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Graag blik ik als korpschef van de Lokale 
Politie Sint-Niklaas met u terug op 2019. 

2019 stond in het teken van de 
voorbereiding van het nieuw Zonaal 
Veiligheidsplan 2020-2025. Op basis 
van een analyse van de criminaliteit en 
de doelstellingen van de bestuurlijke 
en gerechtelijke overheid, zullen we 
projectmatig fenomenen aanpakken 
die het veiligheidsgevoel verhogen, de 
verkeersleefbaarheid verbeteren en de 
aangiftebereidheid aanmoedigen.

In 2019 werkten we een nieuwe 
personeelsformatie uit met beleidsaccenten 
voor de komende jaren. Alle diensten 
hebben hun plaats gevonden in het 
Politiehuis. De afdelingsmanagers krijgen 
nu de tijd om hun afdelingen verder 
inhoudelijk uit te bouwen, in functie van 
een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de 
burgers.

De politie zet alles op alles om de juiste 
mensen aan te trekken en werkt verder aan 
haar imago als aantrekkelijke werkgever 
met positieve uitstraling naar de bevolking.

In 2019 bereidden we verder de evolutie 
voor naar een Digi-COP (Digital Community 
Policing). De politie krijgt meer en meer 
soft- en hardware ter beschikking om 
haar basispolitietaak op het terrein 
maximaal digitaal te ondersteunen en ook 
de dienstverlening voor de burger meer 
efficiënt te maken.

In 2019 hebben we ook ons Fietsteam op 
de kaart gezet: een nieuwe interventievorm 
waarop ik heel erg fier ben. Dit team is 
zichtbaar, aanspreekbaar en toonaangevend.  
Dit 14-koppige Fietsteam neemt 
momenteel 1/3 van de interventies voor 
haar rekening en wordt positief onthaald 
door de bevolking.

Dit is de weg die ik verder wil inslaan voor 
de Lokale Politie Sint-Niklaas. Op deze 
manier bouwen we verder aan vertrouwen 
en kunnen we SAMEN werken aan 
veiligheid.

Gwen Merckx 
Hoofdcommissaris-korpschef

Welkom

Jaarverslag 2019
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2019 in  
een notendop

dRinGEndE 
pOlitiEHulp 

15.324
interventies

885 aanhoudingen  
(482 gerechtelijke  
en 403 bestuurlijke)

niEt-dRinGEndE 
pOlitiEHulp 

5.318 
woonstveranderingen

146
herbezoeken aan 
slachtoffers inbraken

7.488
GAS-boetes in het 
domein verkeer  

 590 GAS-boetes in 
het domein overlast.

291 
controles vrijheid 
onder voorwaarden, 
probatiemaatregelen

 
VERkEER

38.199 
pv’s verkeer, waarvan 
29.439 pv’s voor 
snelheidsovertredingen

10.435
alcoholcontroles  
(277 positief = 2,6 %)

8.760
pv’s voor andere 
inbreuken (bijv. gordel, 
gsm-en achter stuur, 
voorrangsregels)

410 
verkeersongevallen met 
gewonden

diEfstal in 
GEBOuWEn

148 
effectieve inbraken 

123 
pogingen tot inbraak 

42 
inbraken opgehelderd

4.611 
controles 
afwezigheidstoezicht

 
fiEtsdiEfstal

402 
fietsdiefstallen  
(24 % in stations-
omgeving)

1.126
gelabelde fietsen 

 
cyBERcRiME

543 
feiten cybercrime 

 
OplEidinG

7.104
uren opleiding  
(60,8 % extern,  
6 % intern)

3.533
uren gewelds-
beheersing/
schietopleiding

50 
uren opleiding per 
medewerker

Jaarverslag 2019
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Beleid en 
communicatie

De organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps wordt 
in een ééngemeentezone waargenomen door het college van 
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

De zonale veiligheidsraad bereidt het zonaal veiligheidsplan 
voor, evalueert het en bevordert de optimale coördinatie 
van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie.

Kwaliteitsvol werk leveren is een prioriteit, maar een 
goede communicatie hieromtrent uitbouwen is voor een 
politieorganisatie evenzeer van cruciaal belang. In dit 
jaarverslag stellen wij u graag onze belangrijkste realisaties 
van 2019 voor.

•	 Wie bepaalde de koers?

•	 Organisatie van het korps

•	 communicatie
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College van burgemeester en 
schepenen

•	 Lieven Dehandschutter (N-VA)
•	 Filip Baeyens (N-VA)
•	 Peter Buysrogge (N-VA)
•	 Bart De Bruyne (Groen)
•	 Wout De Meester (Groen)
•	 Carl Hanssens (N-VA)
•	 Marijke Henne (N-VA)
•	 Sofie Heyrman (Groen)
•	 Ine Somers (Open Vld)

Wie bepaalde de koers?

Beleid en communicatie

Gemeenteraadsleden

•	 n-Va
Vanessa Blommaert
Maxime Callaert
Veerle De Beule
Koen De Smet
Filip Herman
Luk Huys
Bart Merckx
Christine Meert
Kelly Van Elslande
Tchantra Van De Walle

•	 Groen
Bart Foubert
Aster Baeck
Mia Mortier

•	 Open Vld
Karel Noppe

•	 cd&V
Lore Baeten
Jos De Meyer
Saloua El Mousaoui
Julien Ghesquière
Kristof Van Gansen
Johan Uytdenhouwen

•	 Vlaams Belang
Freyja De Rijcke
Anneke Luyckx
Marc Huys
Roland Pannecoucke
Femke Pieters
Jan Snellings
Frans Wymeersch

•	 pVda
Jef Maes

•	 sp.a
Ilse Bats
Hasan Bilici
Christel Geerts
Gaspard Van Peteghem
Kris Van der Coelden

•	 decretale graden
Johan Verhulst
Ronan Rotthier
Bart Foubert
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Zonale veiligheidsraad 2019

De zonale veiligheidsraad bereidt het zonaal veiligheidsplan 
voor, evalueert het en bevordert de optimale coördinatie 
van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie.

De zonale veiligheidsraad bestond in 2019 uit:

•	 lieven dehandschutter, burgemeester
•	 Gwen Merckx, hoofdcommissaris-korpschef
•	 Johan sabbe, procureur des Konings,  

Parket Oost-Vlaanderen
•	 Bart Van den Branden, afdelingsprocureur  

Parket Oost-Vlaanderen
•	 femke Van damme, zonemagistraat politiezone Sint-Niklaas, 

Parket Oost-Vlaanderen
•	 Rudi Vervaet, bestuurlijk directeur-coördinator  

Federale Politie Gent
•	 luc cap, gerechtelijk directeur Federale Politie Gent
•	 Bart de Bruyne, schepen stadsbestuur Sint-Niklaas
•	 peter Buysrogge, schepen stadsbestuur Sint-Niklaas

In 2019 kwam de zonale veiligheidsraad éénmaal samen.

Zonaal veiligheidsplan 2014-2019

In het zonaal veiligheidsplan bepaalt de lokale politie 
de thema’s en doelstellingen waaraan zij prioritair 
aandacht geeft, naast de reguliere werking. Voor de Lokale 
Politie Sint-Niklaas zijn de thema’s: leefbaarheid van 
de stadskern, verkeersveiligheid, inbraken in gebouwen, 
informaticafraude, fietsdiefstal en radicalisering, 
gewelddadig extremisme en terrorisme. In 2019 werd het 
nieuw zonaal veiligheidsplan 2020-2025 voorbereid.

v.l.n.r.: Femke Van Damme, Johan Sabbe, Bart Van Den Branden,  
Gwen Merckx, Luc Cap, Lieven Dehandschutter, Rudi Vervaet

Beleid en communicatie
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Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een 
korpschef. Voor de Lokale Politie Sint-Niklaas is dit sinds 
1 juli 2018 hoofdcommissaris Gwen Merckx. De korpschef 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale 
politiebeleid, meer bepaald de uitvoering van het zonaal 
veiligheidsplan. Ze staat in voor de leiding, de organisatie en 
de verdeling van de taken binnen het korps.

lokale politie sint-niklaas telt op 1 januari 2020  
212 medewerkers:
•	  31 burgerpersoneelsleden (28,8 FTE)*

•	  166 operationele medewerkers (162,7 FTE) waarvan:
•	  4 agenten van politie (waarvan 1 afgedeeld) (3,6 FTE)
•	  119 inspecteurs (waarvan 1 afgedeeld) (118 FTE)
•	  36 hoofdinspecteurs (35,6 FTE)
•	  1 aspirant-hoofdinspecteur
•	  4 commissarissen (waarvan 1 gedetacheerd) (3,5 FTE)
•	  1 aspirant-commissaris
•	  1 hoofdcommissaris (1 FTE)

•	  15 stadsmedewerkers zijn ter beschikking gesteld van de 
Lokale Politie Sint-Niklaas.

Goedgekeurd operationeel kader: 201 FTE (minimum: 190)
•	 Officieren (HCP, CP): 10
•	 Middenkader (HINP): 40
•	 Basiskader (INP): 149
•	 Hulpkader (A): 2

Goedgekeurd administratief en logistiek kader: 46 FTE
•	 Adviseurs (A): 5
•	 Consulent (B): 5
•	 Assistent (C): 36
*FTE: fulltime equivalenten: beschikbare capaciteit in FTE ‘s in de zone zelf min 

loopbaanonderbreking, langdurig ziek en afgedeelden.

Organisatie van het korps

Beleid en communicatie

dringende politiehulp

kabinet

directie operaties

intern toezicht
klachtenmanagement

korpschef

niet-dringende
politiehulp

Verkeer tweedelijns-
politiehulp

korps-
ondersteuning

Evenementen

HR

Interventieteams

Dispatching

Onthaal

Wijkpolitie

Bestuurlijke 
handhaving/
ondermijning

Verkeerspolitie

Camera verwerking
Verkeersbeeldvorming

Lokale recherche

Maatschap pelijke cel

Planning en
Coördinatie

Gerechtelijk 
secretariaat 

Faciliteiten /
Financiën

Lokaal Informatie 
Kruispunt

ICT Diefstal-
preventie

Milieu- en 
dierenpolitie
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Resultaten communicatie en beleid 2019 

Voor een kwaliteitsvolle externe communicatie 
doet Lokale Politie Sint-Niklaas een beroep op 
verschillende communicatiekanalen. Dit zijn 
zowel de klassieke kanalen zoals mail en telefoon, 
als de meer hedendaagse digitale kanalen zoals 
sociale media. 

Naast het beantwoorden van vragen, verspreidt 
Lokale Politie Sint-Niklaas informatie zoals 
preventieve boodschappen en resultaten 
van acties. Dit gebeurt via Facebook-, Twitter, 
LinkedIn en Instagram Op 31 december 2019 
telde de Facebookaccount 11.934 leden, zijn er 
3.061 volgers op Twitter en 1.171 volgers op 
Instagram. 

De zone verspreidde 485 berichten op sociale 
media en beantwoordde 393 messengerberichten. 
Het Parket van Oost-Vlaanderen publiceerde 
29 berichten over Sint-Niklaas. De politie 
organiseerde tien persconferenties, was zes keer 
te zien op TV Oost en zeven keer te horen op 
Radio 2.

De politie organiseerde voor het eerst het 
evenement ‘De politie komt naar je toe!’, waarbij 
de inwoners van Sinaai konden kennismaken met 
enkele diensten van de politie. 

De politie werkte mee aan het VRT-programma 
‘Het zal je maar overkomen’, waarin een 
verkeersongeval met ernstige afloop opnieuw in 
scène werd gezet.

Sinds mei 2019 is de website van de politie 
een onderdeel van de stedelijke website. Via 
webformulieren verwerkte het kabinet 75 
webformulieren, de wijkpolitie 130 formulieren 
en de verkeerspolitie 78 vragen.

Tot slot leidde de Lokale Politie Sint-Niklaas in 
2019 1.029 bezoekers rond in het Politiehuis, 
waaronder scholieren, studenten van integrale 
veiligheid en veiligheidsberoepen, maar ook 
aspiranten-inspecteurs die de zone probeerde 
te overtuigen te kiezen voor Sint-Niklaas als 
toekomstige werkgever.

Communicatie - beleid

Sinaai

Zondag 28 april 2019

11-16u

Gemeentehuis  
Sinaai

Maak kennis met de politie 
en kom meer te weten over:

•	 Jouw wijkinspecteur en 
wijkteam

•	 Diefstalpreventie
•	 Fietslabeling
•	 Een BIN in jouw buurt?
•	 Een job bij de politie
•	 ....

De politie komt 
naar je toe!

v.u. Lieven Dehandschutter, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, 2019

11.934
Facebook

3.061
Twitter

1.171
Instagram

Beleid en communicatie

De ‘politie komt naar je toe!” in Sinaai

Dalstraat 26
9100 Sint-Niklaas
03 760 65 00
www.politie.sint-niklaas.be
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Dalstraat 26
9100 Sint-Niklaas
03 760 65 00
www.politie.sint-niklaas.be

Communicatie-Beleid
De zone organiseerde n.a.v. de start van de 
donkere dagen een campagne op broodzakken 
onder de noemer: ‘Raad van een wijze vos’. De 
politie gaf tips om woninginbraak te voorkomen 
en riep de bewoners op de politie te bellen 
bij verdachte zaken. In totaal verdeelde de 
zone 20.000 broodzakken over 20 bakkers. De 
campagne viel op en kreeg positieve reacties.

2019 was ook het jaar waarin de politie na de 
lancering van het nieuwe logo, de huisstijl verder 
uitrolde naar een reeks gadgets zoals blocnotes, 
notitieblokjes, pennen, post-its, vlaggen en een 
draagtas.

Intern lanceerde de zone een nieuwe intranetsite 
in een sharepoint-omgeving opgedeeld in 
zeven tegels: beleid, briefing, lijsten, bibliotheek, 
logistiek, HR en Nieuwsblad. Een deel van de 

interne dienstverlening werd gedigitaliseerd, 
zoals vragen aan ICT, logistiek en HR en de 
mogelijkheid tot het reserveren van zalen.

In 2019 keurde de zonale veiligheidsraad een 
nieuw Zonaal veiligheidsplan goed voor de 
periode 2020-2025. In dit plan zal aandacht gaan 
naar de fenomenen: 

• Verkeersveiligheid- en leefbaarheid

• Seksueel geweld 

• Drugsdealing

• Veiligheidsbeleving in het centrum

• Dadergerichte aanpak

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen

• Integraal HR-beleid

De projectchefs werden geëngageerd om een 
actieplan uit te werken, dat aan de medewerkers 
werd voorgesteld op personeelsvergaderingen.

Ontwerp nieuwe draagtas
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Onze
diensten

De lokale politie heeft als kerntaak de basispolitiezorg op haar 
grondgebied te verzekeren. De afdelingen van de Lokale Politie Sint-
Niklaas die hiervoor zorgen zijn:

•	 dringende politiehulp

•	 niet-dringende politiehulp

•	 Verkeer

•	 tweedelijnspolitiehulp

De medewerkers van onze afdelingen staan, naast hun hoofdtaak,  
ook in voor:

•	 slachtofferbejegening

•	 Openbare orde - directie Operaties
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De afdeling Dringende Politiehulp geeft binnen een zo 
kort mogelijke tijd een passend gevolg aan oproepen 
waarbij een dringende politionele tussenkomst ter plaatse 
noodzakelijk is.

Minstens vier ploegen (acht politieambtenaren) vormen 
een 24-urenpermanentie. In de weekendnachten wordt 
een extra ploeg ingezet. Een teamchef stuurt deze 
ploegen aan. De ploegen moeten naast de dringende 
tussenkomsten en slachtofferopvang, ook bijdragen aan 
een maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid, om zo 
het veiligheidsgevoel binnen de zone te vergroten. In 2019 
werd een fietsteam opgericht dat 30 % van de dringende 
interventies voor zich neemt. Het bestaat uit 14 leden.

De medewerkers worden daarnaast ingezet tijdens acties 
waarbij zij op criminaliteitsfenomenen uit de zonale 
actieplannen werken.

De afdeling Dringende Politiehulp voerde in 2019 
in totaal 15.324 dringende interventies uit. Samen 
met de afdelingen Niet-Dringende Politiehulp en 
Tweedelijnspolitiehulp werden in 2019 885 aanhoudingen 
verricht (403 gerechtelijke en 482 bestuurlijke).

Het geheel van onthaal, dispatching en call-takers wordt 
meldkamer genoemd. De dispatchers werken in een 12-
uren systeem, de call-takers en de onthaalmedewerkers 
hebben een werkdag van acht uur. Deze dienst zorgt voor 
de algemene coördinatie van alle inkomende meldingen 
en onthaalt de bezoekers via een ticketsysteem en 
spreekkamers. 90 % van de bezoekers wordt opgevangen in 
deze spreekkamers en daar verder geholpen. 

Dringende politiehulp

885
aanhoudingen

15.324
dringende 

interventies

Onze diensten
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De afdeling Niet-Dringende Politiehulp groepeert 
alle aspecten van het eerstelijnspolitiewerk 
waarvoor geen dringende politietussenkomst 
nodig is: wijkpolitie, milieu- en dierenpolitie, 
bestuurlijke handhaving en ondermijning.

Wijkpolitie

De Wijkpolitie startte in 2019 met een 
vernieuwde werking. Het grondgebied van 
Sint-Niklaas is onderverdeeld in drie sectoren: 
West, Centrum en Oost. Aan elke sector zijn 
wijkinspecteurs toegewezen conform een 
aantal indicatoren (aantal inwoners, werklast 
enzovoort). Door te werken met sectoren, kan 
de politie flexibel inspelen op evoluties, zoals 
bijvoorbeeld de aanpassing van de wijken door 
het stadsbestuur. Daarnaast maakt het werken in 
deze sectoren het mogelijk de wettelijke taken 
behorend tot de functionaliteit wijkwerking 
efficiënt te verdelen onder het aantal 
wijkinspecteurs. De bevolking tot slot kan beroep 
doen op een heel team van wijkinspecteurs, wat 
de dienstverlening absoluut ten goede komt.

De wijkinspecteurs zijn en blijven het plaatselijke 
bekende gezicht voor de inwoners. 

Het takenpakket van de wijkteams zorgt voor 
een nauw contact met de buurt: afhandelen 
van administratieve stukken, bemiddelen onder 
buren, verkeerstoezicht aan scholen en het 
aanpakken van plaatselijke problemen, al dan 
niet na overleg met de partners.

Concreet betekende het takenpakket 
van de wijkinspecteurs in 2019: 5.318 
woonstveranderingen (5.206 in 2018), 146 
herbezoeken na een poging tot inbraak en 
590 processen-verbaal in het raam van de 
gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-
boetes). Tot slot deden zij 291 controles in 
het raam van vrijheid onder voorwaarden en 
probatiemaatregelen. Ze voerden ook 1.557 
kantschriften uit.

Tijdens weekdagen verzorgt de wijk de 
patrouillering in de stationsomgeving.

Milieu- en dierenpolitie

Deze dienst werkt rond de fenomenen 
sluikstort, afval, dierenwelzijn, stedenbouw en 
geluidshinder. De dienst stelde 454 pv’s op. 
Hierbij valt op dat het aantal pv’s voor (zware) 
sluikstorten steeg met 58 %. Andere stijgers 
zijn: inbreuken stedenbouw en dierenwelzijn. 
De meeste GAS-pv’s stelde de dienst op voor 
sluikstorten (82) en foutief aanbieden afval 
(78). De politie kreeg 199 klachten voor overlast 
door muziek (205 in 2018), waarbij drie café’s 
voorkomen in de top vijf.

Bestuurlijke handhaving/
ondermijning

Deze dienst verzamelt info in de domeinen 
(horeca)overlast, radicalisering en groeperingen. 
De politie startte in 2019 141 dossiers over 
personen die mogelijk een link hebben met 
extremisme, terrorisme en radicalisering.

Niet-dringende politiehulp



5.318
woonstveranderingen

146
herbezoeken na een  
(poging tot) inbraak

590
processen-verbaal  
in het raam van de  

GAS-boetes

291
controles vrijheid 

onder voorwaarden en 
probatiemaatregelen

Onze diensten
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De Lokale Politie Sint-Niklaas richt zich wat 
verkeersveiligheid betreft voornamelijk op de vier 
belangrijkste oorzaken van gewonden in het verkeer:

•	 overdreven snelheid;
•	 alcohol en drugs;
•	 het niet dragen van de gordel en  

het niet handenvrij bellen;
•	 het niet respecteren van de voorrangsregels.

In 2019 stelde de politie in totaal 38.199 processen-
verbaal verkeer op, waarvan 29.439 pv’s voor 
snelheidsovertredingen. In 2019 werden daarnaast 7.488 
GAS-dossiers inzake verkeer opgestart, waarvan 3.090 
door de politie en 4.398 door de parkeerwachters.

Op het vlak van alcoholcontroles werden 10.435 
chauffeurs gecontroleerd, waarbij er 277 positief bliezen. 
Met 2,6 % overtredingen betekent dit een stijging t.o.v. 
2,3 % overtreders in 2018.

Voor de overtredingen van de wegcode, met onder andere 
aandacht voor gordeldracht, het niet handenvrij bellen 
en het niet respecteren van de voorrangsregels werden 
8.760 pv’s opgesteld in 2019.

In 2019 kocht de zone een flitscontainer aan voor 
snelheidscontroles. Wanneer de container geplaatst 
wordt, moet een politieambtenaar in de buurt blijven.

Verkeer

29.439
pv’s snelheids-

overtreding

8.760
andere verkeers- 

overtredingen

10.435
alcoholcontroles

Onze diensten
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De afdeling Tweedelijnspolitiehulp bestaat uit de 
lokale onderzoeksdienst en de maatschappelijke 
cel. 

De lokale onderzoeksdienst is onderverdeeld 
in zeven secties: migratie, ecofin, informatica 
en datacriminaliteit, diefstal, zeden en onrust-
wekkende verdwijningen, geweld en drugs.

De medewerkers van deze afdeling starten 
op eigen initiatief met de nodige opsporings-
onderzoeken, met als doel de noodzakelijke 
bewijzen te verzamelen om de daders van 
misdrijven te identificeren en voor te leiden bij 
de gerechtelijke autoriteiten.

Daarnaast krijgen ze ook opdrachten van 
gerechtelijke overheden om opsporings-
onderzoeken of gerechtelijke onderzoeken uit  
te voeren.

De recherche registreert haar dossiers in een 
databank (GES). De verdeling van de dossiers 
over de secties is als volgt:

•	 23 % drugs
•	 14 % diefstallen
•	 9 % geweldsdelicten
•	 4 % zedenfeiten
•	 2 % cybercrime
•	 1 % economische en financiële misdrijven
•	 53 % containersdossiers (mix fenomenen)

Sectie migratie
•	 Onderzoeken schijnhuwelijken/schijnrelaties/

schijnerkenningen.
•	 Gezamenlijke acties met externe diensten: 

Toezicht op Sociale wetten, Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, arbeidsinspectie e.a. in het 
raam van mensenhandel, zwartwerk, illegaal 
verblijf.

•	 Mensensmokkel.
•	 Opvolging beide asielcentra: maandelijks 

overleg en verslag, opvolging en onderzoek 
incidenten, verdwijningen niet-begeleide 
minderjarigen.

•	 Vreemdelingenproblematiek allerhande.

Sectie Ecofin
•	 Onderzoeken met betrekking 

tot faillissementsmisdrijven, 
vennootschapsmisdrijven, valsmunterij 
enzovoort.

Sectie informatica en 
datacriminaliteit
•	 Ondersteuning bieden aan 

eerstelijnsmedewerkers in laagdrempelige 
onderzoeken met een technische component.  
Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van 
informatica en vooral van het internet om 
misdrijven te plegen.

•	 Uitlezing en analyse van zowel telefoon- als 
datagegevens.

Sectie diefstal
•	 Onderzoek inzake diefstal in woningen, 

bedrijven, garages, tuinhuizen, scholen, 
horecazaken enzovoort.

•	 Onderzoek diefstallen met list, 
brandstofdiefstallen, winkeldiefstallen, 
diefstallen aanhangwagens enzovoort.

Sectie zeden en onrustwekkende 
verdwijningen
•	 Onderzoek naar geregistreerde verdwijningen, 

vaak uit de psychiatrische instellingen, een 
kinderpsychiatrie en jeugdinstellingen.

•	 Onderzoeken naar verkrachtingen, 
kinderpornografie, prostitutie, voyeurisme, 
enzovoort.

Sectie geweld
•	 Onderzoeken verdachte overlijdens.
•	 Onderzoek naar brandstichtingen.
•	 Onderzoek naar moorden en doodslag.

Sectie drugs
•	 Onderzoek naar handel in verdovende 

middelen.
•	 Onderzoek naar bezit en gebruik verdovende 

middelen.

Tweedelijnspolitiehulp

Onze diensten
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De lokale politie speelt een belangrijke rol bij de 
eerste opvang en bijstand van slachtoffers van 
een misdrijf en nabestaanden. Een kwalitatieve 
slachtofferopvang is dan ook de taak van elke 
politieambtenaar. Bij ernstige gebeurtenissen 
waarbij speciale begeleiding nodig is, vangt 
een gespecialiseerde slachtofferbejegenaar het 
slachtoffer op.

De Lokale Politie Sint-Niklaas beschikt over 
negen slachtofferbejegenaars. Zij maken deel 
uit van een permanentiesysteem op niveau 
Waasland. De permanentie loopt van 17 tot 8 uur 
in de week en dag en nacht in het weekend. 
De permanentie wordt verzekerd door de 
politiezones Sint-Niklaas, Lokeren en Temse-
Kruibeke en de betrokken zones worden in de 
beurtrol ingeschakeld in verhouding met de 
omvang van de zone. Sint-Niklaas neemt hiervan 
het grootste deel voor haar rekening (24 weken 
per jaar). Tijdens de kantooruren blijft iedere 
zone zelf verantwoordelijk voor de opvang 
van slachtoffers. Eén dossier kan meerdere 
slachtoffers en betrokkenen omvatten zoals 
nabestaanden en getuigen.

In 2019 kwamen de slachtofferbejegenaars bij 
8 feiten tussen om slachtoffers of nabestaanden 
bij te staan. Wanneer blijkt dat er een meer 
gespecialiseerde hulpverlening nodig is, wordt 
er doorverwezen naar de meest aangewezen 
instantie. De meeste tussenkomsten zijn in 
het raam van zelfdoding, zedenfeiten en zware 
verkeersongevallen. 

In het raam van het provinciaal actieplan 
partnergeweld deed de politie 47 door-
verwijzingen, waarvan 13 naar slachtofferzorg 
en 34 naar het project partnergeweld. Er vonden 
ook 69 doorverwijzingen plaats naar het CAW als 
gevolg van andere feiten (verkeersongevallen, 
slachtoffer zeden, slachtoffer geweld, diefstal, ...).

Slachtofferbejegening

Onze diensten
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Openbare orde - Directie Operaties

De Lokale Politie Sint-Niklaas heeft ook een taak in het 
raam van de openbare orde, zowel bij manifestaties in de 
eigen zone als daarbuiten. Manifestaties en evenementen 
binnen de eigen zone worden gecoördineerd door de 
directie Operaties. 

De inzet van politiemedewerkers buiten het grondgebied 
van Sint-Niklaas wordt gecoördineerd door de Directeur-
Coördinator van de Federale Politie. Hij kan jaarlijks 
gebruikmaken van politiepersoneel van onze zone voor een 
afgesproken aantal prestatie-uren: de gehypothekeerde 
capaciteit (Hycap). Daarnaast bestaat er een systeem van 
arrondissementele solidariteit. Dit is een verplichte vorm 
van laterale steun tussen politiezones onderling, volgens 
welbepaalde voorschriften.

In 2019 behandelde Directie Operaties 765 evenementen 
(778 in 2018). De politie zette het meeste volk in voor 
de Ronde Van Vlaanderen, de Special Olympics, de 
openluchtfuif in Nieuwkerken, de Vredefeesten en autoloze 
zondag. 

Voor evenementen werd voor het eerst gebruik gemaakt 
van hindernissen die het inrijden van een voertuig op een 
massa moeten belemmeren.

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

Onze diensten

In 2019 werd de zone minder gevorderd dan in 2018 voor externe ordediensten: 
1.996 mensuren in 2019 tegenover 2.821 mensuren in 2018. Het ging in totaal over 
37 ordediensten en 9 trainingen, waarvoor 146 medewerkers werden ingepland. De 
zone beschikte in 2019 niet meer over een commandocel. Een commissaris volgt de 
opleiding. De kredietlijn(1) werd niet overschreden. We vroegen versterking voor enkele 
evenementen in Sint-Niklaas.

Hycap 2019

Aantal opgeleid personeel 14 hoofdinspecteurs - 54 inspecteurs

Aantal mensuren 1.996

Lokaal Informatie Kruispunt (LIK)

De politie registreerde in 2019 34.561 meldingen, waarvan het LIK er 7.947 (23 %) 
verwerkte. De dienst stelde 246 presentaties (briefings) op met aandachtspunten 
voor de politieploegen op het terrein. Het LIK centraliseert de externe en interne 
informatierapporten (RIR) waarin zachte informatie bijgehouden wordt. In 2019 ging dit 
over 368 interne en 278 externe RIR’s. Het LIK stelde 60 fotodossiers samen. 

Gerechtelijk secretariaat

Het gerechtelijk secretariaat verwerkte in 2019 11.174 aanvankelijke processen-
verbaal en 1.459 processen-verbaal inzake verkeersongevallen. De dienst controleerde 
9.347 navolgende pv’s en 906 navolgende pv’s inzake verkeersongevallen. De dienst 
nam in 2019 het softwarepakket Eureka in gebruik. Via dit programma kunnen de 
operationele medewerkers onder meer de afwerktermijnen van de eigen pv’s opvolgen. 
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Resultaten 
Veiligheidsplan

Zoals ieder jaar wordt er uitvoering gegeven aan de actieplannen 
van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan:

•	 diefstal in gebouwen

•	 Verkeersveiligheid

•	 fietsdiefstal

•	 cybercrime

•	 Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
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Diefstal in gebouwen

Preventie

De diefstalpreventieadviseur van de Lokale 
Politie Sint-Niklaas legde 30 bezoeken af op 
verzoek van slachtoffers van een inbraak. 

Daarnaast legde hij 45 preventiebezoeken af 
na een spontaan verzoek door de inwoners 
en bedrijven om hun eigendommen beter 
te kunnen beveiligen tegen inbraken. 24 
preventiebezoeken tot slot kwamen tot 
stand nadat de politie in een bepaalde wijk 
eerst een beperkt inbraakbeveiligingsadvies 
had gegeven, beter bekend onder de naam 
speed-dpa (snel Diefstalpreventieadvies). 

Afwezigheidstoezicht

496 inwoners (38 minder dan in 2018) hebben 
bij de politie gratis afwezigheidstoezicht 
aangevraagd. Door minimum één week voor 
vertrek op vakantie de ingevulde folder 
‘afwezigheidstoezicht’ in te vullen of digitaal 
aan te vragen, houden onze medewerkers een 
oogje in het zeil tijdens de afwezigheid van de 
bewoners. De politie voerde naar aanleiding van 
deze aanvragen 4.542 controles uit.

Resultaten Veiligheidsplan

Positieve evolutie

Wat de diefstallen in gebouwen betreft, kende onze zone met 143 effectieve inbraken 
in 2019 een daling met 18 feiten ten opzichte van 2018 (161 effectieve inbraken). Dit is 
het beste resultaat ooit in 20 jaar In 2019 kende onze zone 123 inbraakpogingen, of 28 
meer dan in 2018. 2 inbrekers werden op heterdaad betrapt. 

De meeste inbraken vonden plaats in november (54 inbraken) en december (34). 
Opvallend is de daling van het aantal nachtelijke inbraken en het uitblijven van een piek 
in de zomermaanden. De donkere maanden zijn oververtegenwoordigd, wat het belang 
aantoont van preventie in deze tijd van het jaar.

Ondanks minder betrappingen op heterdaad, was er wel een stijging van het aantal 
opgeheldere feiten (van 13 in 2018 naar 42 in 2019). Dit toont het nut aan van verder 
onderzoek op basis van (nieuwe) technologische middelen.
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Ongevallencijfers

In 2019 noteerden we 410 ongevallen met 
lichamelijk letsel. Dit zijn er spijtig genoeg 72 meer 
dan in 2018. In 2019 betreurden we 2 dodelijke 
slachtoffers.

De meeste ongevallen met lichamelijk letsel vonden 
plaats op de Grote Markt, in de Plezantstraat en in de 
Parklaan. 

Bij 208 van de 410 ongevallen met lichamelijk letsel 
waren fietsers betrokken: dit gaat over 51 % van het 
aantal ongevallen (t.o.v. 45 % in 2018).

Verkeersveiligheid

Gerichte acties

In 2019 werkte de Lokale Politie Sint-Niklaas mee aan 
de verschillende acties van het Vias Institute. Hierbij 
werd vooral aandacht besteed aan de viers belangrijkste 
oorzaken van gewonden in het Europese verkeer:

•	 Rijden onder invloed van alcohol of drugs
•	 Overdreven snelheid
•	 Het niet dragen van de veiligheidsgordel en gsm’en 

achter het stuur
•	 Overtredingen tegen de voorrangsregels (o.a. door het 

rode verkeerslicht rijden...).

aantal overtreders

% overtreders  
bemande controles

% overtreders  
onbemande controles

Resultaten Veiligheidsplan
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Rijden onder invloed
De Lokale Politie Sint-Niklaas werkte 
mee aan de jaarlijkse BOB-campagnes. 
In 2019 werden tijdens deze acties 
10.435 chauffeurs gecontroleerd op 
het al dan niet rijden onder invloed. 
Hierbij werden 277 chauffeurs positief 
bevonden. Het percentage chauffeurs 
onder invloed stijgt (2,6 % in 2019, 2,3 
% in 2018).

Snelheid 
In 2019 werden 284.673 voertuigen 
gecontroleerd op snelheid door de 
bemenste camera. De onbemenste 
camera’s controleerden 5.096.287 
voertuigen. Bij de bemenste controles 
reed 5 % van de chauffeurs te snel 
(6 % in 2018). Bij de onbemenste 
controles reden iets minder chauffeurs 
te snel (0,3 % in 2019, 0,2 % in 2018).

Gordel en gsm
Tijdens specifieke acties op het 
dragen van de gordel, moest de politie 
in 2019 327 chauffeurs verbaliseren 
(318 in 2018). 684 chauffeurs 
gebruikten hun gsm niet handenvrij. 
Dit is een daling ten opzichte van 
2018 (972 inbreuken).

Aandacht voor verkeer in 
schoolomgevingen
Voor een populatie van meer 
dan 22.000 scholieren investeert 
de Lokale Politie Sint-Niklaas 
dagelijks in toezicht in de 
schoolomgevingen. De grootste 
inzet van personeel gebeurt 
jaarlijks bij de start van het 
nieuwe schooljaar.

In 2019 controleerde de politie 
regelmatig op de zichtbaarheid 
in het verkeer van fietsers. 71 
fietsers begingen hiertegen een 
overtreding. Tijden de donkere 
maanden controleerde de politie 
672 fietsers, waarvan er 36 een 
mondelinge waarschuwing kregen.

In 5 scholen organiseerde de 
politie een technische controle 
van de fietsen, gecombineerd met 
een labelingsactie. 456 fietsen 
werden gecontroleerd, 258 fietsen 
gelabeld.

De Lokale Politie Sint-Niklaas 
staat niet alleen in voor de 
verkeersveiligheid in de 
schoolomgevingen. Door het 
organiseren van de opleidingen 
‘gemachtigd opzichter’ begeleiden 
en ondersteunen we leerkrachten 
of pedagogische medewerkers 
van scholen, zodat zij in de 
onmiddellijke omgeving van 
de school kunnen instaan voor 
de verkeersveiligheid aan het 

begin en einde van de schooltijd. 
De politie leidde in 2019 30 
gemachtigde opzichters op.

Verkeersklas
Jongeren tussen 12 en 16 jaar 
die een verkeersinbreuk begaan, 
worden uitgenodigd voor een 
verkeersklas in het Politiehuis. 
173 jongeren kozen ervoor om 
op een vrije woensdagnamiddag 
naar het Politiehuis te komen 
voor een opfrissing van of eerste 
kennismaking met de wegcode. 
Hierdoor moesten hun ouders 
de boete voor hun inbreuk niet 
betalen.

Resultaten Veiligheidsplan
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Fietsdiefstal Cybercrime

Het aantal feiten cybercrime steeg sterk 
met 33 % in vergelijking met 2018. Dit is 
een internationaal gegeven. Alle vormen 
van misdrijven dalen, behalve cybercrime. 
Niettegenstaande deze hoge cijfers, is er 
nog steeds een zeer groot dark number. 
Vele phishingmails komen in de digitale 
prullenmand terecht zonder aangifte. Ook 
is er soms schaamte bij slachtoffers om 
aangifte te doen, vooral wanneer het gaat 
over kleine sommen geld.

Volgende fenomenen komen het meest 
voor.

•	 internetfraude: oplichting via internet.
•	 informaticabedrog: voornamelijk fraude 

gelinkt aan betaalkaarten, waarbij 
virtueel gebruik gemaakt wordt van 
de gegevens van een ontvreemde of 
gekopieerde betaalkaart (bankkaart, 
kredietkaart, tankkaart…).

•	 Hacking: zich toegang verschaffen tot 
een informaticasysteem, terwijl men 
weet dat men hiertoe niet gerechtigd is.

•	 Valsheid in informatica: wanneer 
elektronische gegevens d.m.v. 
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.

•	 sabotage: vormen van kwaadaardige 
software die de computer van de 
internetgebruiker blokkeren.

Het aantal aangegeven fietsdiefstallen is gedaald van 455 
diefstallen in 2018 naar 402 diefstallen in 2019. 24 % van 
de fietsdiefstallen vond plaats in de stationsomgeving.

In 2019 heeft Den Azalee 299 fietsen opgehaald. Er werden 
25 fietsen aan de eigenaars terugbezorgd, waarvan 20 via 
het graveer- of labelnummer, 2 via de website gevonden 
fietsen.be en 3 via een andere weg. De Lokale Politie Sint-
Niklaas labelde in 2019 1.126 fietsen (979 in 2018).

fietsdiefstal

gelabelde fietsen

internet-
fraude

informatica-
bedrog Hacking

Valsheid in 
informatica sabotage tOtaal

2016 181 71 30 18 6 306

2017 163 84 31 16 2 296

2018 188 137 59 19 4 407

2019 233 217 48 38 7 543

Resultaten Veiligheidsplan
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Werken met 
mensen

Onder het management van de medewerkers vallen onder 
andere de externe rekruteringsinspanningen, de aanwervingen 
via mobiliteit, het opleidingsbeleid, het naleven en 
implementeren van de verschillende statuten, het berekenen 
van de wedden en vergoedingen, het opvolgen van felicitaties 
en klachten, het intern toezicht, de preventie en veiligheid 
op het werk, het stroomlijnen van de korpscultuur met onze 
missie, visie en waarden, het aanwezigheidsbeleid en nog tal 
van andere aspecten op het vlak van human resources.

•	 Onze medewerkers

•	 Welzijn op het werk
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Onze medewerkers 

Beroepenvoorlichters  
en begeleiders

De Lokale Politie Sint-Niklaas telt vier beroepen-
voorlichters die geïnteresseerde kandidaat-
politieambtenaren alles kunnen vertellen over 
de selectieprocedure en loopbaanmogelijkheden 
binnen de politie. Zij ontvangen kandidaten in het 
commissariaat voor een uitgebreid gesprek en nemen 
deel aan jobbeurzen.

In 2019 dienden 51 potentiële kandidaten 
zich aan bij één van de beroepenvoorlichters. 
De Niet-Dringende Politiehulp voerde 21 
antecendentenonderzoeken uit van kandidaat-
politieambtenaren.

Naast deze externe rekruteringsinspanningen 
wordt er tevens gebruik gemaakt van de positieve 
korpscultuur: al onze ervaren medewerkers 
staan in voor de begeleiding van stagedoende 
politieambtenaren zodat deze nadien uit overtuiging 
en enthousiasme kunnen kiezen voor een loopbaan 
bij de Lokale Politie Sint-Niklaas.

In 2019 liepen 9 aspirant-inspecteurs en 2 aspirant-
hoofdinspecteurs stage in onze zone. We mochten ook 
13 stagiairs ontvangen in de domeinen criminologie, 
maatschappelijk werk, integrale veiligheid en 
secretariaat-talen.

Diversiteitsbeleid

Diversiteit is voor de zone niet enkel een 
waarde op papier, maar een permanent 
aandachtspunt. Bij het aantrekken van 
medewerkers naar onze zone streven 
we ernaar een verscheidenheid aan 
geïnteresseerden (jong/minder jong, vrouwen/
mannen, hetero/lgbt, migratieachtergrond, …) 
aan te trekken.

Bij de selectie-interviews in het raam van 
de mobiliteit is diversiteit een belangrijk 
aandachtspunt.

Vrouwen vertegenwoordigen 34 % 
van alle medewerkers en 25 % van 
de politieambtenaren. 17 % van de 
leidinggevenden in de zone is vrouw. 

Voor de gehele Lokale Politie Sint-Niklaas is 
44 % jonger dan 40 jaar.

kader Mannen Vrouwen

Leidinggevende politieambtenaren* 37 4

Leidinggevende burgerpersoneelsleden** 2 4

Operationeel basiskader 84 37

Burgerpersoneel 4 20

totaal 127 (66 %) 65 (34 %)

leeftijd - 31 31-40 41-50 51-55 +56

Leidinggevende politieambtenaren 9 18 7 8

Leidinggevende burgerpersoneelsleden 3 4 1

Operationeel basiskader 26 41 28 20 9

Burgerpersoneel 3 7 8 3 4

totaal 28 60 58 30 22

*Hoofdcommissaris, commissaris en hoofdinspecteurs

**Adviseurs (niveau A) en consulenten (niveau B)

Werken met mensen
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Klachten 

De Lokale Politie Sint-Niklaas ontving in 2019 172 
klachten van burgers (tien minder dan in 2018) 
over het functioneren van politiemedewerkers. 16 
klachten werden ontvangen via het Vast Comité P   
(6 meer dan in 2018). 

156 klachten werden rechtstreeks aan de 
korpschef, de dienst Intern Toezicht en 
Klachtenmanagement of via sociale media gemeld. 

22 klachten waren gegrond, waardoor er intern 
werd bijgestuurd. 

Er werden in 2019 26 tuchtrechtelijke 
vooronderzoeken gevoerd binnen de Lokale Politie 
Sint-Niklaas. Dit gaf in twee zaken aanleiding tot 
een effectieve tuchtsanctie in de vorm van een 
blaam (lichte tuchtstraf) en een inhouding van 
wedde (10 % van 1 maand = zware tuchtstraf). 

Daarnaast ontvangt de dienst Intern Toezicht en 
Klachtenmanagement ook geregeld felicitaties van 
tevreden burgers. Deze ‘schouderklopjes’ worden 
telkens kenbaar gemaakt aan het ganse korps én 
toegevoegd aan het persoonlijk dossier van de 
betrokken collega. 

Opleidingen en ontwikkeling

Op basis van het organogram en de noden 
inzake competentieontwikkeling, persoonlijke 
ontwikkeling en inrichting van het korps, wil 
de korpsleiding het algemeen opleidingsplan 
vertalen naar individuele opleidingsplannen. 
Hiermee leggen we een deel van de 
verantwoordelijkheid voor het leren en 
ontwikkelen bij de medewerkers zelf. Hij of zij 
dient aan te geven welke individuele behoeften 
en interesses er zijn op het vlak van opleiding 
en ontwikkeling.

Onze medewerkers ontvingen in het totaal 
10.638 uren opleiding. 

6.468 uren gingen naar externe opleidingen 
(politieschool, seminarie, opleiding door 
leverancier software, enz.).

Er werd 636 uren interne opleiding gegeven 
in het Politiehuis. Aan de trainingen 
geweldbeheersing/schietopleiding werden 
3.533,5 uren gespendeerd.

Gemiddeld komt dit neer op 50 uren opleiding 
per medewerker.

Werken met mensen
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Absenteïsmebeleid

Binnen onze politiezone dragen we het 
welzijn van onze medewerkers hoog in 
het vaandel. Naast het zorgen voor zo 
optimaal mogelijke werkomstandigheden, 
hebben we bijzondere aandacht voor 
het absenteïsme en voor de mogelijke 
werkgerelateerde oorzaken ervan.

2019 was, behoudens enkele langdurige 
zieken, globaal gezien een goed 
gezondheidsjaar. Om medische redenen 
waren enkele medewerkers langdurige 
periodes (meer dan 100 dagen) 
niet in staat om te werken. Enkele 
medewerkers kampten met ernstige 
gezondheidsproblemen. 

Het absenteïsmepercentage is laag: 4,8 % 
(t.o.v. 6,18 % in 2018).

De langdurige afwezigheden 
nemen het grootste deel van het 
absenteïsmepercentage voor hun rekening.

Personeelskader 

Politiemedewerkers kunnen via mobiliteit 
van de ene politiezone overstappen 
naar een andere politiezone of naar een 
federale politiedienst. In 2019 maakten 
7 operationele medewerkers en 3 
CALogpersoneelsleden mobiliteit, gingen 
er 6 medewerkers met pensioen en 1 in 
NAVAP. 11 medewerkers kwamen nieuw 
in onze zone. Intern veranderden er 7 
collega’s van functie. 

*NAVAP: non activiteit voorafgaand aan 
pensionering
**NAPA: non activiteit voor persoonlijke 
aangelegenheden

Betrekken van de 
medewerkers 

De korpschef gaf 3 infosessies voor nieuwe 
medewerkers waarin ze haar missie, visie 
en waarden toelichtte. Tijdens deze sessies 
konden de medewerkers zaken aan de 
korpschef voorleggen en haar mening 
vragen.

Op de lentereceptie in mei kon de zone 
1.250 euro schenken aan de vzw Bijs voor 
de aankoop van een bank. De vzw Bijs 
bouwde zelf een woning voor 9 kinderen 
met een handicap. Zij kunnen daar 
verblijven in familiale sfeer.

In 2019 werden voorbereidingen 
getroffen voor een grootschalig 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(MTO) en voor 6 personeelsvergaderingen 
begin 2020.

absenteïsme

Jaar Ruim absenteïsmepercentage 

2019 4,8 %

Mobiliteit operationele medewerkers

OPS CAL

Mobiliteit in 7 4

Mobiliteit uit 7 3

Interne mobiliteit 5 2

Pensioen gewoon 3 1

Pensioen medisch 2

NAVAP* 1 nvt

NAPA** 1

Vrijwillig ontslag 1 2

Opleiding tot HINP, INP 4

Overleden 1

Werken met mensen
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Welzijn op het werk

Basis OverlegComité 
voor politie (BOC) 

Er vonden in 2019 twee BOc’s plaats 
op 6 juni en 7 november.

Dankzij een transparante 
communicatie binnen onze zone 
over mogelijke initiatieven en 
projecten die tijdens de formele en 
informele interne overlegmomenten, 
aan bod komen, krijgen de 
beslissingen binnen het BOC een 
goed draagvlak.

Gezondheid en 
arbeidsomstandigheden 

Alle operationele medewerkers gaan 
jaarlijks op medische controle bij de 
arbeidsgeneeskundige dienst Idewe. Voor 
de burgerpersoneelsleden is dit om de vijf 
jaar.

De arbeidsomstandigheden in het 
Politiehuis worden jaarlijks gecontroleerd 
tijdens een bedrijfsbezoek door de 
arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur, 
de manager welzijn, het diensthoofd 
logistiek en de syndicale afgevaardigden.

Binnen de Lokale Politie Sint-Niklaas zijn 
Kathleen Bral van de maatschappelijke cel 
en Ivan Thomaes van de verkeerspolitie 
vertrouwenspersonen inzake bescherming 
tegen geweld, ongewenst seksueel gedrag 
en pesterijen op het werk. In 2019 hadden 
zij in het raam van deze functie geen 
consultaties.

Onze externe vertrouwenspersoon is Rit 
Ornelis, preventieadviseur psychosociale 
aspecten.

Arbeidsongevallen 

De investeringen in materialen, middelen en opleiding 
moeten er niet alleen voor zorgen dat onze medewerkers 
hun taak op een degelijke manier kunnen uitvoeren, 
maar moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat 
arbeidsongevallen tot een minimum beperkt blijven. In 
2019 is er een status quo, maar er is wel een duidelijke 
daling van het aantal dagen afwezigheid naar aanleiding 
van een arbeidsongeval (van 639 dagen naar 368 dagen). 
De meeste ongevallen vonden plaats tijdens de interne 
opleidingen geweldbeheersing, gevolgd door incidenten 
met derden en ongevallen gerelateerd aan woon-
werkverkeer.

arbeidsongevallen

afwezigheid

Werken met mensen
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Werken met 
middelen

Met een goed doordacht aankoop- en investeringsbeleid zorgen 
we ervoor dat onze mensen beschikken over voldoende en 
kwaliteitsvolle middelen, dat ze een veilige en aangename 
werkomgeving hebben en dat we ook op het vlak van ICT kunnen 
werken met hedendaagse technologieën.

•	 uitgaven en ontvangsten

•	 Wagenpark

•	 strategisch veiligheids- en preventieplan

•	 informatica

•	 inrichting politiecommissariaat

•	 Basis- en veiligheidsuitrusting
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Uitgaven en ontvangsten 

De Lokale Politie Sint-Niklaas had in 2019 een bedrag van 
18.577.009,45 euro ingeschreven op de uitgaven van de 
gewone dienst en 613.509,39 euro voor de buitengewone 
dienst.

Aan de ontvangstzijde werd 21.291.619,54 euro geboekt.  
De normale jaarlijkse investeringen bedragen circa 5 % van 

het totale budget.

Het werkingsbudget is als volgt samengesteld:

uitgaven gewone dienst (in euro)

Personeel 16.110.970,64 83,9 %

Werkingskosten 1.490.235,28 7,7 %

Overdracht 322.447,65 1,7 %

Schulden 653.355,88 3,4 %

uitgaven buitengewone dienst (in euro)

Investeringen 613.509,39 3,2 %

totaal 19.190.518,84

Ontvangsten gewone dienst (in euro)

Prestaties 195.992,05

Overdrachten 41.550,59

NAVAP 378.109,23

Gedetacheerden 337.762,85

Federale toelagen 5.478.900,64

Gemeentelijke toelage 13.382.692,00

Verkeersveiligheidsfonds 1.336.112,18

Ontvangsten buitengewone dienst (in euro)

Overdrachten 130.000,00

Investeringen 10.500,00

totaal gewone en buitengewone dienst 21.291.619,54

Werken met middelen

Strategisch veiligheids- en preventieplan

De interne evaluatie werd in september 2019 overgedragen aan 
het stadsbestuur. De financiële opvolging van dit plan wordt nog 
uitgevoerd door de Lokale Politie Sint-Niklaas, voor wat betreft de 
dossiers tot en met 2018.  Nadien neemt het stadsbestuur dit contract 
volledig over.

Het stadsbestuur ontvangt in het raam van dit contract jaarlijks een 
subsidie van 369.670 euro.  
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Werken met middelen

Wagenpark

•	 Aantal gestripte politievoertuigen (waaronder een 
politiemobiel en een voertuig openbare orde): 21

•	 Aantal anonieme voertuigen: 14
•	 Aantal motorfietsen: 8
•	 Aantal elektrische bromfietsen: 2
•	 Aantal gestripte fietsen: 10
•	 Aantal niet-gestripte fietsen: 37
•	 Aantal voertuigen voor transport personen: 3

In 2019 werden de bumpers van alle interventievoertuigen 
bespoten met fluo oranje. Ook de motorfietsen werden 
voorzien van een streepje fluorescerende oranje lak. Dit 
alles om de zichtbaarheid van de politievoertuigen te 
verhogen. De zone investeerde in de volgende voertuigen: 
getripte bestelwagen, nieuwe combi, 2 hybride anonieme 
voertuigen en 2 motoren. 

Informatica

In 2019 leerde de politie Sint-Niklaas werken met de 
toepassingen van Office 365. Zo werd onder meer gestart 
met de aanmaak van groepen in TEAMS. In het Teamskanaal 
OPS kan iedereen bijv. de dagelijkse briefing opvolgen.

De dienst ICT startte in 2019 met de voorbereiding 
van veellagige dossiers die in 2020 zullen resulteren 
in innovaties op het terrein richting Digi-COP (Digital 
Community Policing):

•	 Gsm-beleid: een smartphone voor elke medewerker, 
met daarop onder meer Focus (een politieapp voor op 

•	 Windows 10: nieuw besturingssysteem voor elke pc
•	 Sharepoint: nieuwe intranetomgeving, gecombineerd 

met Wikipol (kennisdatabank geïntegreerde politie)
•	 Bodycam: voorbereiding voor aankoop van tien 

bodycams

In 2019 verving ICT netwerkswitchen en bekabeling van ISLP
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Inrichting Politiehuis

In 2019 werden de laatste verhuisbewegingen n.a.v. 
de nieuwe personeelsformatie afgerond. De dienst 
verkeersbeeldvorming verhuisde naar de oudbouw. De 
dienst HR nam haar intrek op de zolder van de oudbouw.

Het project voor de renovatie van het onthaal bleek meer 
complex dan initieel begroot, door verplichtingen over de 
implementatie van energiezuinige technieken. Het plan 
werd aangepast in 2019 en zal in 2020 worden aanbesteed.

Basis- en veiligheidsuitrusting

De zone investeerde in uitrusting voor het nieuwe  
Fietsteam: 8 mechanische mountainbikes en 2 elektrische 
mountainbikes met politiestriping. Daarnaast kocht de zone 
de benodigde uniformstukken aan: fietsbroeken, fietsshorts, 
handschoenen, parka’s, fietshelmen, fietsschoenen en 
wapengordels.

De zone kocht een nieuw anoniem voertuig aan en plaatste 
daarin een nieuw systeem voor nummerplaatherkennning 
(mobiele ANPR). De camera (catchcam) hangt nu in het 
voertuig in plaats van op het dak, waardoor de beelden 
beter zijn bij slecht weer en de camera ook minder gevoelig 
is voor beschadigingen.

Werken met middelen
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En wat  
in 2020?

2020 zette zich beloftevol in met 6 
personeelsvergaderingen voor alle 
medewerkers van de Lokale Politie Sint-
Niklaas. Deze 6 momenten dienden als 
startschot voor de uitrol van het nieuwe 
zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Alle projectchefs stelden kort en bondig 
hun project voor aan de hand van drie 
kernwoorden. Na afloop werd nagegaan 
of de boodschap goed was ontvangen.

De ambities zijn niet mis. Binnen elk 
project zijn er heel wat accenten voor 
2020:
• Verkeersveiligheid- en leefbaarheid: 

de politie zal meer controleren op 
onaangepast rijgedrag.

• seksueel geweld: zedeninspecteurs 
worden opgeleid voor een 
kwaliteitsvolle eerste aangifte en 
doorverwijzing naar het Zorgcentrum 
na Seksueel Geweld.

• drugsdealing: maandelijkse acties 
moeten drugsdealers ontmoedigen 
om Sint-Niklaas te kiezen als 
afzetgebied.

• centrumgebied: door grotere 
zichtbaarheid wil de politie 
het veiligheidsgevoel in 
het winkelkerngebied 
(incl. uitgaansgebied en 
stationsomgeving) verhogen.

• dadergericht project: via een top 
50 volgt de politie personen op om 
recidive te vermijden.

• Maatschappellijk Verantwoord 
Ondernemen: alles wat de 
politie aankoopt, ondergaat een 
duurzaamheidstoets. We streven 
ernaar het woon-werkverkeer met de 
fiets te bevorderen.

• Integraal HR-beleid: via 
digitalisering en een uitbreiding van 
de dienst, verhogen we de kwaliteit 
van de interne dienstverlening.

En toen legde het coronavirus het 
land lam en moest de Lokale Politie 
Sint-Niklaas zich herstructureren. Alle 
evenementen vielen weg, maar in de 
plaats kwam de handhaving van de 
verschillende coronamaatregelen beslist 
door de nationale veiligheidsraad.

De politie werkte steeds door, met 
nieuwe richtlijnen over social distancing, 
hygiëne en compartimentering (bubbels). 
Het mondmasker deed haar intrede. 

‘Het nieuwe normaal’ zal nog een tijdlang 
invloed hebben op de werking van de 
politie, die zich concentreert op haar 
basistaken, maar zich flexibel aanpast 
aan de gefaseerde heropstart van het 
dagdagelijkse leven.

We bereiden ons alvast voor op de 
zomermaanden en het najaar.
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