratenlijst op www.politie.sint-niklaas.be. De nieuwe portaalsite 
maakt het mogelijk de website te consulteren op smartphone of tablet. 

· Dagelijkse persoverzichten 
· Organiseren persconferenties 
 Organiseren opendeurweekend (2015) 

 

4.2. Interne communicatie 
4.2.1. Te trekken lessen m.b.t. de interne communicatie van het politiebeleid 

2009-2013 

Het Intranet bleef tot en met 2012 het enige kanaal waarop bedrijfsinformatie en operationele informatie werd gedeeld 
met het personeel. Door de komst van InfoCOP is de operationele informatie nu raadpleegbaar op dit forum dat ook 
beter toelaat interactie te creëren tussen de medewerkers. In de toekomst wordt een Kennisnet uitgebouwd, wat een 
soort digitaal documentatiecentrum wordt waarop iedere medewerker kan terugvallen. 

De communicatie tussen de politie en het stadsbestuur, en tussen de politie en de gerechtelijke en bestuurlijke 
overheden gebeurt volgens de door de wet vastgelegde overlegorganen (politie-overleg, zonale veiligheidsraad). Van 
deze vergaderingen worden verslagen en voortgangsrapporten gemaakt.  

De zone en de burgemeester besteden veel aandacht aan de organisatie van het vakbondsoverleg en het overleg over 
preventie en bescherming op het werk. 

Voorheen zorgde de werkgroep animatie voor activiteiten voor het personeel, zoals het nieuwjaarsfeest, een barbecue, 
praatcafés en groepsfoto. De voorbije jaren ondervond de werkgroep dat steeds minder personeel bereid is na het werk 
samen te komen met de collega‟s. Uiteindelijk blijft nog slechts één activiteit over, nl. de nieuwjaarswensen op de 
eerste vrijdag van het nieuwe jaar. 

Wat beter werkt, is de medewerkers betrekken bij solidariteitsacties. Zo werkte de zone onder andere mee aan cam-
pagnes ten voordelen van demente personen en borstkanker, met als hoogtepunt de deelname van een politiewieler-
ploeg aan de 1.000 km van Kom Op Tegen Kanker in het Hemelvaartweekend. 

Voor de toekomst voorziet het korps een vast bedrag per medewerker voor teambuilding. 

De zone is in het najaar van 2013 opnieuw gestart met een digitaal personeelsblad, de „P‟ genaamd. In dit magazine zijn 
tal van rubrieken voorzien zoals: 
 „Ik geef de pen door‟: aan de hand van verschillende vragen leren we een collega beter kennen. Nadien geeft deze 

collega de pen door aan een andere collega. 

http://www.politie.sint-niklaas.be/


PZ Sint-Niklaas 5432                                                                                 Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 

 61 

 „Korpsmemoires‟: in deze rubriek interviewen we een collega die recent met pensioen gegaan is. We vragen hoe hij 
nu zijn leven invult. 

 Andere rubrieken: kalender, nieuws over geboortes en huwelijken, sportnieuw, weetjes allerlei enz. 

 

4.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie van het politiebeleid 
2014-2017 

 

BELANGHEBBENDE INTENTIES 

Bestuur en financiers  
(overheden-opdrachtgevers) 

· Voortzetten interne vergaderingen tussen politie en stadsbestuur (politie-
overleg) en gerechtelijke en bestuurlijke overheid (zonale veiligheidsraad), 
met een correcte opvolging.  

Stadsdiensten · Participatie aan tal van werkgroepen en vergaderingen van het stadsbe-
stuur over verschillende onderwerpen. 

Medewerkers · Elke medewerker ontvangt tekst en uitleg bij de start van het zonaal veilig-
heidsplan 2014-2017 op een personeelsbijeenkomst. Nadien krijgen zij re-
gelmatig een update van de resultaten van de projecten. 

· De jaarlijkse evaluatie van het zonaal veiligheidsplan wordt gepubliceerd op 
de Intranetsite. 

· Uitbouwen van een Kennisnet: binnen het softwarepakket Archipol wordt 
een digitaal Kennisnet opgebouwd, waarin iedereen informatie zal kunnen 
terugvinden die nuttig kan zijn voor de uitvoering van de job. Het kan hier 
gaan over wetgeving, richtlijnen enzovoort. Voordeel van de integratie van 
dit systeem in Archipol, is dat er kan gezocht worden op zoektermen tot in 
de tekst. 

· Voortzetten van het vakbondsoverleg en het overleg over preventie en 
bescherming op het werk, met een correcte opvolging via een verslag en 
concrete actie. 

· Driemaal per jaar een personeelsblad verspreiden in het korps en aan de 
gepensioneerde collega‟s. 
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HOOFDSTUK 5. 

GOEDKEURING VAN HET PLAN 
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5.1. Verbeteren en vernieuwen 
 
Over het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 kwamen geen opmerkingen vanuit de overheid. 
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5.2. Goedkeuring 
 

De ondertekende versie vindt u als bijlage. 
 

Voor kennisname van het bovenstaande en voor akkoord van het huidige zonaal veiligheidsplan 

 
Datum zitting: 

 

 
31 mei 2013 

Leden van de Zonale Veiligheidsraad HANDTEKENING 

 
Lieven DEHANDSCHUTTER 
Burgemeester-voorzitter (lid) 
 

 

 
Erwin DERNICOURT 
Procureur des Konings (lid) 
 

 

 

Johan DE PAEPE 
Korpschef (lid) 
 

 

 
Rudi VERVAET 

DirCo (lid) 
 

 

 
Luc BOTERBERG 
Dirjud (expert) 
 

 

 
Christel GEERTS 
Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing 
(expert) 
 

 

 
Peter BUYSROGGE 
Schepen voor personeel en werk (expert) 
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HOOFDSTUK 6. 

ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN 
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VERSPREIDINGSLIJST 

 



PZ Sint-Niklaas 5432                                                                                 Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 

 67 

Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 wordt verdeeld aan de volgende diensten en/of personen: 

· Leden van de zonale veiligheidsraad 

· Schepenen en gemeenteraadsleden 

· Provinciegouverneur 

· Alle medewerkers van de politiezone Sint-Niklaas 

· Hogere overheden: diensten van de FOB BIZA en de FOD JUST 

· Federale politie: de directie van de relatie met de lokale politie 

· Bevolking: via www.politie.sint-niklaas.be 

· Stagiairs, studenten, scholieren, andere geïnteresseerden: op verzoek

http://www.politie.sint-niklaas.be/
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BIJLAGEN  
Bijlage 1: lokale diagnostiek Sint-Niklaas 

Bijlage 2: enquête overlast in de uitgaansbuurt 

Bijlage 3: lokale veiligheidsbevraging 2011: analyserapport Sint-Niklaas 

Bijlage 4: evaluatie politiezone Sint-Niklaas voor 2012 

Bijlage 5: verslag zonale veiligheidsraad van 31 mei 2013 

Bijlage 6: beknopte analyse Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 2013 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 
AFHANKELIJKHEIDSGRAAD 
De verhouding tussen de bevolking buiten beroepsactieve leeftijd en de bevolking op beroepsactieve leeftijd 
 
ANG 
De Algemene Nationale Databank waarin alle aanvankelijke en navolgende processen-verbaal opgemaakt door de Belgi-
sche politie worden opgeslagen.  
 
A.S.T.R.I.D.  
Astrid is de naam van het radionetwerk dat de politie gebruikt voor haar radiocommunicatie. Dit digitaal netwerk inte-
greert zowel de overdracht van spraak, gegevens als beelden en wordt enkel gebruikt door hulp- en veiligheidsdiensten. 
 
BOC 
Het Basis Overleg Comité is de naam van het vakbondsoverleg bij de politie. 
 
CAW 
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 

 
CICOV 
A.S.T.R.I.D. stelt 11 provinciale meldkamers (CIC - Communicatie- en Informatiecentrum) ter beschikking van de gebrui-
kers. Deze computerondersteunde meldkamers maken het mogelijk noodoproepen te ontvangen, ze door te sturen naar 
de bevoegde dienst en de ploegen op het terrein te ondersteunen met allerlei informatie. OV staat voor Oost-
Vlaanderen. 
 
CADVIEW 
De Cadview is een netwerkcomputer met een vatting- en opvolgingsprogramma die het mogelijk maakt elektronisch 
gegevens uit te wisselen tussen CICOV en de meldkamer te Sint-Niklaas.  
 
CSD  
Coördinatie en steundienst: dienst van de bestuurlijk Directeur Coördinator. 
 
CRIMINELE FIGUREN 
Feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn opgenomen, maar in de dagelijks politiepraktijk onder die benaming 
worden gekwalificeerd. 
 
DARK NUMBER 

Wat is het werkelijke aantal criminele feiten? De politionele en gerechtelijke statistieken geven enkel de cijfers weer van 
het aantal geverbaliseerde of vervolgde criminele feiten. Een heel deel van de feiten valt hierbuiten omdat er geen aan-
gifte werd gedaan. 
 
DIEFSTAL MET GEWELD ZONDER WAPEN 
Een diefstal met geweld/bedreiging of afpersing, behalve die feiten waarbij de dader een wapen gebruikt heeft, op een-
der welke plaats. 
 
DirCo  
Per gerechtelijk arrondissement is er een bestuurlijk Directeur-Coördinator.   
· Hij staat onder gezag van de commissaris-generaal en de directeurs-generaal. 
· Hij heeft de leiding over gedeconcentreerde federale diensten van bestuurlijke politie. 
· Hij neemt maatregelen inzake crisisgebeurtenissen op bovenlokaal niveau.  
· Hij neemt soms de operationele leiding inzake supranationale opdrachten bijv. de veiligheid garanderen op Rock 

Werchter. 
· Hij ondersteunt opdrachten van gerechtelijke politie. 
· Hij coördineert acties bestuurlijke politie (hij ziet erop toe dat de federale opdrachten waargenomen worden door de     

· lokale politie). 
· Hij neemt deel aan de Zonale Veiligheidsraad.   
· Hij biedt ook steun aan de lokale politie door bijv. het stressteam van de federale politie naar een stad of gemeente 

te sturen. 
 
DirJud 
Per gerechtelijk arrondissement is er ook een Gerechtelijk Directeur. Hij staat onder gezag van de directeur-generaal van 
de algemene directie gerechtelijke politie en voert de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit 
 
FTE 
Fulltime-equivalent: meestal gebruikt om één voltijds personeelslid aan te duiden. 
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FGP 
De Federale Gerechtelijke Politie coördineert op het centrale niveau de aanpak van bepaalde criminaliteitsfenomenen. 
Prioritaire fenomenen die aan bod komen zijn de criminaliteit inzake personen (bijv. mensenhandel- en smokkel, drugs 
enz.), criminaliteit inzake goederen (bijv. diefstal), georganiseerde criminaliteit en economische en financiële delinquen-

tie (bijv. corruptie). In het domein van economische en financiële delinquentie voert deze algemene directie zelf onder-
zoeken uit. Bovendien herbergt deze algemene directie ook nog enkele ondersteunende directies die instaan voor specia-
lisaties zoals bijvoorbeeld het nationaal informantenbeheer, telefoonobservatie en de wetenschappelijke en technische 
politie. In elk arrondissement bevat deze algemene directie een gerechtelijke dienst van het arrondissement of een FGP 
onder leiding van een gerechtelijke directeur. De gespecialiseerde onderzoekers van deze FGP voeren opsporings- en 
gerechtelijke onderzoeken uit in opdracht van de magistraten. 
 
GRIJPDIEFSTAL 
Een diefstal, met of zonder geweld, op een openbare plaats, vanop of vanbij de persoon, waarbij de buit snel wordt 
weggenomen en het slachtoffer zich bewust is. 
 
GRIJZE DRUK  
Verhouding tussen aantal 60+ en het aantal 20- tot 59-jarigen 

 
HANDTASROOF 
Het afrukken met geweld van een handtas met het oogmerk ze te stelen in een openbare plaats. 

 
HYCAP 
De gehypothekeerde capaciteit beoogt de terbeschikkingstelling door alle politiezones van het land van een gedeelte van 
hun operationele capaciteit ten voordele van een andere zone, die een punctuele opdracht van bestuurlijke politie moet 
uitvoeren waarvoor ze niet alleen kan instaan. Het gaat hier om een nationaal solidariteitsmechanisme dat als bindende 
procedure wordt gehanteerd naast andere bestaande procedures inzake versterking, zoals laterale steun. 
 
IGP – INFORMATIEGESTUURDE POLITIEZORG 
De snelle evolutie van de technische mogelijkheden (transport, communicatie, „financiële spitstechnologie‟, enz.) biedt 
criminelen steeds meer mogelijkheden om hun misdrijven met meer complexiteit, diversiteit en flexibiliteit te plegen. De 
klassieke politiestrategie (crime fighting), waarbij de onveiligheid wordt aangepakt met toezicht, interventie en onder-
zoek, schiet tekort. Daarom wordt gekozen voor een informatiegestuurde politiezorg. Alle aandacht gaat hierbij naar het 
inzamelen van informatie over daders, criminele organisaties en hun vermogen, als belangrijkste oorzaken van criminali-
teit. Een groot belang wordt gehecht aan proactieve recherche en het gebruik van bijzondere (wettelijk geregelde) poli-
tietechnieken. 
 
De uitdaging bestaat erin om door gedegen beeldvorming continu een beter inzicht te verkrijgen in de criminaliteit en 
haar processen. Dit moet de bevoegde overheden in staat stellen prioriteiten te kiezen en een aanpak uit te werken die 
de diverse actoren van de geïntegreerde politie in staat stellen vanuit hun respectieve bevoegdheden de meest adequate 
bijdrage te leveren. 
 
De onderzoeker of wijkinspecteur op het terrein die doorgaans het dichtst bij de meest belangrijke informatiebronnen 
staat, is dus een sleutelfiguur in dit proces. Zijn kennis moet dan ook maximaal worden benut om de veiligheidsfenome-
nen zo goed mogelijk aan te pakken. 
 
In dit concept stuurt de informatie de operaties van bestuurlijke en gerechtelijke politie, en niet andersom. Aan de basis 
van dit concept ligt de idee dat de politiediensten eerder moeten trachten tijdig criminaliteit te detecteren en te voorko-
men, dan te reageren. 
 
INTRAFAMILIAAL GEWELD 
Binnen de zone bekijken we vooral de feiten m.b.t. „partnergeweld‟, en in mindere mate tegen andere leden van het 
gezin en/of afstammelingen. 
 
ISLP 
ISLP staat voor Integrated Software for Local Police en is een softwarepakket dat bijna alle Belgische politiediensten 
gebruiken voor de opmaak en het beheer van meldingen, processen-verbaal, briefwisseling enzovoort. 

 
JOOMLA 
Is een internationaal Content Management System dat het zelfs voor niet-technici mogelijk maakt een zeer kwalitatief 
hoogstaande website te onderhouden. 
 
KRITIEKE SUCCESFACTOREN 
Factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes.  
 
MO-TEAMS 
MO-teams staat voor de Maatschappelijke Overlastteams. Dit zijn politie-inspecteurs die rondrijden in kleine politievoer-
tuigen, en de schakel vormen tussen de wijkinspecteurs en de crisisinterventieteams. Zij werken dagelijks van 6 tot 22 
uur en behandelen de minder dringende interventies en volgen kleine overlastproblematieken op. 
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MDT 
Mobile Data Terminal: een draagbare computer die aangewend kan worden voor datacommunicatie in de politievoertui-
gen. 
 

MOT 
Mobile Office Terminal: een mobiel kantoor op het terrein dat het toelaat ter plaatse verklaringen in te geven en de toe-
passing ISLP te gebruiken. 
 
MIGRATIESALDO 
Aantal inwijkingen verminderd met het aantal uitwijkingen 
 
NATUURLIJK ACCRESS 
Aantal geboortes verminderd met het aantal overlijdens 
 
OPRICHTINGSRATIO 
Het aantal oprichtingen in verhouding tot het aantal reeds bestaande ondernemingen. 
 
PBW 
Het overleg Preventie en Bescherming op het werk heeft als doel overleg te plegen om het welzijn en de veiligheid van 
het personeel op het werk te bevorderen. 
 
PCS 
De politionele criminaliteitsstatistieken worden samengesteld door de federale politie op basis van gegevens uit de Alge-
mene Nationale Gegevensbank, die gevoed wordt door de lokale en federale politiediensten. Het gaat over aanvankelijke 
processen-verbaal opgesteld door de lokale en federale politiediensten en overgemaakt aan het parket (voltooide feiten 
of pogingen). Bepaalde niet-criminele feiten worden ook geregistreerd (bijvoorbeeld rampen, verdachte handelingen, 
zelfmoord). De misdrijven in het raam van het wegverkeer worden niet in deze statistieken opgenomen.  
 
PdK 
Procureur des Konings 
 
SUBURBANISATIE 
Ontvolking stadscentrum ten voordele van de stadsrand. 
 
WAPOL 
Wapol staat voor het bovenlokale samenwerkingverband tussen verschillende Wase korpsen.  De DirCo (bestuurlijk Di-
recteur-Coördinator) maakt mee deel uit van deze beleidsgroep.  De samenwerking situeert zich op het vlak van midde-
len, interventieondersteuning, knowhow, strategie en attitude. 
 
WERKZAAMHEIDSGRAAD 
Aantal werkenden in verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd 
 
WERKGELEGENHEIDSGRAAD  
Aantal arbeidsplaatsen in verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd 
 
WONINGINBRAAK RUIM  
Een diefstal met braak, inklimming, of valse sleutel, met of zonder geweld in een woning (huis, appartement, garage), 
aangevuld met inbraken in een tent, tuinhuis, serre enzovoort 
 
ZAKKENROLLERIJ 
Heimelijke diefstal zonder geweld of een publieke plaats, van een voorwerp dat het slachtoffer bij zich draagt. 
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