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VOORWOORD 

Enkele belangrijke scharniermomenten in 2012 hadden een invloed op onze politiewerking.  
Vanaf 1 januari 2012 ging de Salduz-wetgeving van start. De Salduz-wetgeving versterkt de 
rechten van de verdediging. Naargelang de classificatie van een misdrijf, hebben verdachten bij 
het eerste verhoor recht op bijstand van een advocaat. Niettegenstaande heeft de invoering van 
deze wetgeving met een status-quo van effectieven, een aanzienlijke verhoging van de werklast 
tot gevolg. 
 
Een tweede belangrijke gebeurtenis in 2012 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 
waarbij een nieuwe bestuurlijke overheid zal instaan voor de bepaling van het  veiligheidsbeleid 
voor de politiezone Mira en dit voor de komende zes jaar. 
 
2012 werd het vierde jaar waarbij we onze vooropgestelde doelstellingen uit het zonaal 
veiligheidsplan 2009-2012

1
 door middel van concrete acties, streefden te behalen. Een evaluatie 

dringt zich op om naderhand het beleidsvoorbereidende werk aan te vatten voor een nieuw 
zonaal veiligheidsplan 2014-2017. 
 
2011 vormde het startschot om enerzijds als korpsorganisatie te anticiperen op de nakende 
pensioneringen en om anderzijds als lerende organisatie ons verder te ontplooien. De 
consolidatiefase na de politiehervorming is immers reeds een hele eind achter ons en 
permanente vernieuwing dringt zich op, om als politieorganisatie in te spelen op de 
maatschappelijke evoluties inzake veiligheid en leefbaarheid. De nieuwe korpsstructuur 
aangestuurd vanuit vier directies moet toelaten om de kennisoverdracht te faciliteren en de 
groei en ontwikkeling van de organisatie te stimuleren. 
 
Tot slot wens ik elke individuele medewerker te bedanken voor de inzet dat elke dag aan boord 
wordt gelegd om garant te staan voor een veilige en leefbare politiezone. Ook zij vormen een 
onmiskenbare schakel in het hele veiligheidsgebeuren. 
 
Heb je nood aan bijkomende informatie of heb je suggesties? Graag vernemen we dit via 
analyse@pzmira.be 

Ik wens u veel leesgenot. 

 

De korpschef, 

Jean-Pierre Coudenys 
Hoofdcommissaris van Politie  

                                                                 

 

1 In 2013 werd door de ministerraad beslist om het huidige zonaal veiligheidsplan 2009-2012 te verlengen tot uiterlijk 
31.12.2013. 

mailto:analyse@pzmira.be
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1. LEIDERSCHAP 

1.1 Mission Statement 

‘De wijze waarop de korpsleiding betekenis geeft aan de organisatie, de koers bepaalt, die 
vertaalt in een missie, visie en expliciete waarden en normen en deze toepast in de dagelijkse 
realiteit en in steeds wisselende omstandigheden vernieuwt om de doelstellingen van de PZ 
Mira te realiseren.’ 
 
De missie, visie en waarden vormen het uitgangspunt van de hele organisatiewerking. De 
strategische beleidskeuzes dienen bij te dragen aan de benadering van onze visie en moeten 
aansluiting vinden bij onze missie en waarden. Onze missie geeft aan wat we doen als 
organisatie, onze waarden zeggen hoe en onze visie bepaalt waar we naartoe willen op lange 
termijn. Een politiedienst is één schakel in de veiligheidsketen en wil met haar partners streven 
naar een integrale en geïntegreerde veiligheid. 

1.1.1. Missie 

Als lokaal politiekorps willen wij door een permanente aanwezigheid een weloverwogen en 
daadkrachtige bijdrage leveren aan de subjectieve en objectieve veiligheid in onze samenleving. 

1.1.2. Visie 

De PZ Mira wil als schakel in de veiligheidsketen voldoen aan de realistische verwachtingen van 
alle belanghebbenden door een performante uitbouw van de basisopdrachten op basis van een 
projectmatige aanpak. 

1.1.2.1. Wijkwerking 

De lokale politiezone Mira streeft naar een performante uitbouw van de wijkwerking als 
basisfunctionaliteit. De wijkwerking vervult zowel intern als extern een scharnierfunctie inzake 
communicatie en informatievergaring met het oog op de aanpak van de lokale veiligheids- en 
leefbaarheidsproblemen binnen de wijken. 
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1.1.2.2. Onthaal 

De politiezone wilt iedereen permanent in staat stellen om op een laagdrempelige manier 
beroep te kunnen doen op de lokale politie m.b.v. de normaal gangbare communicatiemiddelen. 

1.1.2.3. Interventie en algemeen toezicht 

De politiezone Mira staat garant voor een permanente bereikbaarheid en waar nodig voor een 
snelle politionele tussenkomst op het terrein. Bijzondere aandacht gaat naar onpartijdigheid, 
objectiviteit, discretie en betrouwbaarheid. Elk personeelslid streeft een kwaliteitsvolle 
afhandeling na binnen een redelijke termijn, een professionele aanpak, positieve werkattitude 
waarbij kwaliteitsvolle interne en externe communicatie van cruciaal belang zijn. Partnerschap 
staat centraal binnen onze werking. 

1.1.2.4. Politionele slachtofferbejegening 

De politiezone Mira verzekert een permanente slachtofferbejegening voor elk slachtoffer van 
een misdrijf, verkeersongeval, traumatische gebeurtenis of ramp en die woonachtig is binnen de 
politiezone Mira. 

1.1.2.5. Lokale opsporing en lokaal onderzoek 

De politiezone Mira beschikt over een lokale recherche die als ‘interne partner’ belast wordt met 
de uitvoering van reactieve en proactieve onderzoeken. Deze dienst pakt hoofdzakelijk de lokale 
criminaliteitsfenomenen aan rekening houdende met de federale prioriteiten en de opdrachten 
van de gerechtelijke overheden. Ten behoeve van de interventieteams en ter versterking van 
onze interne en externe partners is er 24h/24h een team van rechercheurs permanent 
bereikbaar en terugroepbaar voor het dringend overnemen of verder zetten van bijzondere en 
delicate onderzoeken. 

1.1.2.6. Handhaven van de openbare orde 

De politiezone wilt de verwachtingen van de overheden en organisatoren maximaal invullen 
rekening houdende met de rechten en vrijheden van verenigingen en groeperingen. De 
politiezone wil met een minimum aan middelen en personeel een maximaal rendement 
bekomen. 
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1.1.2.7. Verkeer 

De politiezone Mira wil de dienst ‘verkeer’ als motor en coördinator handhaven binnen de 
werking van het korps in de brede aanpak van de lokale verkeersveiligheidsproblematiek op het 
grondgebied van de politiezone Mira

2
. De politiezone Mira onderschrijft de aanbevelingen zoals 

genomen voor de periode 2011-2015 door de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid
3
 en 

zal zich inspannen om de doelstellingen mede te helpen realiseren. 

1.1.3. Waarden 

Onze organisatie hecht in haar werking heel veel belang aan: 

Samenwerking of partnership als schakel in de veiligheidsketen; 

Constructief met een permanente betrokkenheid; 

Humaan waarbij ieder onpartijdig en gelijk wordt behandeld; 

Authentiek waarbij de organisatie en haar medewerkers haar eigenheid behoud; 

Klantgericht naar de burger; 

Economisch verantwoord; 

Loyaal naar haar omgeving. 

 “PZ Mira schakelt naar veiligheid” 

  

                                                                 

 

2 Per Koninklijk Besluit van 16 oktober 20092 werd ‘verkeer’ als zevende basisfunctionaliteit toegevoegd. 
3 3  De FCVV heeft 20 prioritaire aanbevelingen geformuleerd op het vlak van educatie, engineering, handhaving en 
dataverzameling met als ultieme doelstelling: “50% minder verkeersdoden voor 2020” (Verkeersveiligheid, 11 mei 2011). 

 



1.2 Organogram 

 



1.3 Streven naar excellente politiezorg 

De politie wil met medewerking van alle belanghebbenden een veilige samenleving bouwen door 
middel van een excellente politiezorg te leveren voor de gemeenschap.  
Conform ministeriële omzendbrief CP2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de 
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte 
politiezorg, schuift het ‘EFQM Excellence Model’

4
 naar voren waarbinnen dit kader korpsen 

ongebreideld en op eigen ritme, maar met een duidelijke finaliteit voor ogen, verder kunnen 
groeien en ontwikkelen. 
Het gehanteerde organisatieontwikkelingsmodel ‘EFQM managementmodel politie België’

5
 biedt 

met zijn negen aandachtsgebieden een kader voor de organisatie om permanent naar 
uitmuntendheid te streven. Dit ondersteunend managementmodel bestaat uit 5 
organisatiegebieden, 4 resultaatgebieden (waarbinnen zich de 5 groepen van belanghebbenden 
bevinden) en een continue terugkoppeling van deze resultaatgebieden naar de 
organisatiegebieden. Dit jaarverslag is opgebouwd volgens de fundamenten van het EFQM-
model.  
 
Excellente politiezorg wordt gedragen door vier pijlers, met name: 

 Het overheidsbeleid inzake ‘maatschappelijke veiligheid’; 
 Gemeenschapsgerichte politiezorg; 
 Informatiegestuurde politiezorg; 
 Optimale bedrijfsvoering. 

De pijler van de gemeenschapsgerichte politiezorg zorgt ervoor dat de politie zich in en tussen de 
gemeenschap bevindt om via een geïntegreerde benadering de maatschappelijke problemen aan 
te pakken. Een informatiegestuurde politiezorg moet ervoor zorgen dat de aanpak van deze 
problemen gestuurd wordt op basis van de nodige informatie. De laatste pijler, de optimale 
bedrijfsvoering, heeft betrekking op de manier waarop de politieorganisatie bestuurd wordt, 
namelijk aan de hand van het ‘EFQM – managementmodel Politie België’.  
  

                                                                 

 

4 EFQM = European foundation for quality management. 
5 EFQM toegespitst op de Belgische politie. 
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2. STRATEGIE EN BELEID 

 ‘ De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert in de organisatie door 
een heldere, voor alle belanghebbende groepen, een uitgewerkte strategie, en hoe deze wordt 
vertaald in een concreet beleid, plannen en budgetten.’ 

2.1 Situering politiezone – omgevingsfactoren 

De politiezone Mira is een meergemeentezone, gelegen in het 
uiterste zuiden van de provincie West–Vlaanderen, grenzend 
aan de provincies Oost–Vlaanderen en Henegouwen en nabij 
de Franse grens. Op een uitgestrekte oppervlakte van 181 km² 
zijn 21 deelgemeentes en 27 woonkernen terug te vinden. In 
vogelvlucht bedraagt de maximale afstand noord–zuid bijna 22 
kilometer, in oost–west richting bijna 15 kilometer. 100 
kilometer gewestwegen en de aanwezigheid van de 
autosnelweg A14/E17, met een op– en afrittencomplex in het 
zuiden van Waregem zorgt voor druk zwaar vervoer op de 
risicovolle gewestwegen. Twee spoorweglijnen met 1 groot en 
2 kleine spoorwegstations, 3 waterwegen en 18 bustrajecten 
verzorgen een aanzienlijk aandeel personen- en 
goederenvervoer. Deze veelvuldige mobiliteitsmogelijkheden 
zorgen voor een gunstige economische ligging met meer dan 30 
industrieterreinen, vooral geconcentreerd in Waregem en het 
noorden van Zwevegem. 75 transportbedrijven met een 
uitgebreide vloot vrachtvervoer bevolken onze zone. In totaal zijn zo’n 7000 ondernemingen 
actief in de zone, waaronder een 30tal supermarkten en warenhuizen en een aantal grote 
winkelcentra, o.a. Molecule in Vichte en Het Pand in Waregem. Gecombineerd met de 
aanwezigheid van een aantal dichte concentraties van winkels (Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve, 
Avelgemstraat in Zwevegem, …) zorgt dit op piekmomenten voor heel druk verkeer.  

87.330
6
 inwoners bevolken onze zone, waarvan meer dan 40% woonachtig in Waregem. Deze 

stad is, met 833 inwoners per km², dubbel zo dicht bevolkt als de andere gemeentes. Echte 
risicowijken zijn niet terug te vinden in onze zone. Ruim 1,5% van onze totale bevolking is van 
vreemde origine. Hiervan woont ruim de helft in Waregem. Bijna één vierde van de bevolking 
van de zone Mira is jonger dan 20 jaar. De gemiddelde werkloosheid

7
 bedraagt 5,22%. Hiermee 

scoort de zone beter dan het arrondissementeel gemiddelde (5,76%) en het Vlaamse gemiddelde 
(6,92%). Onze zone telt 2 moskeeën, waarvan één officieel erkend is door de Vlaamse overheid. 
Ongeveer 18.000 leerlingen maken dagelijks de verplaatsing van en naar de school, waarbij een 
aantal schoolroutes de risicovolle gewestwegen doorkruisen. 

Naast ruim 250 restaurants, eethuizen en cafés, huisvest de zone bijna 25 fuifzalen. Steeds vaker 
dienen onze diensten op deze plaatsen tussen te komen. Meer dan 200 activiteiten vereisen 
jaarlijks effectieve politie-inzet. De grootste inzet wordt geleverd om de talrijke 
wielerwedstrijden en de voetbalwedstrijden van eersteklasser SV Zulte-Waregem in goede banen 

                                                                 

 

6 Bron: websites gemeenten PZ Mira 2012. 
7 Bron: VDAB 2012 
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te leiden. Jaarlijkse hoogtepunten zijn Waregem Koerse (+-40.000 bezoekers), Military (+-20.000 
bezoekers) en Otegem Cross (+-10.000 bezoekers). 

2.2  Beleidsorganen  

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder het gezag van het politiecollege en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, meer bepaald voor de 
uitvoering van het zonaal veiligheidsplan: hij staat in voor de leiding, de organisatie en de 
verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en voor de uitoefening van het beheer van 
dit korps. 

2.2.1 De Politieraad 

Krachtens art. 11 in de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998
8
, worden in 

meergemeentezones, zoals de politiezone Mira, de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake 
de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Maar in 
tegenstelling tot de gemeenteraad, die alles regelt wat van gemeentelijk belang is, zijn de 
bevoegdheden van de politieraad beperkt tot die welke de wet

9
 haar toekent. 

  
 
Samenstelling 
 
De politieraad van de politiezone Mira bestaat uit: 
 

 de 5 burgemeesters van de samenstellende gemeenten die van rechtswege lid zijn.  

 de 21 leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die van de 
politiezone deel uitmaken en die in een evenredige verhouding worden 
afgevaardigd vanuit de vijf gemeenteraden.  

 de korpschef van de lokale politie die belast is met de voorbereiding van de dossiers 
die aan de politieraad worden voorgelegd.  

 de zonesecretaris die verantwoordelijk is voor de opmaak van de notulen. 
 
De bijeenroeping van de politieraad geschiedt door het politiecollege. De politieraad zetelde zes 
maal in 2012. 
 
Stemmen 

Binnen de politieraad kan er op twee manieren worden gestemd: middels een mondelinge 
stemming of middels een geheime stemming waarbij het voornamelijk gaat om 
aangelegenheden die personen aanbelangen.  
 
Elk politieraadslid beschikt over één stem, het hele jaar door. Besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid van stemmen genomen. Enkel voor de stemming over de vaststelling van de 
begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden de politieraadsleden in groepen 
ondergebracht, volgens de gemeente waarbij elke groep beschikt over het stemmengewicht van 
de burgemeester van zijn gemeente. Dit stemmengewicht wordt in gelijke delen verdeeld onder 
de leden, met inbegrip van de burgemeester.      

                                                                 

 

8 Publicatie BS: 5 januari 1999. 
9 WGP (Wet op de Geïntegreerde Politie) 
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Bevoegdheden 
 
De voornaamste bevoegdheden van de politieraad kunnen als volgt worden opgesomd: 
 

 organisatie en beheer van het lokale politiekorps: financieel en budgettair beheer, 
middelenbeheer, personeelskader, aanwervingen, ontslag,.. .  

 goedkeuren van bepaalde delen van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben 
op aangelegenheden die ressorteren onder de politieraad.  

 bevoegdheden i.v.m. de werking van de rechtspersoon (rechtsgedingen, patrimonium, 
secretaris, bijzonder rekenplichtige, …). 

 vaststellen van de begroting en de rekeningen van de politiezone Mira.  
 vaststellen van het huishoudelijke reglement van de politieraad en het presentiegeld 

(zitpenningen).  
 de politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen en heeft 

geen tuchtbevoegdheid over de personeelsleden van de politiezone Mira. 
 … 

 

 
  

Anzegem 
14% 

Avelgem 
11% 

Spiere 
2% 

Waregem 
46% 

Zwevegem 
27% 

Stemgewicht gemeente/stad Politieraad PZ Mira 
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STAD/GEMEENTE POLITIERAADSLEDEN 

WAREGEM Dhr. ADAMS Guy 

 Dhr. BENOIT Willy 

 Dhr. DESTOOP Henri 

 Mevr. DEVOS Connie 

 Dhr. GODEFROID Jules 

 Mevr. KINDT Ann-Sophie 

 Mevr. POLFLIET Maria 

 Dhr. VANTIEGHEM Georges 

 Dhr. WUCKJUYSE Xavier 

ZWEVEGEM Dhr. CLAEYS Marc 

 Dhr. D’Haene Antoon 

 Dhr. DENDONCKER Stephaan 

 Dhr. FRANCOYS Eric 

 Mevr. POLEYN Sabine 

 Dhr. VANDENBORRE Andres 

ANZEGEM Dhr. DEMEULEMEESTER Willy 

 Dhr. RECOUR Eddy 

 Dhr. TACK Dirk 

AVELGEM Mevr. DEROOSE Deborah 

 Dhr. VERSCHUERE Annicq 

SPIERE-HELKIJN Dhr. RIGOLE Roland 

  

2.2.2 Het Politiecollege 

Iedere meergemeentezone beschikt over een politiecollege dat van rechtswege bestaat uit de 
burgemeesters van de samenstellende gemeenten van de zone en wordt voorgezeten door een 
voorzitter. Huidig voorzitter van het politiecollege van de politiezone Mira is burgemeester Kurt 
Vanryckeghem (Waregem). 
 
Samenstelling 
Het politiecollege wordt gevormd door:  

 

 de burgemeester van de gemeente Anzegem, Dhr. Gerniers Victor 

 de burgemeester van de gemeente Avelgem, Dhr. Vantieghem Lieven  

 de burgemeester van de gemeente Spiere-Helkijn, Dhr. Walraet Dirk  

 de burgemeester van de gemeente Zwevegem, Dhr. Vanwelden Claude 

 de burgemeester van de stad Waregem, Dhr. Vanryckeghem Kurt  
 

Bij bespreking van financiële aangelegenheden wordt als deskundige, de bijzonder rekenplichtige 
Dhr. Boudrez Geert uitgenodigd tot deelname aan het politiecollege. De korpschef van de lokale 
politie woont de vergaderingen van het politiecollege bij en is belast met de voorbereiding van 
de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd. De zonesecretaris staat in voor de 
notulen, wat de besproken onderwerpen en desbetreffende beslissingen omvatten. 
Normalerwijze vergadert het politiecollege om de veertien dagen. 
 
Stemmen 
In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar evenredigheid 
met de minimumdotatie van zijn gemeente. De wijze van stemmen is bepaald en beslissingen 
worden in principe genomen bij meerderheid van stemmen. De vergaderingen van het 
politiecollege zijn steeds besloten en aldus nooit openbaar.  
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Bevoegdheden 
De voornaamste bevoegdheden van het politiecollege kunnen als volgt worden opgesomd: 

 bijeenroepen van de politieraad en opstellen van de dagorde. 
 kan als tuchtoverheid optreden en voert de rechtsgedingen van de politiezone mits 

voorafgaande machtiging van de politieraad. 
 voorleggen van een algemeen beleidsplan.  
 instaan voor het dagelijks beheer van de goederen van de zone en gunnen van de 

overheidsopdrachten.  
 is belast met de financiën van de politiezone en de opmaak van het begrotingsontwerp.  
 uitvoeren van verificaties van de kas. 
 gunnen van overheidsopdrachten en aangaan van leningen waartoe de politieraad heeft 

beslist. 
 detachering en aanstellingen van politiepersoneel.  
 aanwerving van administratief en logistiek personeel (externe aanwerving). 
 …. 

2.2.3 De Zonale veiligheidsraad 

Samenstelling 
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op 2 niveaus, heeft een wettelijk kader gecreëerd waarbinnen de politie, dankzij een 
geïntegreerde aanpak van de problemen van rechtshandhaving van de openbare orde, een 
bijdrage moet leveren aan een globale aanpak van de maatschappelijk (veiligheids)problemen.  
Overeenkomstig artikel 35 van bovenvermelde werd in elke politiezone een zonale 
veiligheidsraad opgericht, de Procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de 
bestuurlijk-coördinator van de federale politie (of zijn afgevaardigde). 
 
De zonale veiligheidsraad van de politiezone Mira was in 2012 als volgt samengesteld: 
 de voorzitter, burgemeester Vanryckeghem Kurt 
 de leden van het politiecollege, de burgemeesters Vantieghem Lieven, Walraet Dirk, 

Gerniers Victor, Vanwelden Claude 
 de korpschef, hoofdcommissaris Coudenys Jean-Pierre 
 de secretaris, adviseur Bouckaert Isabelle. 
 de Procureur des Konings, Cool Jean-Marie 
 1

e
 substituut Procureur des Konings en zonemagistraat, Janssens Tom.  

 de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie, hoofdcommissaris Dhoest Luc 
 de gerechtelijk directeur-coördinator van de federale politie, hoofdcommissaris Lebrun 

Bernard 
 de verbindingsambtenaar van de Provincie, hoofdcommissaris Rondelez Roger 
 de verbindingsambtenaar van de FGP, hoofdcommissaris Normon Danny 
 de interne preventie-adviseur, commissaris Seynaeve Gerrit  
 de analist van de politiezone, consulent Demeyer Maaike 
 (eventuele deskundigen) 
 
Bevoegdheden 
 
Het lokaal veiligheidsbeleid weerspiegelt zich in het zonaal veiligheidsplan dat rekening houdt 
met de prioriteiten opgesomd in het nationaal veiligheidsplan. Het zonaal veiligheidsplan staat 
voor een projectmatige aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsfenomenen die problematisch 
zijn binnen een bepaalde politiezone, wordt vierjaarlijks opgemaakt en voorbereid door de 
zonale veiligheidsraad.  
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De frequentie van vergaderen van deze zonale veiligheidsraad hangt af van de beleids- en 
beheercyclus van de politiezone Mira. In 2012 heeft de zonale veiligheidsraad een zitting 
gehouden in april en één in november. 

2.2.4 Het Directiecomité 

Samenstelling 
 
Het directiecomité waarbij de korpschef en de vier directeurs het korps aansturen en het 
strategische beleid uitstippelen, wordt gevormd door: 
 De korpschef, hoofdcommissaris Coudenys Jean-Pierre 
 De adjunct-korpschef en directeur middelen, commissaris Bekaert Luc 
 De directeur operationeel beheer, commissaris Seynaeve Gerrit 
 De directeur politionele ondersteuning, commissaris Mabbe Rudy 
 De directeur HRM, adviseur Bouckaert Isabelle 
 Diensthoofd personeel en financiën, commissaris Cappon Pol 
 Diensthoofd ICT, commissaris Mahieu Tony 
 Consulent criminaliteitsanalyse en beleidsplannen, Demeyer Maaike 
 Consulent beleidsmedewerker, Vergauwen Kaatje 
 

Frequentie van vergaderen: wekelijks  
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Bevoegdheden 
 
Het directiecomité ontwikkelt het strategisch kader inzake het beleid, de interne communicatie, 
HRM, middelen en structurele aangelegenheden en staat in voor de dagdagelijkse aansturing van 
het korps. 

2.2.5 Intern overleg  

In het kader van de nieuwe organisatiestructuur, gerealiseerd met de implementatie van de vier 
directies in het korps en de vier interventiegroepen in de interventiedienst, werd in 2012 een 
nieuw vergaderplan ontwikkeld. Het nieuwe vergaderplan moet een betere samenwerking 
tussen de verschillende diensten mogelijk maken maar beoogt eveneens een grotere 
transparantie inzake het communiceren van het strategische beleid. Door de nieuwe 
organisatiestructuur kan het korps integraal en geïntegreerd werken aan het realiseren van de 
vooropgestelde doelstellingen. 

In 2012 werden volgende (meestal) maandelijkse overlegmomenten voorzien: 
 Dienst Wijk 
 Dienst Recherche 
 Dienst Verkeer 
 Dienst Interventie 
 Dienst Staf en Steun 
 Korpswerkvergadering 
 Managementvergadering 
 Slachtofferbejegening 
 Dagelijkse briefing (dienstoverschrijdend) 
 Planningsvergadering (dienst evenementen – openbare orde – personeel – lokaal 

informatiekruispunt) 
 BOT-vergadering (beleidsondersteuningsteam – dienstoverschrijdend) 
 Plenaire vergadering: deze vergadering werd gehouden voor alle personeelsleden onder de 

vorm van een algemene vergadering in het voorjaar en een politiecafé in het najaar.  
 
Meerdere interne vergaderingen kunnen door de directeurs binnen hun eigen directie worden 
ingepland. 
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2.3 Beleidsplan en -samenwerking 

2.3.1 Zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012 

Bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012 werden volgende strategische 
doelstellingen weerhouden: 
 

2.3.1.1 Actieplan verkeer 2012 

In 2012 werd in het verlengde van 2011, 5 prioritaire thema’s vooropgesteld: 

 Alcohol/drugs 
 Snelheid 
 Gordel 
 Zwaar vervoer 
 Parkeren 

De inzet van verkeerscontroles werd zoveel als mogelijk 50/50 verdeeld naar gewest- en 
gemeentewegen toe. De inzet en resultaten van de acties werden door middel van een stuurbord 
geëvalueerd. De projectleider kreeg via deze wijze een portefeuille aan manuren ter beschikking, 
waarmee hij de diverse doelstellingen diende te realiseren. 

2.3.1.2 Actieplan drugs en hormonen 2012 

De informatiegestuurde werking, in 2009 geïmplementeerd, werd in 2010, 2011 en 2012 verder 
uitgediept. Het actieplan 2012 inzake ‘drugs’ concentreerde zich vooral op een geïntegreerde 
werking waarbij acties punctueel bepaald werden in het operationeel overleg. 

2.3.1.3 Actieplan eigendomsdelicten 2012 

Het actieplan eigendomsdelicten omvatte het luik fietsdiefstallen en inbraken. Inzake ‘inbraken’ 
verleende het korps medewerking aan het overkoepelend project ’VILLA’ gecoördineerd door de 
federale gerechtelijke politie van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.  
Binnen het luik ‘fietsdiefstallen’ stuurden we aan op maximaal overleg met de diverse partners 
om een lik op stuk beleid te bewerkstelligen rond de hotspot ‘station Waregem’. De politiezone 
Mira bood op diverse tijdstippen en plaatsen (station Waregem, scholen,…) graveersessies aan 
waarbij het rijksregisternummer op de fiets werd aangebracht. Dit maakt mogelijk dat een 
teruggevonden gestolen fiets kan terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar. 

Strategische doelstellingen ZVP 2009 – 2012 

Veiligheidsfenomenen Dienstverlening 

Verkeer Meer en zichtbare dienstverlening 

Drugs en hormonen Algemene oproepbehandeling 

Eigendomsdelicten Interne communicatie 

Beschadigingen / vandalisme Ontwikkelen van procesindicatoren 

 Kwaliteit van proces - verbaal 
- Inhoudelijk 
- Initiële vaststellingen 
- Doorlooptijd 
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2.3.1.4 Actieplan vandalisme en overlast 2012 

Het initiatief inzake het proefproject ‘overlast Holstraat-Gezellestraat Waregem’ werd verder 
uitgediept om potentieel toe te passen op andere overlastgevoelige locaties. Potentiële 
overlastlocaties werden gescreend op basis van een maandelijkse beeldvorming. Finaal werd 
geen enkele locatie weerhouden

10
.   

2.3.1.5 Actieplan communicatie 2012 

2012 richtte zich op de verdere exploratie van sociale media en de implementatie ervan in het 
communicatiebeleid. Verder werd de nodige aandacht verleend aan het stroomlijnen en 
coördineren van het communicatiebeleid zowel intern als extern. 

2.3.2 Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 

Inzake veiligheid en leefbaarheid wordt in het nationale veiligheidsplan volgende 
veiligheidsfenomenen weerhouden: 

2.3.2.1 Verkeer 

 Overdreven snelheid 
 Het rijden onder invloed van alcohol en drugs 
 Het GSM-gebruik achter het stuur 
 Het niet dragen van de gordel en het niet gebruiken van kinderzitjes 
 Prioritaire doelgroepen: zwakke weggebruiker (voetganger, fietser, bromfietser), 

motorrijder, vrachtwagenchauffeur en het vrachtvervoer. De acties worden gericht naar 
risicoplaatsen en –tijdstippen. Rekening houden met de doelstellingen van de Staten-
Generaal. 

2.3.2.2 Criminaliteitsfenomenen 

 Diefstallen gewapenderhand. 
 Geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbare vervoer en door 

stadsbendes. 
 Drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de smokkel 

van synthetische drugs en cannabis en de verkoop van drugs (dealen). 
 De illegale vuurwapenzwendel. 
 Het terrorisme. 
 IFG en geweld tegen vrouwen. 
 De mensenhandel (seksuele en economische uitbuiting) en de mensensmokkel. 
 De informaticacriminaliteit. 
 De fraude, in het bijzonder de sociale en de fiscale fraude alsmede de fraude inzake 

afvalbeheer. 
 De inbraken in woningen en andere gebouwen. 

                                                                 

 

10 Het proefproject had als doel de meldingsbereidheid van de burger inzake vandalisme en beschadiging te verhogen. De 
beeldvorming gaf geen verhoging van vandalisme en beschadiging weer. 
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Bij de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan het detecteren van illegale verworven vermogensvoordelen en de maximale 
inbeslagname ervan met het oog op verbeurdverklaring. Georganiseerde, polycriminele 
dadergroepen actief in meerdere criminaliteitsfenomenen vereisen een projectmatige, 
proactieve en dader(groep)gerichte aanpak. 

2.3.2.3 Aandachtspunten federaal 

 Openbaar vervoer, stationsomgeving. 
 Recreatiedomeinen en toeristische trekpleisters. 
 Grote evenementen en plaatsen met een grote toeloop. 

2.3.2.4 Internationale samenwerking 

 Voeren van een coherent politiebeleid. 
 Samenwerking met buurlanden en grensregio’s intensifiëren. 
 Aansluiting met het strategische besluitvormingsproces van de EU, werking van de 

Europese instellingen,… 
 Bijdrage leveren aan een geïntegreerd grenstoezicht aan de buitengrenzen. 
 Bijdrage leveren aan het Belgische buitenlandbeleid in de veiligheidssector en het GVDB. 

2.3.2.5 Organisatiewerking en –ontwikkeling 

 Modern HR-beleid 
 Informatiebeheer 
 Ondersteunende ICT 
 Optimaal beheer en aanwenden van de beschikbare middelen (capaciteitsvraagstuk) 
 Innovatie en technologie 

Duurzame ontwikkeling (ecologisch en economisch, zuinigheid, plan voor energiebesparingen,…). 
 
Bij de bepaling van de strategische doelstellingen in het zonaal veiligheidsplan dient rekening te 
worden gehouden met de doelstellingen uit het nationaal veiligheidsplan op basis van de 
eigenheid van de politiezone. Het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 ent zich nog op het nationaal 
veiligheidsplan 2008-2011 aangezien het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 pas op 1 maart 
2012 in de ministerraad werd goedgekeurd. Het volgende zonale veiligheidsplan 2014-2017 zal 
een afgeleide zijn van het nationaal veiligheidsplan 2012-2015

11
. Voor wat betreft de politiezone 

Mira zijn alle weerhouden strategische doelstellingen uit het eigen zonaal veiligheidsplan 2009-
2012 ook strategische doelstellingen uit het nationaal veiligheidsplan 2008-2011. De 
doelstellingen verkeersonveiligheid, eigendomsdelicten en drugs zijn ook binnen de politiezone 
Mira strategische doelstellingen. De doelstellingen overlast, straatcriminaliteit en 
jongerencriminaliteit uit het nationaal veiligheidsplan vinden we terug in ons actieplan 
vandalisme.  
 
Wat betreft de interne werking wordt ernaar gestreefd bij de uitvoering van alle functies, een 
kwalitatieve dienstverlening te voorzien. Ook hier vinden we de doelstellingen uit het nationaal 
veiligheidsplan 2008-2011 terug in de doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012, 
maar dan concreet uitgewerkt tot op het niveau van de politiezone. Een kwalitatieve 

                                                                 

 

11 Het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 werd door de minister van BZ Joëlle Milquet verlengt tot 31.12.2013. 
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informatiehuishouding is bijvoorbeeld terug te vinden in onze strategische doelstelling interne 
communicatie. 
In 2012 worden de nodige stappen ondernomen voor scanning en analyse ter voorbereiding van 
het volgende zonaal veiligheidsplan 2014-2017. 

2.3.3 Verkeersveiligheidsovereenkomst 2012 

In 2012 kreeg de politiezone Mira 537.658 euro uit het verkeersveiligheidsfonds. Hiervan ging 
een deel naar daadwerkelijke acties op het terrein en naar de inzet van burgerpersoneel. Dit 
burgerpersoneel wordt ingeschakeld om de administratieve opvolging van de dossiers te 
verzorgen, zodat zoveel mogelijk politiepersoneel kan worden vrijgemaakt voor terreinwerk. De 
daadwerkelijke acties op het terrein waren gericht naar snelheid, rijden onder invloed van 
alcohol / drugs, gordel en goederen– en personenvervoer.  

2.3.4 Stappenplan calogisering 

In uitvoering van de omzendbrief FOD Binnenlandse Zaken d.d. 1 december 2006 werd in 2007 
een stappenplan opgemaakt voor het verlichten en vereenvoudigen van sommige 
administratieve taken van de lokale politie. Aangezien dergelijke taken hoofdzakelijk worden 
uitgevoerd door het administratief en logistiek personeel (Calog personeel), spreekt men over 
een CALOGiseringsoperatie. Dit draagt ook bij tot het blauw op straat, aangezien het wegnemen 
van administratieve taken voor het politiepersoneel ten behoeve van burgerpersoneel kan 
bijdragen tot het meer aanwezig zijn op het terrein. Volgens de ministeriële omzendbrief CP 2 
dient gestreefd te worden naar een verhouding burgerpersoneel/operationeel personeel van 
16%. Op 31.12.2012 telde de zone Mira 22 burgerpersoneelsleden

12
 wat 17,6% bedraagt van het 

operationele kader
13

.  

2.3.5 Deelname aan externe netwerken en werkgroepen 

Als schakel in de veiligheidsketen is het belangrijk niet alleen intern voldoende overleg te plegen, 
maar ook aanwezig te zijn op externe overlegstructuren:  
 
 AIK – overleg met functionele beheerders 
 Arrondissementeel APO overleg 
 Arrondissementeel overleg kindermishandeling 
 Arrondissementeel overleg verkeer 
 Arrondissementeel recherche-overleg 
 Arrondissementele raad slachtofferzorg 
 Arrondissementele werkgroep ‘spijbelen op school’ 
 Begeleidingscomité 
 Cel mensenhandel 
 Gemeentelijke vergaderingen mobiliteitsplan 

                                                                 

 

12
 10 statutairen en 12 personeelsleden met een tijdelijk contract (verkeersveiligheidsfonds, gesco) 

13 De vereiste 16% uit de ministeriële omzendbrief CP2 werd reeds in 2008 behaald.  
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 Gemeentelijke verkeerscommissies 
 Jeugdwelzijnswerk 
 Lokaal drugoverleg Waregem 
 Netwerk inspectiediensten 
 Netwerk audiovisueel verhoor 
 Netwerk verdovende middelen 
 Netwerk verkeerscoördinatoren 
 Netwerk Vlaanderen referentiepersonen GGPZ 
 Netwerk zeden 
 Overleg Astrid  
 Overleg bovenlokaal politionele slachtofferzorg 
 Overleg n.a.v. jaarlijkse evenementen: Waregem Koerse 
 Overleg CIC / CIWES 
 Overleg korpschefs gerechtelijk arrondissement 
 Overleg korpschefs West – Vlaanderen 
 Overlegplatform parket – politie - pers 
 Provinciaal netwerk organisatieontwikkeling 
 Provinciaal netwerk PLP 41 
 Provinciaal beleidsgroep verkeer 
 Provinciale hrm-club, afdeling Zuid 
 Provinciaal overlegplatform personeelsverantwoordelijken 
 Provinciale ronde tafel preventieambtenaren West - Vlaanderen 
 Provinciale werkgroep bromfietsproject 
 Provinciale werkgroep contactpersonen ziekenhuiscriminaliteit 
 Provinciale werkgroep wapens 
 Stuurgroep crisisnetwerk 
 Stuurgroep gemeentelijke administratieve sancties 
 Stuurgroep leadership 
 Stuurgroep preventiewerkgroep Zwevegem 
 Stuurgroep VVSG 
 Vergadering mbt geplande werken, omleidingen, … 
 Vergadering van Vlaamse technische en functionele beheerders 
 Verkeersforum West - Vlaanderen 
 Voetbal: lokale adviesraad 
 Voetbal: federale politie IVV – voetbalcel 
 Welzijnsteam Kortrijk 

2.3.6 Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerkingen 

Een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid vraagt inspanningen van alle belanghebbenden. 
Om deze inspanningen te bundelen en meer op elkaar af te stemmen heeft de politie diverse 
samenwerkingsverbanden met zijn partners.  Zowel met de naburige zones, de zones uit het 
gerechtelijk arrondissement Kortrijk als op provinciaal vlak werden tal van 
samenwerkingsakkoorden afgesloten: 

2.3.6.1 Federaal 

 Service Level Agreement dienst Luchtsteun ten voordele van de geïntegreerde politie 
 Protocol logistieke steun (met federale politie DGM) 

2.3.6.2 Provinciaal 

 Samenwerking met het Communicatie en Informatie Centrum (CIC/CIWES) 
 Provinciale SCRAMBLE 
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 Protocol uitoefenen intern toezicht (politiezones: Midow, Kouter, Regio Tielt, Het 
Houtsche, Middelkerke, Mira) 

2.3.6.3 Arrondissementeel / interzonaal 

 Samenwerkingsprotocol herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen van 
minderjarigen (+ derden partners) 

 Samenwerkingsprotocol pers-politie-gerecht 
 Politiealarm Kortrijk ROOD ARRO Kortrijk 
 Arrondissementeel protocolakkoord AIK Kortrijk 
 Samenwerkingsprotocol tussen de gerechtelijke overheid, de lokale en de federale 

politiediensten met de banksector, de post en de distributieondernemingen, mogelijke 
slachtoffers van diefstallen gewapenderhand 

 Samenwerkingsakkoord SCRAMBLE 
 Protocol opsluitingen en protocol tijdelijke opsluitingen 
 Samenwerkingsprotocol politiële slachtofferbejegening 
 Samenwerkingsprotocol inzake prioritaire oproepafhandeling 
 Protocol inzake operationele samenwerking tussen lokale en federale recherche 
 Veiligheidsprotocol gerechtelijk arrondissement Kortrijk – PLP 41 
 Basisprotocol bemiddeling in delictsituaties & herstelbemiddeling minderjarigen (+ 

derden partners) 
 Protocol inzake uitwisseling gespreksgroepen in het kader van ASTRID 
 Protocol inzake samenwerking tussen de politie en de gerechtsdeurwaarders ARRO 

Kortrijk 
 Protocol inzake de operationele samenwerking opsporing en gerechtelijk onderzoek 

tussen de lokale en de federale recherchediensten ARRO Kortrijk 
 Protocolakkoord taakverdeling tussen lokale en federale politiediensten ARRO Kortrijk 

inzake uitvoering gerechtelijke opdrachten 
 Samenwerkingsprotocol Intrafamiliaal geweld (+ derden partners) 
 Samenwerkingsprotocol tussen lokale en federale politie ARRO Kortrijk in het raam van 

de oprichting van een TASKFORCE 
 Protocol werking laterale bijstand 
 Veiligheidsprotocol GA Kortrijk – PLP 41 

2.3.7 Samenwerking met niet politionele partners of derden 

2.3.7.1 Provinciaal 

 Samenwerkingsakkoord De Lijn en de West-Vlaamse politiediensten 
 Protocol integriteit & privacy voor gebruikers OSR 

2.3.7.2 Arrondissementeel 

 Samenwerkingsovereenkomst met de ziekenhuizen ARRO Kortrijk 
 Samenwerkingsovereenkomst IT-raamcontract 2013-2017 regio Kortrijk 

2.3.7.3 Lokaal 

 Protocol apothekers 
 Overeenkomst dierenasiel der Leiestreek vzw 
 Protocol takeldiensten 
 Protocolakkoorden met de betrokken partijen rond voetbalwedstrijden SVZW en Racing 

Waregem 
 Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Huis Zwevegem 
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 Charter voor het partnership Buurtinformatienetwerk Zelfstandige ondernemers (BIN-Z) 
te Waregem. 

 Overeenkomst aangaande de inzet van preventieve radars op het grondgebied van 
Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en Waregem 

 Overeenkomst + addendum 2013 betreffende de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden 
met SV Zulte Waregem Regenboogstadion seizoen 2012-2013 

 Samenwerkingsakkoord tussen de rusthuizen van de PZ Mira 
 Protocol afgesloten met K.RAC. Waregem 2012-2013 
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3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

‘ De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar 
strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren en bij te stellen.'  

3.1 Personeelskader 

De minimumnormen werden vastgelegd op: 
- 123 operationele personeelsleden 
- 10 burgerpersoneelsleden.  
 
Organiek werd het aantal operationele personeelsleden opgetrokken tot 125. Het koninklijk 
besluit van 5 september 2001 legde de minimumformatie vast van de politiezone Mira. 
 
 

 Effectieve personeelsleden op 
31/12/2012 - FTE

14
 

Organiek voorzien 
FTE

15
 

OPERATIONEEL KADER 123,4 125 

Officierenkader 12
16

 8 

Middenkader 19,8
17

 26 

Basiskader 87,2 86 

Agenten van politie 4,4 5 

BURGERPERSONEEL(*) 21,5 10 

Niveau A 1 1 

Niveau B 7 1 

Niveau C 7,5 2 

Niveau D 6 6 

TOTAAL 144,9 135 

 
 

                                                                 

 

14 Inclusief personeelsleden die gedetacheerd of in loopbaanonderbreking zijn. Als we kijken naar het aantal 
personeelsleden dan zijn er 127 operationelen en 25 burgerpersoneelsleden. 
15 FTE = voltijds equivalenten (in de berekening FTE wordt het correcte arbeidsregime in rekening gebracht.) 
16 12 officieren waarvan 1 hoofdcommissaris en 11 commissarissen. 
17 Inclusief 1 AHINP (hoofdinspecteur in opleiding). 
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Het totale korps telt op 31/12/2012, 149 personeelsleden waarvan 127 operationelen en 22 
burgerpersoneelsleden. 32% van het totale aantal personeelsleden is vrouw. Als we enkel naar 
het operationele kader kijken is 23% vrouw.  

Naar leeftijd toe bevindt het grootste aandeel zich tussen de leeftijdscurve 41-50. 28% is 
vijftigplusser en 42% is jonger dan 41 jaar. 

(*) 7 burgerpersoneelsleden zijn statutair aangeworven, 2 burgerpersoneelsleden hebben het 
Gesco–statuut, 12 burgerpersoneelsleden hebben een tijdelijk contract en 1 burgerpersoneelslid 
heeft een vervangingsovereenkomst.  
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3.2 Personeelsbezetting volgens het organigram 

3.2.1 Korpsleiding en beleidsfuncties 

Korpsleiding 

Korpschef 1 hoofdcommissaris 

Adjunct-korpschef 1 commissaris 

Zonesecretaris 1 adviseur 

Analist 1 consulent 

Beleidsmedewerker 1 consulent 

Beleidsfuncties 

Preventie-adviseur 1 commissaris 

PR en communicatie 1 commissaris 

GPI 48 / Wapens 1 commissaris 

Organisatiebeheersing 1 adviseur 

Operationeel openbare orde 1 commissaris 

Proceseigenaar mobiliteit 1 commissaris 

3.2.2. Directie Operationeel beheer                

Directeur 1 commissaris 

Interventie 

Diensthoofd 1 commissaris 

OGP 11 hoofdinspecteurs + 1 AHINP (in opleiding) 

4 poules 49 inspecteurs 

Onthaal (ondersteuning) 1 arbeider 

Openbare orde 

 1 hoofdinspecteur 

Noodplanning 

 1 hoofdinspecteur 

Verkeer 

Diensthoofd 1 commissaris 

 2 inspecteurs 

 5 agenten van politie 

Mobiliteitsambtenaar 1 consulent 

 3 assistenten 
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3.2.3 Directie Politionele ondersteuning 

Directeur 1 commissaris 

Wijk 

Wijkcoördinator Noord (Wijken Waregem en 
Anzegem) 

1 hoofdinspecteur 

 12 inspecteurs 

Wijkcoördinator Zuid (Wijken Avelgem, Spiere-
Helkijn en Zwevegem) 

1 commissaris 

 11 inspecteurs 

 1 bediende 

Recherche 

Diensthoofd 1 commissaris 

 3 hoofdinspecteurs 

 8 inspecteurs 

 1 assistent 

Gerechtelijk en administratief bureau (GAB) 

Diensthoofd 1 commissaris 

 1 hoofdinspecteur 

 3 assistenten 

 2 bedienden 

Lokaal informatiekruispunt (LIK) 

 1 hoofdinspecteur 

 1 inspecteur 

Cel Preventie 

 1 inspecteur 

Cel Milieu 

 1 inspecteur 

Maatschappelijke ondersteuning 

Maatschappelijke werker 1 consulent 

 1 inspecteur 

3.2.4 Directie Human Resource Management 

Directeur 1 adviseur 

Opleiding 

 1 consulent 

Rekrutering en selectie 

 1 inspecteur 

Evaluatie 

 1 adviseur 
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3.2.5 Directie Middelen 

Directeur 1 commissaris 

ICT 

Diensthoofd 1 commissaris 

 2 consulenten 

Logistiek 

Diensthoofd 1 consulent 

 1 arbeider 

Financiën en personeelsformatie 

Diensthoofd 1 commissaris 

 1 assistent 

 1 bediende 

3.3 Detacheringen/voltijdse loopbaanonderbreking 

 2 inspecteurs zijn gedetacheerd naar het CIC/Ciwes. 
 1 inspecteur en 1 calog niveau A genieten het voltijdse regime van loopbaanonderbreking. 

3.4 Personeelsveranderingen  

3.4.1 Personeelsleden die de zone verlieten 

Naam Reden 

Rita Vanoppen Mobiliteit 

Andreas Lemarcq Vrijwillig ontslag 

Florence Decavel Einde contract bepaalde duur 

De Grauwe Marijke Opleiding tot commissaris van politie via sociale promotie 

Rik Taelman Pensioen 

Luc Bekaert Pensioen 

Rudi Wittevrongel  Pensioen 
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3.4.2 Mobiliteitscycli 

Om operationeel personeel aan te werven worden jaarlijks mobiliteitscycli georganiseerd. 
Hierdoor kunnen zowel personeelsleden van de lokale als de federale politie hun kandidatuur 
stellen. Inspecteur Staelens Sandrina vervoegde onze zone op 1 mei 2012 en werd aangeworven 
via de vijfde mobiliteitscyclus 2011. De personen die volgens de 5 mobiliteitscycli 2012 werden 
aangeworven of benoemd zijn: 

Eerste mobiliteitscyclus 

Betrekkingen Aantal kandidaten Aangeworven 

1 rechercheur 9 INP Rysselinck Marc 

Tweede mobiliteitscyclus 

Betrekkingen Aantal kandidaten Aangeworven 

2 INP Interventie 2  INP Depoortere Aagje 
INP De Bakker Domir 

1 HINP Nihil Nihil 

Derde mobiliteitscyclus 

Betrekkingen Aantal kandidaten Aangeworven 

1 Calog Assistent 6 Vindevogel Sonia 

1 HINP  Nihil Nihil 

Vierde mobiliteitscyclus 

Betrekkingen Aantal kandidaten Aangeworven 

Nihil Nihil Nihil 

Vijfde mobiliteitscyclus 

Betrekkingen Aantal kandidaten Aangeworven 

Nihil Nihil Nihil 

3.5 Personeelslijst (31/12/2012)18 

NAAM VOORNAAM GRAAD DIENST/DIRECTIE WERKVLOER 

ARDENOIS ERIC HINP Interventie Waregem 

BATTIAU ROLAND HINP Interventie Waregem 

BENTOUAF MALIKA INP Wijkdienst Zwevegem 

BEYAERT VEERLE INP Maatschappelijke ondersteuning Vichte 

BOONAERT ANN AGP Verkeer Waregem 

BOONE DIRK INP Recherche Zwevegem 

BOSSUYT DIRK HINP GAB Waregem 

BOUDEWYN JAN HINP Recherche Zwevegem 

BOUDRINGHIEN RINO INP Recherche Zwevegem 

BRUYNEEL CHRISTOFF INP Wijkdienst Vichte 

BUYCK ANNELIES INP Interventie Waregem 

                                                                 

 

18 GAB = Gerechtelijke en administratief bureau / LIK = lokaal informatiekruispunt 



Politiezone MIRA-Jaarverslag 2012 – zie ook www.pzmira.be 

 

22 

CAPPON POL CP Personeel en financiën Waregem 

CATTEEUW GEERT CP Recherche Zwevegem 

CATTEEUW JACQUES INP Interventie Waregem 

CHIERS BART INP Interventie Waregem 

COUDENYS JEAN HCP Korpschef Waregem 

COUDRON BART INP Interventie Waregem 

DAGRAIN MICHEL INP Interventie Waregem 

DAMBRE MIKE INP Interventie Waregem 

DE BAERE FILIP INP Wijkdienst Zwevegem 

DE BAKKER  DOMIR INP Interventie Waregem 

DE CONINCK ROLAND INP Wijkdienst Waregem 

DE DOBBELEER ELLEN INP Interventie Waregem 

DE MOOR CLAUDIA INP Recherche Zwevegem 

DE SMET FLOORTJE INP Interventie Waregem 

DEBUE DIRK INP Wijkdienst Avelgem 

DECLERCQ FRANKY INP Wijkdienst Waregem 

DECLERCQ SOFIE INP LIK Waregem 

DECROOS ALEXANDER HINP Interventie Waregem 

DELATTRE JULIEN INP Interventie Waregem 

DELCHAMBRE CHARLY INP Wijkdienst Spiere-Helkijn 

DELDAELE PATRICK HINP Recherche Zwevegem 

DELRUE JAN INP Wijkdienst Zwevegem 

DEMETS ERIC CP Interventie Waregem 

DEMEULENAERE FRANKIE INP Wijkdienst Waregem 

DEMEYER MARC CP GAB Waregem 

DEMEYER GRIET INP Wijkdienst Vichte 

DEMUYNCK VINCENT INP Verkeer Waregem 

DEPOORTERE  AAGJE INP Interventie Waregem 

DESMET ANNELIES INP Interventie Waregem 

DESMET CINDY INP Interventie Waregem 

DESTOOP NATALIE INP Wijkdienst Vichte 

DETOLLENAERE LUC CP Wijkdienst Zwevegem 

DE VOS LODE INP Interventie Waregem 

DEVOS FILIP INP Interventie Waregem 

DEWAELE GREGORY INP Interventie Waregem 

DEWEER PAUL INP Interventie Waregem 

D'HAENE KURT INP Wijkdienst Zwevegem 
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D'HAENE VEERLE AGP Verkeer Waregem 

DHEEDENE FREDERIC INP Interventie Waregem 

DONCHE WENDY INP Interventie Waregem 

EECKHOUT XAVIER INP Interventie Waregem 

FARIA DE SOUSA CHRISTIAN INP Preventie Avelgem 

GEENENS FRANK HINP Interventie Waregem 

GLORIEUX BERT INP Interventie Waregem 

GODEFROOD JOS INP Recherche Zwevegem 

HAERIJNCK LIEVE AGP Verkeer Waregem 

HAERINCK EDDY CP Verkeer Waregem 

HAES REBECCA INP Interventie Waregem 

HANSSENS TIM INP Interventie Waregem 

HELDENBERGH KARINE AGP Verkeer Waregem 

HOOGHE PETER INP Interventie Waregem 

HOSTE FRANCKY INP Wijkdienst Waregem 

HUYSENTRUYT WESLEY HINP Interventie Waregem 

LAVAERT BENNY INP Recherche Zwevegem 

LECLUYSE LYNE  INP Interventie Waregem 

LEFEVRE BJORN INP CIC CIC 

LIBBRECHT GEERT INP Logistiek Wargem 

MABBE RUDY CP 
Directie Politionele 
ondersteuning 

Waregem 

MAHIEU TONY CP ICT/proceseigenaar mobiliteit Waregem 

MUILLE CHRISTOF INP Interventie Waregem 

NYS CHARLY INP Milieu Avelgem 

ORY HENDRIK INP Interventie Waregem 

PARMENTIER JEFKE HINP Interventie Wargem 

PEIRS JEROEN INP Interventie Waregem 

RAES MATHIEU INP Interventie Waregem 

RIGOLLE GERT-JAN INP Interventie Waregem 

ROGGE NANCY INP Interventie Waregem 

ROOBROUCK LODE INP Interventie Waregem 

RYSSAERT  DANNY HINP Interventie Waregem 

RYSSELINCK MARC INP Recherche Zwevegem 

SABBE HANNES INP Interventie Waregem 

SABBE PHILIP INP Wijkdienst Waregem 

SAELENS MARNIC INP Interventie Waregem 

SAVER PASCAL HINP Interventie Waregem 
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SEYNAEVE GERRIT CP 
Directie Operaties en 
beheer/preventie-adviseur 

Waregem 

SEYNS ANTOON HINP Interventie Waregem 

SOREYN STEFAAN INP Loopbaanonderbreking / 

STAELENS  SANDRINA INP  Interventie Waregem 

SUCAET PETER INP Interventie Waregem 

TAILLIEU LORENZO INP CIC CIC 

TANGHE  SARAH  INP Interventie Waregem 

TERRIJN BRECHT INP Interventie Waregem 

TIRIONS NOEL INP Rercherche Zwevegem 

TITECA STEPHAAN INP Wijkdienst Zwevegem 

T'KINDT BART INP Wijkdienst Waregem 

TREMERIE BART INP Wijkdienst Avelgem 

TUYTENS CLAUDINE AGP Verkeer Waregem 

UYTTENHOVE PHILIP INP Interventie Waregem 

VALCKE MATHIJS INP Interventie Waregem 

VAN BRAEKEL KATRIEN INP Wijkdienst Waregem 

VAN COPPERNOLLE MARNIX INP Interventie Waregem 

VAN DER BEKEN THIERRY HINP Noodplanning Waregem 

VAN OVERSCHELDE SHARON INP Wijkdienst Waregem 

VAN PRAET GEERT INP Wijkdienst Waregem 

VANACKER ARNOUT HINP Wijkdienst Waregem 

VANDEN HEEDE MICHAEL CP 
GPI 48 / Wapens / PR en 
communicatie / 
Organisatiebeheersing 

Vichte 

VANDENBERGHE RIK HINP Openbare orde Waregem 

VANDENBOSSCHE HANS INP Interventie Waregem 

VANDERHAEGHEN PHILIP CP Informatie-ambtenaar Waregem 

VANDERSTRAETEN NICK INP Interventie Waregem 

VANDESOMPELE BRECHT INP Interventie Waregem 

VANDEVENNE DELPHINE INP Wijkdienst Zwevegem 

VANDEVOORDE BART INP Interventie Waregem 

VANMAERCKE JAN INP Interventie Waregem 

VANPARYS GINO HINP Recherche Zwevegem 

VERBRUGGE JOHAN HINP Interventie Waregem 

VERBRUGGE JOSE HINP LIK Waregem 

VERCOUTER JüTTA INP Interventie Waregem 

VERMEULEN WENDY INP Recherche Zwevegem 

VERRIEST JOHAN HINP Interventie Waregem 
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VERVAEKE ELS INP Wijkdienst Vichte 

VICTOR BERNARD INP Wijkdienst Zwevegem 

VOET PIETER INP AHINP (opleiding tot hoofdinsp) / 

VUYLSTEKE WALLIE INP Verkeer Waregem 

WITTEVRONGEL HANNELORE INP Interventie Waregem 

WYDOODT ANDY INP Interventie Waregem 

CALOG NAAM GRAAD DIENST/DIRECTIE WERKVLOER 

AVET KATHELIJN ASS Verkeer Waregem 

BOUCKAERT ISABELLE ADV Directie HRM/zonesecretaris Waregem 

COPPENS MARIJKE ASS Verkeer Waregem 

DE SMET GODELIEVE ARB Logistiek Waregem 

DECEUKELIER EVY CONS Maatschappelijke ondersteuning Vichte 

DEGROOTE GREETJE BED GAB Waregem 

DELOBELLE NADIA BED Wijkdienst Avelgem 

DEMEULEMEESTER PIETER ASS GAB Waregem 

DEMEYER MAAIKE CONS 
Criminaliteitsanalyse en 
beleidsplannen 

Waregem 

ENGELS FANNY ARB Interventie Waregem 

GHEYSELS ANOUTCHKA ASS GAB Waregem 

LEMARCQ ANDREAS CONS ICT Waregem 

PUTMAN SEVERINE ASS Verkeer Waregem 

T'JOENS REGINE ASS Recherche Zwevegem 

VAN BELLEGHEM NANCY CONS Logistiek Waregem 

VAN DE WOESTYNE VERONIQUE CONS Verkeer Waregem 

VANHOUTTE NATHASCHA ASS GAB Waregem 

VANOPPEN RITA ASS GAB Waregem 

VANSTEENKISTE KRISTIEN BED GAB Waregem 

VERCRUYSSE FREDDY BED Personeel en financiën Waregem 

VERGAUWEN KAATJE CONS 
Directie HRM / 
beleidsmedewerker 

Waregem 

VERMEEREN JORDY CONS ICT Waregem 

VERVAQUE ELISA ADV Loopbaanonderbreking / 

VINDEVOGEL SONIA ASS Personeel en financiën Waregem 
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3.6 Interne communicatie 

3.6.1 Vergaderplan 

Binnen de politiezone Mira wordt gebruikt gemaakt van een vergaderplan. Dit plan werd 
ontwikkeld als antwoord op het knelpunt communicatie, dat naar voren kwam in het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2003. In essentie worden een minimum aantal 
momenten van basisoverleg voorzien, waarbij problemen die op een lager niveau en binnen dit 
niveau niet kunnen opgelost worden naar een hoger niveau van overleg worden gebracht. De vijf 
momenten van ‘basisoverleg’ anno 2012 zijn: 

 Dagelijkse ochtendbriefing 
 Maandelijkse dienstvergadering  
 Maandelijks korpswerkoverleg 
 Managementvergadering  
 Wekelijks operationeel overleg 
 Wekelijks directiecomité 

Daarnaast wordt halfjaarlijks een plenaire korpsbijeenkomst georganiseerd. In het voorjaar was 
dit een korpsbijeenkomst met het voltallige korps, terwijl de plenaire bijeenkomst in het najaar 
onder de vorm van een politiecafé werd georganiseerd.  
Tot slot is elke directeur verantwoordelijk voor het beleggen van een vergadering binnen hun 
bevoegde directie met de onder hen ressorterende diensten. Deze vergadering wordt 
geïnstalleerd volgens eigen noden. 

3.6.2 Intranet 

Via de Sharepoint (interne portaalsite waarbij alle medewerkers op de hoogte worden gehouden 
van relevante informatie) is het digitaal archief raadpleegbaar waarbinnen de papieren 
documenten gedigitaliseerd worden (o.a. pv’s, briefwisseling, nota’s,…). Via het digitaal archief is 
nuttige informatie gecentraliseerd en onmiddellijk beschikbaar voor alle personeelsleden.  

3.6.3 Korpsblad ‘MIRAKRANTJE’ 

In eigen beheer worden jaarlijks een aantal edities van ons korpsblad uitgegeven. Inhoudelijk 
bestaan deze ‘mirakrantjes’ uit een mix van beleidsonderwerpen en personeelsnieuws.  

3.6.4 Externe communicatie 

De externe communicatie wordt verzorgd met behulp van de website. Hierop verschijnen 
wekelijks tal van nieuwsberichten, is er up-to -date informatie terug te vinden over de dagelijkse 
werking en het korps en worden er de resultaten van de verschillende acties van de politiezone 
Mira gepubliceerd.  
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De zone is actief op twitter en facebook en wil op deze wijze politionele info doelgroepgericht 
verspreiden. In 2012 werd de implementatie en exploratie van sociale media binnen het 
politielandschap opgenomen in het actieplan ‘Communicatie’. 

3.6.5 Welzijn 

3.6.5.1 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Preventie en bescherming op het werk wordt deeltijds waargenomen door een eigen (interne) 
preventieadviseur niveau II: commissaris Gerrit Seynaeve, in samenwerking en overleg met  vzw 
IDEWE (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), Hof ter Weze 1 te 8800 
Roeselare.  

3.6.5.2 Syndicaal overleg: Basisoverlegcomité (BOCPOL) en Comité Preventie en 
Bescherming op het Werk (BOCPBW)  

Aan de basisoverlegcomités worden – voor de personeelsleden die tot hun ressort behoren – alle 
bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor 
preventie en bescherming op het werk en die betrekking hebben op al die personeelsleden, 
hetzij op personeelsleden van het operationeel kader dan wel van het administratief en logistiek 
kader. De afvaardiging van de overheid in de basisoverlegcomités bestaat uit ten hoogste drie 
leden waarvan er één al dan niet deskundige is, de syndicale delegatie is beperkt tot 3 
vertegenwoordigers per vakvereniging en kunnen worden bijgestaan door maximum 2 technici 
per vakvereniging, per agendapunt. 
 
In principe kunnen de bevoegde (administratieve) overheden pas na overleg met de 
representatieve vakorganisaties in de daartoe opgerichte comités, het volgende vaststellen: 

 Beslissingen tot vaststellen van de personeelsformatie van de politie. 
 De regelingen die als grondregels beschouwd worden, ook die regels die betrekking 

hebben op arbeidsduur en organisatie van het werk. 
 Maatregelen van inwendige orde en administratief statuut. 

De overlegcomités brengen een advies uit over de voorstellen die hen op grond van 
bovenstaande materies worden voorgelegd en bij de Comités kunnen ook voorstellen die 
strekken tot de verbetering van de menselijke relaties of tot verbetering van de productiviteit, 
besproken worden. 

In 2012 werden 4 zittingen BOCPOL en 4 zittingen BOCPBW georganiseerd.  

3.6.6 Vertrouwenspersonen 

Binnen elk lokaal korps bestaat er een vertrouwensdienst. De wet van 11 juni 2002 ter 
bescherming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, verschafte een 
eerste aanzet omtrent ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk. De 
vertrouwenspersonen zelf kennen hun oorsprong in het KB van 17/05/2007. Hun taak bestaat 
erin om raad te geven, hulp te bieden en bij te dragen tot een informele of formele oplossing van 
het probleem. In onze zone zijn er 7 vertrouwenspersonen actief. Daarnaast zijn ook 12 interne 
zorgcollega’s actief.  Zij zijn geen vertrouwenspersoon, maar geven bijstand, informatie en 
zorgen voor de eerste psychosociale opvang aan de korpsleden van de PZ Mira.   
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4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 ‘ De manier waarop vanuit strategie en beleid, de beschikbare middelen worden aangewend 
om de activiteiten van de organisatie effectief en efficiënt uit te voeren.’  

4.1 Financieel beleid 2012 

Het grootste gedeelte van de financiering van de politiezone Mira gebeurt via de federale dotatie 
en de gemeentelijke dotaties. Daarnaast wordt ook een aanzienlijke bijdrage uit het 
verkeersveiligheidsfonds ontvangen.  
De politiezone Mira hanteert 2 referentiedocumenten om haar financieel beleid te bepalen, met 
name de politiebegroting en de politierekening. Het budget in onze zone wordt besteed aan: 

Soort kost % 

Personeelskosten 80,4% 

Werkingskosten en andere kosten 15,4% 

Investeringen 4,1% 

 
Het budget wordt gefinancierd door: 

Soort bijdrage % 

Gemeentelijke dotatie 61,3% 

Federale dotatie 33,5% 

Verkeersveiligheidsfonds, subsidie hogere 
overheid voor geco’s 

5,2% 

 
Op heden wordt het politionele beleidsplan en de inzet naar middelen en personeel te weinig 
gekoppeld aan de beleidscyclus. In het komende zonale veiligheidsplan 2014-2017 heeft de 
politiezone Mira als doel om alle acties te koppelen aan de begroting. Deze analyse beoogt de 
nodige aandacht te schenken voor een gezond evenwicht tussen inzet middelen/personeel en 
output en outcome van de beoogde doelstellingen. Dit moet leiden tot transparantie inzake 
effectiviteit en efficiëntie van onze werking, met name: “doen wij de goede dingen” en “doen wij 
de beoogde goede dingen goed?”. Finaal moet deze vooropgestelde doelstelling gekoppeld 
worden aan de beleidscyclus van de actieplannen. 
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4.2 Infrastructurele en logistieke middelen. 

Elke gemeente/stad in een meergemeentezone beschikt over één of meerdere politieposten. De 
verschillende diensten van de politiezone Mira gehuisvest op vijf locaties zijn: 

 
Waregem, Schakelstraat 2 (056/62.67.00) 
 

 Zonaal onthaalpunt 
 Interventiedienst 
 Verkeersdienst 
 Gerechtelijk en Administratief bureau 
 Lokaal informatiekruispunt (LIK) 
 Personeelsdienst 
 Dienst Logistiek 
 Dienst ICT 
 Dienst Evenementen en Noodplanning 
 Voetbalcel 
 Dienst Openbare Orde (planning) 
 Dienst HRM 
 Wijk Waregem 
 Korpschef 
 Zonesecretaris 
 Analyse 

 
Zwevegem, Harelbeekstraat 54 (056/62.67.81) 
 

 Wijk Zwevegem 
 Lokale recherche 

 
Anzegem, Beukenhofstraat 42 (056/77.67.12) 
 

 Wijk Anzegem 
 Maatschappelijke ondersteuning 
 PR en Communicatie 
 Wapens 

 
Avelgem, Gemeenteplein 1B (056/64.40.05) 
 

 Wijk Avelgem 
 Milieucel 
 Cel Preventie en Veiligheid 

 
Spiere, Oudenaardseweg 71 (056/45.77.02) 
 

 Wijk Spiere - Helkijn 
 
Daarnaast beschikt het korps over twee politieloodsen, voor het stallen van inbeslaggenomen 
voertuigen en bromfietsen en zes detentiecellen, waarvan vier in Waregem en twee in 
Zwevegem. Deze laatste twee worden gebruikt door de lokale recherche tijdens lopende 
onderzoeken.  
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De toegang tot elke werkvloer wordt beveiligd door een badgesysteem. Gekoppeld hieraan is 
een tijdsregistratie - en personeelsplanningssysteem. 
 
Het voertuigenpark van onze politiezone bestaat uit 40 voertuigen waarvan onder ander combi’s, 
mobiele kantoorwagen, 1 uitgebouwde combi, anonieme voertuigen, 4X4-voertuig. Hiernaast 
worden in de zone fietsen en bromfietsen ingezet voornamelijk voor de wijkwerking en 
beschikken we over 2 aanhangwagens. 
 
Inzake ICT beschikken we over twee netwerkomgevingen met name het politioneel netwerk ISLP 
met hiernaast het administratief netwerk Citrix. 
 
De radiocommunicatie wordt verzorgd via het Astridnetwerk. Daarvoor beschikt de politiezone 
over 2 basisstations, 14 mobiele stations (ingebouwd in de voertuigen), 128 draagbare 
radiostations en 2 mobiele koffers.  
 
Inzake uitrusting en speciale middelen beschikt de politiezone Mira over: 

 1 Snelheidsmeter type ‘Gatsometer’ 
 10 preventieve snelheidsmeters met snelheidsaffichage in bruikleen bij de gemeenten. 
 2 verkeersanalysetoestellen (viagis) 
 3 curvometers 
 2 sonometers 
 19 digitale fototoestellen 
 21 GPS toestellen 
 2 scanners     
 2 videorecorders 
 1 videocamera 
 1 SIM-kaartlezer 
 7 spijkereggen 
 12 collectieve kogelwerende vesten 
 20 schilden 
 20 HHOO beveiligingsstukken 
 8 bewakingscamera’s 
 18 alcoholtests / 9 ademanalysetoestellen  
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5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

‘ De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, 
ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, teneinde haar doelen te realiseren.’ 

5.1 Primaire processen en werking basisfunctionaliteiten 

Het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vastlegging van de organisatie– en 
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan 
de bevolking te verzekeren, vertaalt de ‘minimale dienstverlening’ die de lokale politie dient te 
garanderen aan zijn bevolking, in volgende kerntaken: 

1. wijkwerking 
2. onthaal 
3. interventie 
4. politionele slachtofferbejegening 
5. lokale opsporing en lokaal onderzoek 
6. handhaving van de openbare orde 
7. verkeer 

5.1.1 Kerntaak Onthaal 

De functie onthaal bestaat uit het te woord staan van de burgers die zich, fysiek in persoon, 
telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Dit te woord staan omvat ofwel een 
onmiddellijk gevolg geven aan de hulpvraag, ofwel wordt er verwezen naar een interne of 
externe dienst, tot wie de burger zich dient te richten om een oplossing te bekomen voor zijn of 
haar hulpvraag. Indien de permanente fysieke aanwezigheid van een politieambtenaar in een 
onthaalpunt niet haalbaar is, moet, door middel van technische infrastructurele maatregelen, 
worden verzekerd dat de burger zich fysiek of telefonisch bij een onthaalpunt kan aanbieden en 
onmiddellijk met een politieambtenaar in contact kan treden.  

5.1.1.1 Onthaal te Waregem 

Als minimale werkings– en organisatienorm voor de uitvoering van de fysieke toegankelijkheid 
geldt 12 uur per dag: om aan deze minimale norm te voldoen werd een permanent zonaal 
onthaal (24u/24u) voorzien in het hoofdcommissariaat te Waregem. Bezoekers aan het 
permanent politieonthaal te Waregem worden tijdens de kantooruren op werkdagen 
opgevangen door onthaalbedienden. 

5.1.1.2 Onthaal in de samenstellende gemeenten 

In de gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem worden op werkdagen en 
zaterdagen aan politieonthaal gedaan door de plaatselijke wijkwerkers en dit op vastgelegde 
tijdstippen. Daarnaast zijn de wijkkantoren van Anzegem, Zwevegem en Avelgem ook uitgerust 
met muurtelefoons.  

Het beantwoorden van alle oproepen (dispatching) wordt sinds 12 juni 2008 volledig verzorgd 
door CIWES (Communicatie en informatiecentrum West–Vlaanderen) te Brugge, zodat 
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telefonische oproepen naar het 101 nummer rechtstreeks worden doorgeschakeld naar CIWES. 
Ook de oproepen via de muurtelefoons, worden rechtstreeks doorgeschakeld naar de CIWES. 
 

Gemeente Gegevens ma di woe do vrij za zo 

Anzegem 
 

Beukenhofstraat 42  
056/77.67.12 

09-12 09-12 12-18 09-12 09-12 09-12 Gesloten 

Avelgem 
 

Gemeenteplein 1B 
056/64.40.05 

09-12 09-12 
16-19 

09-12 09-12 09-12 09-12 Gesloten 

Spiere-
Helkijn  
 

Oudenaardseweg 71 
056/45.77.02 

09-12 09-12 14-17 09-12 09-12 09-11 Gesloten 

Waregem,  
 

Schakelstraat 2 
056/62.67.00 

24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 

Zwevegem
19

 
 

Harelbeekstraat 54 
056/62.67.81 

09-12 09-12 12-18 09-12 09-12 09-12 Gesloten 

 

 

In 2012 behandelde de politiezone 25.326 meldingen. Dit betekent dat er gemiddeld bijna 70 
meldingen per dag werden verwerkt of 3 per uur.  We stellen een stijging met 12% vast ten 
opzichte van het voorgaande jaar 2011. 

Gemeente % meldingen t.o.v. totale zone Mira 

Anzegem 9% 

Avelgem 11% 

Waregem 55% 

Zwevegem 23% 

Spiere-Helkijn 2% 

5.1.2 Kerntaak Interventie 

De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op 
elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Als minimale 
werkings– en organisatienorm geldt de inzet van een interventieploeg gedurende 24 uur op 24 

                                                                 

 

19 Vanaf oktober 2013 bevindt de wijkpost Zwevegem zich op een nieuwe locatie: Blokkestraat 29 bus 3, 8550 Zwevegem. 
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uur, aangevuld met een bijkomende ploeg, gedurende 84 uur per week. Daarnaast is een officier 
van bestuurlijke en gerechtelijke politie permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de 
kortst mogelijke termijn zijn functie op te nemen.  
 
Om aan de kerntaak interventie te voldoen, staan binnen de politiezone Mira permanent twee 
interventieploegen beschikbaar, tijdens de vrijdagavond en weekendnachten aangevuld met een 
bijkomende piekploeg.  
 
Indien zich onverwacht ernstige problemen voordoen, die op zeer korte termijn een uitzonderlijk 
hoge personeelsinzet vereisen, werd met de omliggende politiezones het ‘scramble’ – akkoord 
afgesloten om onderlinge steun te verlenen. Een eigen ‘mira alarm’-procedure of intern 
oproepsysteem voorziet in de onmiddellijke aflossing van die collega’s uit andere zones. 

5.1.2.1 Interventielast 

8.408 interventies werden in 2012 afgehandeld. Gemiddeld dienen de interventieploegen 24 
interventies per dag af te werken.  

 

 
 
De helft van alle interventies dienen uitgevoerd te worden op het grondgebied Waregem. Meer 
dan één op vijf van de interventies werden uitgevoerd op het grondgebied Zwevegem, 12% in 
Anzegem, 11% in Avelgem en 3 % op grondgebied Spiere-Helkijn. 
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De interventielast in 2012 was het zwaarst gedurende de periode mei – juli. 

 

5.1.2.2 Gemiddelde aanrijtijd dringende interventies 

De dispatching van onze interventieploegen gebeurt via CIWES. Een noodoproep, via het 101-
nummer, komt bij CIWES terecht, wordt geregistreerd, waarna, indien nodig, een 
interventieploeg wordt gestuurd. Het aanrijden wordt gemeten tussen het ogenblik waarop de 
CIWES de melding ontvangt en het moment van aankomst op de plaats van het incident. 
Belangrijk hierbij te weten is dat deze tijden gemeten worden, vanaf het ogenblik de telefoon 
wordt opgenomen. De tijdsduur, die de klant besteed aan het formuleren van het probleem aan 
de dispatcher, is derhalve ook in de berekeningen opgenomen. De aanrijtijd gerekend vanaf 
aankomst melding bij CIWES bedraagt 19’. 
De aanrijtijd, gerekend vanaf het tijdstip dat de interventieploeg op de hoogte wordt gebracht 
van de interventie, kende over de verschillende jaren een constant gemiddelde van 12 minuten. 
De gemiddelde aanrijtijd in 2012 was 13 minuten. 

5.1.3 Kerntaak Wijkwerking 

De functie wijkwerking bestaat uit het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en 
contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en 
verwachtingen van haar omgeving. De wijkwerking is als het ware de hoeksteen van een 
gemeenschapsgerichte politie en neemt als dusdanig een belangrijke plaats in, in de 
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basispolitiezorg. De wijkwerking wordt georganiseerd op basis van de geografische indeling van 
het grondgebied van de zone, rekening houdend met de lokale omstandigheden en 
bevolkingsdichtheid. Als minimale werkings– en organisatienorm voor de uitvoering van deze 
functie geldt: 1 wijkagent per 4000 inwoners. Onze bevolking telt iets meer dan 86.000 inwoners, 
omgerekend naar deze normen betekent dit voor onze zone een minimum van 21 wijkagenten. 
De politiezone Mira telt 23 wijkinspecteurs maar op 31.12.2012 waren er 21,8 FTE operationeel. 
 
De wijkinspecteur heeft diverse en uiteenlopende taken, bij hem of haar kan de burger altijd 
terecht met allerlei vragen of problemen. Wanneer zijn of haar  tussenkomst aan de basis geen 
ontoereikend resultaat geeft, kan de wijkinspecteur de burgers doorverwijzen naar de meer 
gespecialiseerde diensten. De wijkinspecteur voert preventief toezicht uit, bemiddelt in 
geschillen en wint informatie en inlichtingen in. Daarnaast wordt hij of zij eveneens belast met 
verkeers- en schooltoezichten, administratieve en gerechtelijke opdrachten en allerhande 
controles (vergezellen van deurwaarders, begeleiden van manifestaties, …). 
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5.1.4 Kerntaak Lokale Recherche 

De lokale recherche voert opdrachten uit van gerechtelijke politie, die nodig zijn voor het 
beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de 
politiezone Mira. 
Zij vervult eveneens sommige gerechtelijke politieopdrachten van federale aard.  
 
Haar hoofdtaak bestaat uit: 
 

 het uitvoeren van opdrachten van het Parket van de Procureur des Konings en van de 
onderzoeksrechters. 

 het garanderen van een recherchepermanentie om zo de wachtofficier en de 
interventieploegen bij te staan onmiddellijk na de vaststelling van bepaalde misdrijven. 

 het beheersen van bestuurlijke en gerechtelijke informatie. 
 

Daarnaast wint de lokale recherche eveneens alle politioneel relevante informatie in. De 
resultaten van de opsporingen, onderzoeken en informatiegaring worden in een proces-verbaal 
of verslag vastgelegd en aan de bevoegde overheden overgemaakt. De lokale recherche draagt 
dus bij tot het beheersen en terugdringen van de voornaamste criminaliteitsproblemen in de 
zone. Doorgaans betreft het onderzoeken die omwille van hun aard, ernst of omvang als 
langdurig of bovenlokaal ingeschat worden. Er wordt steeds geijverd om de daders te vatten en 

 INP Bernard Victor (wijken Kappaert en 
centrum) 

 INP Jan Delrue (Heestert en Otegem) 
 INP Stephaan Titeca (wijken centrum 

en Losschaert) 
 INP Malika Bentouaf (Sint – Denijs en 

Moen)  
 INP Filip De Baere (centrum, 

Europawijk en Knokke)  
 INP Kurt D’Haene (Kreupel, Kapel 

milanen en centrum)  
 INP Delphine Vandevenne (Centrum / 

Europawijk / Kappaert Zuid  

 INP Griet Demeyer (Anzegem / 
Gijzelbrechtegem) 

 INP Els Vervaeke (Vichte) 
 INP Christoff Bruyneel (Kaster, 

Tiegem, Oost - Ingooigem, 
Gijzelbrechtegem) 

 INP Nathalie Destoop 
(Anzegem / Heirweg /'t Veld 
(Vichte) / West - Ingooigem)  

 INP Bart Tremerie (Avelgem) 
 INP Dirk Debue (Outrijve en Bossuit) 
 INP Marnic Saelens (Kerkhove en Waarmaarde) 

 INP Franky Demeulenaere (wijk ‘West’: 
Gaverke en Biest) 

 INP Franky Declercq (wijk ‘Oost’: 
Torenhof, De Jager, Biezenhof, Spei) 

 INP Roland Deconinck (wijk ‘Noord’: 
centrum) 

 INP Franky Hoste (Beveren-Leie) 
 INP Philip Sabbe (wijken Nieuwenhove en 

Molenpark) 
 INP Bart T’Kindt (Desselgem) 
 INP Katrien Van Braekel (Sint-Eloois-Vijve 
 INP Geert Van Praet (wijken ‘Zuid’: 

Villapark, Karmel, Paardenwijk, 
Peiskeshof, Meersblomme, Flanders Field) 

 INP Charly Delchambre 
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voor het gerecht te brengen alsook om het nadeel te recupereren en aan de slachtoffers terug te 
bezorgen. 
 
Als norm werd gesteld dat de dienst lokale recherche minimum 10% (in zones van 230 
personeelsleden of meer) of 7% (in andere zones) dient uit te maken van het totaal aantal 
operationele personeelsleden. Binnen het arrondissement Kortrijk werd door de korpschefs 
geopteerd om het effectief voor alle zones van het arrondissement, ongeacht de grootte, op 10% 
te brengen. Het opsporings– en onderzoeksteam van de politiezone Mira bestaat uit 12 (11,8 
FTE) operationele leden  en 1 administratief bediende waarbij een onderzoeksploeg van 2 
personen continu ‘bereikbaar en terugroepbaar’ is. 

5.1.5 Milieucel 

Op de werkvloer Avelgem is de milieucel gehuisvest. Deze cel bestaat uit één voltijds inspecteur. 
Deze cel organiseert de aanpak van milieudelicten (opsporing, vaststelling, onderzoek) met een 
kleinschalig en lokaal karakter evenals delicten die onder de noemer ‘zware milieucriminaliteit’ 
kunnen ondergebracht worden zoals bedoeld binnen het federaal veiligheidsplan en 
onderschreven in het beleidsplan van de gerechtelijke autoriteiten. Daartoe worden milieu-
inbreuken en stedenbouwinbreuken opgespoord en vastgesteld en worden gerechtelijke verdere 
onderzoeken in dit verband in opdracht van het Parket of de Onderzoeksrechter uitgevoerd. 
 
In 2012 werden er 204 processen-verbaal opgemaakt inzake milieumisdrijven, 134 kantschriften 
uitgevoerd en 32 adviezen en verslagen opgesteld. 

5.1.6 Kerntaak Ordehandhaving  

De functie handhaving van de openbare orde bestaat erin de openbare rust, de openbare 
veiligheid en de openbare gezondheid te vrijwaren en, in voorkomend geval, te herstellen. Een 
officier van bestuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst 
mogelijke tijd zijn functie op te nemen.  
 
Meest zichtbaar voor de bevolking is de ordehandhaving op lokaal niveau tijdens de 
aanwezigheid van de lokale politie bij iedere manifestatie waarop grote volkstoeloop of 
verkeersdrukte wordt verwacht zoals bij plaatselijke manifestaties, optochten en allerhande 
feestelijkheden. Op federaal niveau bestaat de kerntaak ordehandhaving eruit dat er bijstand 
wordt geleverd aan de federale politie tijdens het uitvoeren van haar opdrachten tot handhaving 
van de openbare orde. Dit houdt in dat het personeel van de lokale politie kan ingezet worden 
om versterking te leveren buiten de eigen zone, tijdens voetbalmatchen, stakingen, 
bewakingsopdrachten. 
 
De dienst operaties en evenementen bestaat uit één officier en twee hoofdinspecteurs, die 
samen instaan voor de administratieve voorbereiding van de evenementen die de inzet van 
politie vereisen. Eén hoofdinspecteur bereidt de evenementen voor en levert op vraag van de 
verschillende gemeentebesturen tal van adviezen inzake activiteiten waarvoor een vergunning 
dient afgeleverd te worden. De tweede hoofdinspecteur maakt deel uit van de voetbalcel en 
bereidt onder leiding van een officier de voetbalwedstrijden in Waregem voor.  
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Aantal evenementen 

Korps 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wielrennen 99 101 46 75 50 62 

Andere dan wielrennen (exclusief Waregem 
Koerse en voetbal) 

57 61 72 10 50 39 

 

 

Het voetbalseizoen SVZW en KRC kenmerkt zich naar inzet operationelen en manuren als volgt: 

seizoen SVZW 2011-2012 2012-2013 

Inzet operationelen 371 466 (+20%) 

inzet manuren 1998 2535 (+21%) 

    seizoen KRC 2011-2012 2012-2013 
 Inzet operationelen 24 19 
 inzet manuren 79,75 78,25 
 

5.1.7 Kerntaak Politionele slachtofferbejegening 

De kerntaak politionele slachtofferbejegening omvat het verzorgen van adequate opvang, 
informatie en bijstand aan het slachtoffer. De lokale politie organiseert zich derwijze, dat elke 
politieambtenaar en agent van politie in staat is deze taak te verschaffen. In geval de lokale 
politie geconfronteerd wordt met zeer ernstig slachtofferschap mag ze een beroep doen op een 
gespecialiseerde medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake 
slachtofferbejegening. Als minimale werkings– en organisatienorm voor deze functie geldt één 
gespecialiseerde medewerker per zone. Bovendien wordt de permanente bereikbaarheid en 
terugroepbaarheid van dergelijke medewerkers verzekerd, eventueel in samenwerking met 
andere zones.  
De dienst maatschappelijke ondersteuning bestaat uit een inspecteur en een gespecialiseerd 
medewerker (consulent toegepaste psychologie). Zij coördineren de politionele 
slachtofferbejegening en behandelen andere sociale thematieken binnen de politiezone Mira. 
 
De dienst maatschappelijke ondersteuning wordt eveneens wat betreft haar taken inzake 
slachtofferbejegening bijgestaan door een team van slachtofferbejegenaars die permanent 
bereikbaar en terugroepbaar zijn. In 2012 verzekerde 10 personen de permanentierol 24h/24h. 

Anzegem 
13% 

Avelgem 
3% 

Spiere-Helkijn 
3% 

Zwevegem 
15% 

Waregem 
43% 

Zone 
23% 

inzet personeel 2012 - evenementen 
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Tot het takenpakket van de dienst maatschappelijke ondersteuning behoort, naast het voorzien 
in politionele slachtofferbejegening en de coördinatie ervan, het uitvoeren van herbezoeken van 
slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, zelfdoding e.a, dit in samenspraak met de 
slachtofferbejegenaar die initieel is tussengekomen; het behartigen van dossiers intrafamiliaal 
geweld; het uitvoeren van gerechtelijke taken (kantschriften e.a.) met een sociale dimensie 
waarbij de tussenkomst van de dienst maatschappelijke ondersteuning de klant ten goede 
komen (meer bepaald taken binnen de domeinen jeugd en gezin, schoolverzuim, verwaarlozing, 
…). Ook het uitbouwen van de interne politiezorg behoort tot het domein van de dienst 
maatschappelijke ondersteuning. De slachtofferbejegenaars nemen tevens de rol op van interne 
zorgcollega. 
 
In het kader van de opvang van slachtoffers en hun familieleden werd het psychosociaal 
hulpverleningsnetwerk opgericht, m.n. PSH. Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk bestaat uit 
eigen personeelsleden, alsook medewerkers van gemeentediensten, ziekenhuis, OCMW,… . Het 
PSH-netwerk wordt ingeschakeld wanneer zich in de zone een incident voordoet waarbij er nood 
is aan psychosociale opvang van niet gekwetste slachtoffers en hun verwanten en waarbij het 
optreden van de reguliere permanentierol inzake slachtofferbejegening ontoereikend is om de 
grootschalige opvang te verzekeren. In totaliteit bestaat het PSH-netwerk uit 53 medewerkers. 
Het PSH-netwerk werd twee maal opgeroepen in 2012, enerzijds in het kader van een gestrande 
trein en anderzijds een alarmering van een mogelijk gaslek in een school. 

De cel preventie en veiligheid staat in voor de opmaak en coördinatie van de 
beveiligingsadviezen en preventieprojecten, het geven van preventievoordrachten, de 
coördinatie van het afwezigheids– en vakantietoezicht, de opvolging van de Buurt Informatie 
Netwerken, het opvolgen van alarminstallaties, advies en controle van veiligheid op 
evenementen en de controle op de bewakingsbedrijven, bewakingsagenten, portiers en privé-
detectives. Deze cel preventie en veiligheid bestaat uit één voltijdse inspecteur, daarnaast 
werken twee medewerkers mee aan de organisatie van diefstalpreventie. In 2012 werden 268 
adviezen verleend inzake technopreventie en werden 564 fietsen gegraveerd in 9 graveersessies. 

5.1.8 Kerntaak Verkeershandhaving      

Verkeershandhaving omvat het geheel van maatregelen en middelen om de naleving van de 
verkeersregels af te dwingen en te voorkomen dat ze opnieuw worden overtreden.  
 
Op 31/12/2012  maakten 8 politiebeambten en 4 administratieve medewerkers deel uit van de 
verkeersdienst: zij vormen de motor van het zonaal actieplan verkeer en vervullen tal van 
informatieverstrekkende, preventieve en repressieve verkeerstaken en dit alles met als doel het 
aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in te perken met minder ernstige gevolgen 
voor de betrokkenen. Een 9

e
 operationeel lid is proceseigenaar van de kerntaak mobiliteit.  

Volgend takenpakket wordt hierbij gehanteerd: 

 Coördinatie van periodieke verkeerscontroles, inclusief snelheidscontroles. 
  Signalisatievergunningen voor werken en plaatsing van containers op de openbare weg. 
 Verkeersveiligheid nabij die vergunde wegenwerken. 
 Coördinatievergaderingen naar aanleiding van belangrijke wegenwerken. 
 Zetelen in Provinciale verkeers- en begeleidingscommissies. 
 Gemeentelijke verkeerscommissies en begeleidingscommissies ‘Mobiliteitsplan’ bijwonen. 
 Vastgestelde verkeersongevallen uittekenen (GIS). 
 Analyse verkeersongevallen. 
 Veilig verkeer nabij de scholen bewaken. 
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Verkeershandhaving is geen taak voor de verkeersdienst alleen. Ook tijdens de uitvoering van 
andere kerntaken kunnen personeelsleden geconfronteerd worden met 
verkeersaangelegenheden. Een verbaliseringsbeleid bepaalt een aantal prioritaire thema’s, 
waartegen de politiezone Mira prioritair en verbaliserend dient op te treden. De thema’s zijn 
gekoppeld aan het ongevallenrisico: overdreven en onaangepaste snelheid, rijden onder invloed 
van alcohol, rijden onder invloed van drugs of andere stoffen, goederen en personenvervoer, 
veiligheidsgordel en andere beveiligingsmiddelen (helm, kinderzitjes,...), agressief gedrag in het 
verkeer, roodlicht-negatie, niet handenvrij-GSM-gebruik tijdens het sturen, gevaarlijk en 
hinderlijk parkeren en het in gevaar brengen van zachte weggebruikers. Inzake de inzet van de 
manuren naar de verkeersacties toe, werd in 2012 een stuurbord gehanteerd waarbij een 
efficiënte inzet van het aantal manschappen wordt nagestreefd. Het stuurbord maakt 
permanente evaluatie mogelijk en waar nodig wordt er bijgestuurd. In 2012 werden er 898,73 
controle-uren verricht waarbij 3.491,47 manuren werden ingezet. Dit maakt dat 1 contole-uur, 4 
manuren vergt. 
 

 

5.1.9 Ondersteunende functionaliteiten 

5.1.9.1 Gerechtelijk en administratief bureel 

Het gerechtelijk en administratief bureel is een belangrijke schakel in de informatiegestuurde 
politiezorg: het is deze dienst die de eindcontrole op de kwaliteit van de gegevens moet 
garanderen. Het gaat om gegevens die van het lokale naar het federale vlak worden 
overgedragen en de processen-verbaal die naar het parket worden overgemaakt. Daarnaast zijn 
ze ook verantwoordelijk voor de verwerking van de in– en uitgaande gerechtelijke en bestuurlijke  
briefwisseling. Het gerechtelijk bureel bestaat uit een diensthoofd commissaris en een 
hoofdinspecteur (beiden functioneel beheerder), geholpen door 4 burgerpersoneelsleden.  

5.1.9.2 Lokaal informatiekruispunt (LIK) 

Het Lokaal Informatiekruispunt coördineert het verzamelen, verspreiden en interpreteren van 
operationele informatie op zonaal niveau, ter ondersteuning van het nemen van gefundeerde 
keuzes. Het ‘LIK’ vormt op die manier een centraal aanspreekpunt van operationele informatie 
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voor alle diensten, zowel intern als extern. Het ‘LIK’ wordt bemand door één hoofdinspecteur en 
één inspecteur. 

5.1.9.3 Technisch beheer 

Twee systeembeheerders verzorgen het technische beheer van de hard– en 
softwareprogramma’s. Beide functies worden verzorgd door burgerpersoneelsleden, 
ondersteund door een diensthoofd ICT. Samen staan ze in voor de ontwikkeling en het beheer 
van alle informaticasystemen en -netwerken eigen aan het korps. 

5.1.9.4 Financiën en personeel 

Eén officier en twee burgerpersoneelsleden staan in voor de personeelsadministratie, het beheer 
van de personeelsinzet en de comptabiliteit van de prestaties. Een geautomatiseerde toegangs- 
en prestatiecontrole zorgt voor het registreren van de uren, de juiste boeking van de uitgevoerde 
opdracht en het bijhouden van de uurroosters. In nauwe samenwerking met de bijzondere 
rekenplichtige beheert de officier ook de financiële middelen voor wat betreft de dagelijkse 
werkingsmiddelen.  

5.1.9.5 Logistieke dienst 

Het logistieke beheer van de zone wordt uitgevoerd door 1 burgerpersoneelslid, bijgestaan door 
een tweede burger, die de dagelijkse koerierdienst verzorgt tussen de verschillende werkvloeren, 
gemeentebesturen, Parket,…  . De werking van de dienst logistiek valt onder de 
verantwoordelijkheid van het diensthoofd ‘Logistiek’ (consulent) en omvat onder andere het 
beheer van het wagenpark, gebouwen en korpsmateriaal, beheer van kledij(fonds), aankoop en 
verdeling kantoormateriaal en prijs/kwaliteitsonderzoek voor geplande aankopen. 

5.1.9.6 Intern toezicht  

De dienst intern toezicht ondersteunt de korpschef om toe te zien op een kwaliteitsvolle werking 
van het korps en haar leden en laat klachten onderzoeken lastens het eigen personeel. Deze 
functie wordt deeltijds waargenomen door één adviseur, bijgestaan door één officier. 
Maandelijks brengt de dienst intern toezicht via de korpschef verslag uit aan de voorzitter van 
het politiecollege, aan de voorzitters van het vast comité van toezicht op de politiediensten 
(Comité P) en van de tuchtraad, aan de algemene inspectie van federale en lokale politie en 
tenslotte aan de Procureur des Konings.  

5.1.9.7 Beleidsmedewerker 

De beleidsmedewerker staat als rechtstreeks medewerker van de korpschef in voor zijn 
agendabeheer en de voorbereiding en afhandeling van zijn briefwisseling. Daarnaast is het ook 
haar taak om stafvergaderingen bij te wonen en te notuleren. Ook advies in administratieve 
dossiers behoort tot het pakket. De beleidsmedewerker zorgt eveneens voor de implementatie 
en uitvoering van het opleidingsbeleid en beheert de geautomatiseerde korpsbibliotheek. 

5.1.9.8 Zonesecretaris 

De zonesecretaris staat in voor de dossiervoorbereiding en de verslaggeving van zittingen van het 
politiecollege, politieraad, zonale veiligheidsraad, directie- en overlegcomités, blijft op de hoogte 
van vigerende regelgeving, onderhoudt contacten met de bestuur –en voogdijoverheden en 
beheert de briefwisseling gericht aan en uitgaande van het politiecollege en politieraad.  
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5.1.9.9 Analyse en beleidsondersteuning 

De analist staat in voor de analyse van potentiële veiligheidsproblemen binnen de zone, bereidt 
het jaarverslag en het zonaal veiligheidsplan voor en de daaruit voortvloeiende operationele 
actieplannen en zorgt voor de implementatie van managementmodellen en principes van 
procesmatig werken, concepten excellente politiezorg en kwaliteitszorg. 
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6. RESULTATEN BIJ KLANTEN, LEVERANCIERS EN PARTNERS 

‘ In welke mate voldoet de organisatie aan de verwachting van de klant en hoe waarderen en 
ervaren partners en leveranciers de relatie met uw organisatie?’ 

6.1 Inzet openbare orde 

In 2012 werden er in de zone 102 evenementen verzorgd met politie inzet, exclusief de 
voetbalwedstrijden binnen de eigen zone en spottersopdrachten bij uitwedstrijden van de 
Waregemse voetbalploegen (buiten de zone).  
10.072 manuren werden besteed aan openbare orde, wat 7% behelst van de totale bestede 
korpsuren. 

Eersteklasser SV Zulte-Waregem (SVZW) vergde een politie-inzet van 371 operationelen (1.998 
manuren) tijdens het seizoen 2011-2012 en 466 operationelen (2.535 manuren) tijdens het 
seizoen 2012-2013. De inzet vertoonde een stijging met 1/5 tegenover het voorgaande jaar 2011. 
De Koninklijke voetbalclub Racing Waregem (KRC) leverde een inzet op van 24 operationelen 
(79,75 manuren) in het voetbalseizoen 2011-2012 tegen 19 (78,25 manuren) in het 
voetbalseizoen 2012-2013.  

6.2 Afwezigheidstoezicht 

Personen, die gedurende lange tijd afwezig of op vakantie zijn, kunnen bij de politie 
afwezigheidstoezicht aanvragen. Gedurende deze periode bezoekt de politie regelmatig de 
panden. 300 aanvragen resulteerden in 646 bezoeken. Gemiddeld 2 maal werden de woonsten 
bezocht. We bemerken in 2012 een daling met 3% van het aantal aanvragen 
afwezigheidstoezicht ten opzichte van 2011 waarbij 2012 zich 17% onder het gemiddelde bevindt 
overheen de periode 2007-2012.  
 

 

De meeste aanvragen (en derhalve uitgevoerde afwezigheidstoezichten door de politie) doen 
zich voor tijdens de zomermaand juli.  
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6.3 Technopreventie  

Tijdens het werkjaar 2012 werden 268 adviezen opgesteld. Inzake de technopreventieve 
maatregel ‘graveren van fietsen’ ter preventie van fietsdiefstal werden in 2012, 564 fietsten 
gegraveerd. Het aanbod tot graveren van fietsen werd onder meer verricht naar de diverse 
scholen in de zone, alsook aan het station te Waregem. 

6.4 Gevonden fietsen 

In 2012 werden in de politiezone Mira, 379 fietsdiefstallen geregistreerd.  2012 vertoont een 
daling met 12% in vergelijking tot 2011. Hiervan kwam slechts een heel klein gedeelte (1,6%) 
terug bij de rechtmatige eigenaar. Fietsen met onbekende eigenaar krijgen pas na 6 maanden 
(2013: na termijn van 3 maanden) een bestemming. De meerderheid van de fietsen, waarvan de 
eigenaars onbekend bleven, werden ingevolge gemeentelijke overeenkomsten afgestaan aan 
‘VELOODS’

20
.  

6.5 Aantal dossiers slachtofferbejegening 

In 2012 werden er 54 slechtnieuwsmeldingen uitgevoerd door de slachtofferbejegenaars.  

                                                                 

 

20 Veloods is een afdeling van VZW Tandem, een sociale werkplaats in Waregem met onder meer een strijkwinkel en 
Veloods (onderhoud en herstelling van fietsen, fietsverhuur, fietsdiensten aan bedrijven, expert in fietstoerisme, 
beschikken over fietskaarten en baten fietspunt uit…). 
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De meerderheid van de tussenkomsten heeft betrekking op (pogingen tot) zelfdodingen en 
verkeersongevallen.  

6.6 Opsluitingen 

In 2012 werden 109 opsluitingen verricht tegenover 118, in 2011.  
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7. RESULTATEN BIJ MEDEWERKERS 

‘ In hoeverre levert de organisatie een toegevoegde waarde voor de medewerkers, qua 
verwachtingen, inzet en betrokkenheid.’  

7.1  Vorming en training 

Tijdens het werkjaar 2012 werd door het personeel van de zone 844 interne en/of externe 
opleidingsmodules

21
 van kortere of langere duur gevolgd, wat een investering van 10.877 

manuren vertegenwoordigt. Het aantal gevolgde opleidingsuren vertoont een stijging ten 
opzichte van 2011 toen 9.930 uren werden gevolgd. In 2012 bedraagt het aantal gevolgde 
opleidingsuren 11% ten opzichte van de totale capaciteit. Naast deze vorming volgden de 
operationele medewerkers 2 hycaptrainingen, 2 sessies geweldsbeheersing en 2 trainingen 
manipulatie vuurwapen en schieten. 

 

 

                                                                 

 

21
 Een opleiding kan bestaan uit één of meerdere modules waarop afzonderlijk kan worden ingeschreven. Sommige 

opleidingen worden op verschillende data georganiseerd wegens de grote vraag; dergelijke sessie wordt beschouwd als 
één module. 

Opleiding en vorming omvat: voortgezette opleidingen aan de West-Vlaamse Politieschool, Nationale Officieren School 
en de Rechercheschool, externe opleidingen, studiedagen, workshops, seminaries, trainingen geweldsbeheersing, interne 
vormingen, hycaptrainingen, … en dit zowel het volgen van opleidingen en vormingen als het geven en de verrichte 
administratie. 
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7.2 Ziekte  

In 2012 werden in totaal door alle personeelsleden 1.815 ziektedagen
22

 opgenomen. Gemiddeld 
betekent dit 12,5 ziektedagen per fulltime personeelslid. Het absenteïsmecijfer vertoonde sinds 
2009 een dalende trend maar zet in 2012 opnieuw een stijgende tendens in. 

 
 

 

7.3 Preventie en bescherming op het werk 

Tijdens het ‘woon-werkverkeer’ deden er zich geen arbeidsongevallen voor, dit terwijl we in 
2011, 2 arbeidsongevallen telden, in 2010 geen enkel en in 2009, 3.  

 
 
Op de ‘werkvloer’ gebeurden 15 arbeidsongevallen, waarvan 8 met en 7 zonder 
arbeidsongeschiktheid. Deze arbeidsongevallen resulteerden in 267 dagen 
arbeidsongeschiktheid. We merken een daling van het aantal arbeidsongevallen maar een 
stijging van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid in vergelijking met 2011. 

                                                                 

 

22 Het betreft hier ziektedagen inclusief  ziekteweekend om een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te maken. 
Onder ziektedagen wordt het volgende begrepen: ziektedagen + baaldagen + revalidatie + ziekte zwangerschap + 
arbeidsongeschiktheid omwille van een arbeidsogeval. 
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7.4 Sociale activiteiten in de PZ Mira 

 
Heel wat vrijwilligers zetten zich in voor het sociaal gebeuren in de politiezone Mira. 
De vriendenkring organiseert jaarlijks een aantal vrijetijdsactiviteiten voor alle personeelsleden 
en hun familieleden, alsook voor de gepensioneerde collega’s als diegene die de zone verlaten 
hebben. De  jaarlijks terugkerende, sociale en culturele acties voor 2012 waren onder meer: 

 Politiequiz in de Biest te Waregem 
 Paaseierenraap 
 De wandeling 
 De motorit 
 BBQ in combinatie met de organisatie van het voetbaltornooi ‘Miracup’ 
 Herdenking overleden collega’s van de politiezone 
 Sinterklaasfeest voor de kinderen te Zwevegem Knokke 

 
De quizploeg nam deel aan de quiz Labo, quiz WTC Olympia, quiz Ciwes, quiz Deinze-Zulte en de 
quiz Fedpol Gent. 

De eigen voetbalploeg (‘Miraboys’) bestaande uit een vaste kern van een 17-tal eigen 
personeelsleden nam deel aan diverse voetbaltornooien met volgend resultaat: 

 Voetbaltornooi PZ Vlas – 3
e
 plaats 

 Spotterstornooi – 9
e
 plaats 

 Voetbaltornooi ZP Tournai – 6
e
 plaats 

 Voetbaltornooi Parket Kortrijk – 2
e
 plaats 

 Voetbaltornooi Pay des Collines – 5
e
 plaats 

 Voetbaltornooi PZ Mira – 4
e
 plaats. 

7.5 Korpsfeest 

Op 23 november 2012 vond het jaarlijkse korpsfeest plaats. De politiezones Midow, Gavers en 
Vlas namen een deel van de interventiepermanentie voor hun rekening voor de interventies op 
de gedeelten van de politiezone die grenzen aan hun grondgebied. Tussen de verschillende 
gangen van de maaltijd door werd de nodige humoristische entertainment verzorgd. 

7.6 Teambuilding 

In 2012 werd er net zoals in 2011 per dienst een teambuilding georganiseerd ter bevordering van 
de groepscohesie, samenwerking en de spirit. De vier poules van interventie werden 
ondergedompeld in een gps-spel in de stad Gent met aansluitend een bezoek aan de brouwerij 
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Roman. De staf en steundiensten gingen in Oudenaarde (vzw The Outsider) voor een 
moerasparcour. De diensten uit de directie politionele ondersteuning trokken naar Diksmuide 
voor een fietstocht georganiseerd door vzw Buitenbeentje, alsook een gocarttocht met als 
afsluiter een barbecue. De verkeersdienst prikte een volledige fietstocht uit met onderweg een 
zoektocht in domein De Gavers en een bezoek aan een melkveebedrijf waar ambachtelijk ijs kon 
geproefd worden.  
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8.  RESULTATEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ 

‘ Wat hebben de inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
opgeleverd.’ 

8.1 Intern toezicht 

In 2012 ontving de dienst intern toezicht 18 klachten tegen politiemensen of het korps in het 
algemeen wat een daling inhoudt van 37% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze klachten 
kunnen zich richten op de politieorganisatie in haar totaliteit of op een individuele medewerker. 
Deze klachten werden rechtstreeks overgemaakt aan de korpschef of werden aan het korps 
overgemaakt via het Comité P.  

8.1.1. Gevolgen 

Voor iedere klacht werd minstens een informatieopdracht gegeven aan de dienst Intern Toezicht 
en werd een dossier aangelegd. In totaliteit registreerde het korps 18 klachtendossiers met als 
gevolg: 10 klasseringen zonder gevolg, 3 lichte tuchtstraffen, 2 tuchtmaatregelen met inhouding 
van wedde en 1 schorsing. 2 dossiers zijn nog in behandeling.  

Ten opzichte van 2011 werd een stijging met meer dan de helft van het aantal klachtendossiers 
vastgesteld waarna de daling met bijna de helft zich in 2012 opnieuw inzet. 
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8.2 Briefwisseling 

3.859 inkomende stukken (daling met 33% t.o.v. 2011) en 4.130 uitgaande brieven of dossiers 
(daling met 6%) werden verwerkt. 
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9. RESULTATEN BIJ BESTUUR EN FINANCIERS 

‘ Bestuur en financiers vormen zich een oordeel over de totale prestatie van de organisatie met 
de nadruk op het behalen van de strategische doelstellingen, het financiële rendement op het 
geïnvesteerde vermogen en de kwaliteit van het management.’ 

9.1 Criminaliteit en verkeersveiligheid 2012 

9.1.1. Gerechtelijk niet verkeer 

Het aantal geregistreerde strafbare feiten gepleegd op het grondgebied van onze zone en 
aangegeven binnen de zone kende in 2012 een daling met 7% t.o.v. 2011

23
.  Overheen de 

periode 2009–2012 werden gemiddeld 4.066 criminele feiten geregistreerd. 

Misdrijfcategorie 2009 2010 2011 2012 Totaal  
2009-2012 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Diefstal en afpersing 1.720 40 1.604 39 1.756 43 1.631 42 6.711 41 

Geweld tegen eigendom 642 15 620 15 630 15 567 15 2459 15 

Misdrijven tegen de 
lichamelijke integriteit 

403 9 431 10 325 8 325 8 1484 9 

Milieu 325 8 322 8 324 8 241 6 1212 7 

Drugs 188 4 199 5 170 4 134 2 691 4 

Misdrijven tegen andere 
morele waarden en 
gevoelens 

172 4 181 4 155 4 132 3 640 4 

Misdrijven tegen de 
openbare veiligheid 

164 4 144 3 105 3 96 2 509 3 

Bedrog 112 3 117 3 99 2 138 4 466 3 

Misdrijven tegen de familie 96 2 103 2 88 2 74 2 361 2 

Vreemdelingenwetgeving 73 2 65 2 68 2 41 1 247 2 

Dronkenschap en alcohol 64 2 59 1 61 1 57 1 241 1 

Andere 307 7 313 8 325 8 405 11 1350 8 

Totaal 4.266  4.158  4.106  3.841  16.371 

 

  

                                                                 

 

23 Analyse ORBIT  o.b.v. ISLP-registratie gerechtelijk niet verkeer (module afhandeling)  + filtering van bepaalde 
categorieën (sociale problemen, verdachte handelingen, verloren voorwerpen, gebeurtenissen, e.d.m. worden niet 
opgenomen in de cijfers). 
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Het beeld van veiligheid en leefbaarheid 2009-2012 wordt binnen onze zone voor bijna ¾ 
gekenmerkt door volgende vijf misdrijfcategorieën: 

1. Diefstalfenomenen 
2. Geweld tegen eigendom 
3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
4. Milieu 
5. Drugs 

De criminaliteitsgraad is een verhouding tussen het aantal geregistreerde gerechtelijke feiten op 
het grondgebied Mira ten opzichte van het aantal inwoners op het grondgebied Mira waardoor 
we een vergelijking kunnen maken over de verschillende gemeenten/stad heen. 

 

Onderstaande tekst vormt een synthesebeeld over de objectieve criminaliteit overheen de 
periode 2009-2012 in onze politiezone.  De cijfers omvatten de feiten gepleegd in onze zone 
waarvoor een proces-verbaal werd opgemaakt.  

9.1.1.1. Diefstalfenomenen 

Diefstalfenomenen in onze zone bestaan voor meer dan de helft uit inbraken in gebouwen en 
fietsdiefstallen. Bijna één op drie diefstalfenomenen (Fedpol, 2013) omvat een inbraak of poging 
tot inbraak in een gebouw. De politiezone Mira kende een piek van inbraken in 2011.  In de 
periode 2009-2012 werden in de zone 1.130 woninginbraken geregistreerd, 477 inbraken in 
bedrijven en handelszaken en 219 inbraken in openbare- of overheidsgebouwen (inclusief 
pogingen). Onze zone wordt veelvuldig geplaagd door fietsdiefstallen, 1 diefstal op 4 omvat een 
fietsdiefstal. De fietsdiefstallen concentreren zich hoofdzakelijk op mobiliteitshaltes en centra, 
o.a. spoorwegenstations, bushalte,… 30% van alle fietsdiefstallen situeert zich aan het station 
van Waregem en vormt een hotspot dat steeds in voorgaande actieplannen werd opgenomen. 
De evolutie van de geregistreerde fietsdiefstallen in onze zone kent sinds 2005 een gestage 
daling.  

Hiernaast vormt één op de 10 diefstalfenomenen een diefstal van, uit of aan een voertuig. Het 
aantal geregistreerde voertuigdiefstallen werden hoofdzakelijk in Zwevegem gepleegd. Het 
aantal geregistreerde voertuigdiefstallen daalde in 2012 met bijna 1/3 t.o.v. het gemiddelde over 
de periode 2009-2012. De top 3 van gestolen voertuigmerken zijn (Fedpol, 2013): 
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1. Volkswagen 
2. Mercedes 
3. BMW / Renault 

We nemen sinds 2010 een stijgende trend waar inzake diefstallen uit voertuigen. De top 4 van 
gestolen voorwerpen (Fedpol, 2013) uit voertuigen in onze zone zijn gereedschap, gps, brandstof 
en boorddocumenten.  

Het aantal winkeldiefstallen kent sinds 2010 een dalende trend en omvat ongeveer 5% van het 
totale aantal geregistreerde diefstalfenomenen. 

9.1.1.2. Geweld tegen eigendom 

De tweede meest voorkomende misdrijfcategorie in onze zone is ‘geweld tegen eigendom’ en 
omvat 15% van de totale geregistreerde criminaliteit. Geweld tegen eigendom bestaat 
hoofdzakelijk (87%) uit enerzijds vandalisme

24
, vernieling, onbruikbaarmaking en beschadiging 

van roerende en onroerende goederen en anderzijds uit brandstichting
25

 en vernieling door 
ontploffing (13%). Locaties waar vandalisme en beschadiging worden gepleegd kunnen vaak 
gekoppeld worden aan een concentratie van uitgaansmogelijkheden, drankgelegenheden of 
locaties waar veel mensen samenkomen of gebruiken om zich te verplaatsen (cafés, Waregem 
Koerse, bierfeesten, jeugdlokalen, ontmoetingscentra, stationsomgeving, …).

26
 In 2012 werd door 

een stagiair Maatschappelijke Veiligheid een diepte-analyse naar geweld tegen eigendom over 
de periode 2009–2012 verricht van de processen-verbaal waarbij het volgende geconcludeerd 
werd: ‘Een diepgaande kijk in elke straat op ‘wat’ nu eigenlijk de oorzaak van het geweld tegen 
eigendom is, ‘wie’ de verdachten zijn, ‘wanneer’ de feiten voornamelijk voorkomen en ‘waar’ de 
problemen zich exact situeren blijft vaak achterwege.” (Christiaen, 2013) Dit is een logische 
conclusie daar wegens gebrek aan bekende verdachten en/of getuigenissen en de mogelijke 
tijdsvorken waarbinnen feiten van vandalisme en beschadiging kunnen plaats vinden veelal niet  
gekend zijn, wat een gericht lik op stuk beleid vaak bemoeilijkt.  Niettegenstaande proberen we 
de hotspots van vandalisme in kaart te brengen en op te volgen zodat een gerichte aanpak 
gefaciliteerd wordt. 

9.1.1.3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit omvat de derde meest voorkomende 
misdrijfcategorie in onze politiezone en omhelst 9% van onze totale geregistreerde criminaliteit. 
Deze bestaat hoofdzakelijk (86%) uit opzettelijke slagen en verwondingen.  

                                                                 

 

24
 Geregistreerde graffitifeiten is in onze zone verwaarloosbaar klein (omvat in 2012 slechts 1,6% van de totale 

geregistreerde feiten inzake geweld tegen eigendom). 
25 Onopzettelijke en opzettelijke brandstichting 
26

 In onze zone stellen we vast dat de beschadiging vooral wordt gepleegd aan voertuigen op openbare wegen en 

parkings en aan gebouwen. 
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9.1.1.4. Milieu 

Inzake milieudelicten in onze zone stellen we in 2012 een terugval vast naar 241 geregistreerde 
milieufeiten tegenover het absolute gemiddelde van 310,6 overheen de periode 2008-2012

27
. De 

feiten behandelen hoofdzakelijk ‘geluidshinder’ (71%)
28

. Niettegenstaande omvat ‘sluikstorten’ 
eveneens 10% van onze geregistreerde milieu-inbreuken. Uit onderzoek

29
 naar de verwachtingen 

omtrent leefbaarheid en veiligheid bij onze burgers kwam naar voren dat ‘sluikstorten’ als 
storend overlastprobleem wordt ervaren. 

9.1.1.5. Drugs 

Het aantal geregistreerde drugsdelicten daalt sinds 2010. De feiten hebben hoofdzakelijk 
betrekking op bezit van drugs met geografische concentratie van vaststellingen in centrum 
Waregem en in mindere mate centrum Zwevegem. In 2012 nemen we een verschuiving waar van 
de vijfde plaats in onze top 5 van criminaliteitsfenomenen. Voor het eerst wordt het klassieke 
beeld doorbroken en komt de misdrijfcategorie ‘Bedrog’ naar voren. Mede door de opgang van 
het fenomeen oplichting

30
 die quasi verdubbelde in 2012 ten opzichte van 2009. We nemen een 

sterke stijging waar van het aantal geregistreerde misdrijven inzake internetfraude wat zich 
eveneens manifesteert op federaal niveau. 

  

                                                                 

 

27 Bij interne analyse wordt nachtlawaai (misdrijfcategorie ‘misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens’) 
opgenomen binnen de misdrijfcategorie ‘milieu’ – bij de federale analyse wordt nachtlawaai behouden onder ‘misdrijven 
tegen andere morele waarden en gevoelens’. 
28 Bron: analyse milieudelicten ORBIT 01.01.2009-30.09.2012. 
29 Wijkbarometer najaar 2011. 
30 Voornamelijk via het internet. 
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9.1.2.  Gerechtelijk verkeer 

Inzake verkeersveiligheid binnen de zone Mira stellen we vast dat het aantal 
verkeersongevallen

31
 overheen de periode 2006-2012 quasi gelijklopend blijft: 

 

 

  

                                                                 

 

31 Bron: ISLP-module ‘verkeersongevallen’ geraadpleegd via ORBIT. 

1356 

1280 

1456 

1398 1410 1410 
1442 

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkeersongevallen 

1050 

940 

1020 

939 

1085 1079 
1116 1100 

791 

349 329 336 341 371 
319 294 299 

251 

105 115 
159 

127 
163 144 139 137 138 

447 
389 

452 464 481 
514 

425 
467 

364 

0

200

400

600

800

1000

1200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A
an

ta
l v

e
rk

e
e

rs
o

n
ge

va
lle

n
 m

e
t 

…
 

Jaartal 

Verkeersongevallenstatistiek PZ Mira 2009-2012 

met stoffelijke schade met gewonden met alcohol met vluchtmisdrijf



Politiezone MIRA-Jaarverslag 2012 – zie ook www.pzmira.be 

 

57 

Het aantal verkeersongevallen met letsel bedroeg in de periode 2009-2012 gemiddeld 307 op 
jaarbasis.  

De meerderheid van de verkeersongevallen vond plaats op grondgebied Waregem: 

Aantal 
ongevallen 2009 2010 2011 2012 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Anzegem 178 12,7% 156 11,1% 174 12,3% 179 12,4% 

Avelgem 140 10,0% 128 9,1% 140 9,9% 156 10,8% 

Spiere-Helkijn 26 1,9% 23 1,6% 29 2,1% 22 1,5% 

Zwevegem 323 23,1% 321 22,8% 334 23,7% 306 21,2% 

Waregem 731 52,3% 782 55,4% 733 52% 779 54,0% 

Totaal 1398  1410  1410  1442  

 

Aantal letsel-
ongevallen 2009 2010 2011 2012 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Anzegem 40 12,5% 37 12,6% 39 13% 44 14% 

Avelgem 36 11,3% 22 7,5% 32 10,7% 34 
10,8
% 

Spiere - Helkijn 5 1,6% 5 1,7% 9 3% 5 1,6% 

Zwevegem 87 27,3% 66 22,4% 67 22,4% 66 21% 

Waregem 151 47,3% 164 55,8% 152 50,8% 165 
52,5
% 

Totaal 319  294  299  314  

In de periode 2003-2012 ligt het gemiddeld cijfer inzake dodelijke slachtoffers op 7,3. In 2012 
telden we 10 dodelijke verkeersongevallen. 

Aantal letselongevallen    

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Licht 
gewonden 

369 377 352 372 375 421 332 336 271 315 

Zwaar 
gewonden 

32 38 54 40 40 41 46 44 47 41 

Doden 4 10 12 13 4 5 8 3 4 10 
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32% van alle verkeersongevallen onder invloed resulteerde in een letselongeval. Het aantal 
verkeersongevallen met alcohol steeg in 2012, 20% boven het gemiddelde over de periode 2006-
2012 (absoluut: 149 op jaarbasis). 

Aantal letselongevallen 

Jaar Aantal 

2006 159 

2007 127 

2008 163 

2009 144 

2010 139 

2011 137 

2012 177 

9.2  Gerechtelijke stukken 2012 

In 2012 werden 9.351 aanvankelijke stukken en 8.011 navolgende stukken opgesteld. 
Kantschriften zijn gerechtelijke opdrachten, uitgaande van de gerechtelijke overheid. In 2012 
werden door onze zone 8.948 kantschriften verwerkt, een daling met 4% ten opzichte van het 
vorige jaar. 
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9.3 Uitvoering actieplannen 2012 

De actieplannen 2012 bouwen verder op de actieplannen 2011 maar beogen een verfijnde, 
kleinschaligere en resultaatgerichtere uitwerking. Bij de opmaak van de actieplannen 2012 werd 
beslist om een maandelijks overlegmoment in te bouwen met de projectleiders van de diverse 
actieplannen. Dit maakt een systematische opvolging, evaluatie en bijsturing mogelijk. 

9.3.1 Zonaal actieplan verkeer  

In het zonaal actieplan verkeer worden de na te streven handhavingsdoelstellingen van de 
Staten-Generaal Verkeersveiligheid geconcretiseerd. De lokale politie dient een 
handhavingsbeleid te volgen inzake ‘het rijden onder invloed’, ‘het niet dragen van de gordel’ en 
‘overdreven of onaangepaste snelheid’. Hiernaast worden de prioritaire thema’s zoals ‘zwaar 
vervoer’ en ‘parkeren’ eveneens opgenomen in het zonaal actieplan verkeer 2012. In 
onderstaande tabel zijn de inspanningen (manuren) van de politiezone Mira terug te vinden op 
de verschillende thema’s van het zonaal actieplan verkeer.  
 Dit betekent evenwel niet dat aan thema’s, die niet expliciet vermeld staan in het actieplan 
verkeer (zoals gsm, lichten, rijbewijs, … ), geen aandacht wordt besteed. Deze thema’s zijn 
opgenomen in de reguliere verkeerspatrouilles.  
 

Prioritaire thema’s Manuren % Controle-uren % 

Jaar 2012 2011 2010 
2012 
t.o.v. 
2011 

2012 2011 2010 
2012 
t.o.v. 
2011 

Snelheid met en zonder 
interceptie, 

bromfietscontrole 
1741 1601 1768 +9% 450 475 499 -5% 

Gordel 867 1331 1718 -35% 131 177 179 -25% 

Alcohol / drugs in het 
verkeer 

1397 2157 2525 -35% 176 227 240 -22% 

Zwaar vervoer 414 777 1137 -47% 129 138 178 -7% 

Parkeren 190 394 261 -52% 87 119 102 -27% 
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Het aantal geverbaliseerde verkeersovertredingen in 2012 daalt in vergelijking met de 
voorgaande jaren. In 2012 stelden we 20.726 geregistreerde verkeersinbreuken vast tegenover 
27.282 in 2011. Dit wil zeggen een daling met bijna één vierde. De top 5 voor 2012 naar 
verbalisatie van soort inbreuk na snelheid omvat: 

1. Gordel   
2. Parkeren     
3. Keuringsbewijs  
4. GSM 
5. Alcohol  

 

9.3.1.1 Gordel 

In 2012 registreerden we 945 gordelinbreuken, een gemiddelde van 79 per maand. Het 
geregistreerde aantal per maand ligt 36% lager dan in 2011. 

9.3.1.2 Alcohol 

In 2012 werden in de politiezone Mira 7.343 ademtesten afgelegd. Het grootste aandeel (42%) 
werd afgenomen door de dienst interventie waarbij de norm wordt vooropgesteld om 2 
ademtesten per interventieshift uit te voeren. 94% van de ademtesten resulteerde in status 
‘safe’ wat een stijging inhoudt met 7% in vergelijking met 2011. 5% van de gecontroleerde 
bestuurders blies ‘alarm’ of ‘positief’. 
Door de geleverde inspanningen zijn de alcoholpercentages in 2012 verder gedaald. Het totaal 
aantal bestuurders dat een ontoelaatbaar alcoholgehalte vertoonde (alert en positief), bedroeg 
in 2011 nog 5,7%  van de gecontroleerde bestuurders (daling met 1% ten opzichte van 2010), 
terwijl het percentage bestuurders dat positief blies 4,2% bedroeg (daling met 0,5%). In 2012 
daarentegen blies 4,9% (daling met 0,8%) alert of positief en 3,7% positief (daling met 0,5% 
tegenover 2011). Hierbij stellen we een duidelijke dalende trend vast in onderstaande grafiek.

32
 

 

                                                                 

 

32
 Sinds 2006 wordt een striktere opvolging gerealiseerd van de richtlijn: ‘bij elk verkeersongeval wordt een ademtest 

afgenomen’. Maandelijks worden deze cijfers bekeken en waar nodig bijgestuurd. Gemiddeld wordt in 70% tot 80% van 
de ongevallen een ademtest opgelegd. 
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9.3.1.3 Snelheid 

Het aantal bemande controle-uren naar snelheid bedraagt in 2012 in totaliteit 450 uren. Om 450 
controle-uren te verrichten werden er 1.741 manuren ingezet. De bemande controle-uren naar 
snelheid omvatten controle snelheid bromfietsen, controle snelheid met interceptie en zonder 
interceptie. 

In 2012 werden er 132.917 voertuigen gecontroleerd
33

, wat een stijging met 14% inhoudt ten 
opzichte van 2011. Van het totaal aantal gecontroleerde voertuigen, reden 12.830 voertuigen 
met een snelheid hoger dan de tolerantiegrens. 

 
Gecontroleerde 

vtgn 
# vtgn met snelheid hoger dan 

tolerantiegrens 
% 

Bemand met 
interceptie 

9.601 1.049 11% 

Bemand zonder 
interceptie 

123.316 11.781 10% 

Onbemand 5.548.391 5.311 0,2% 

Totaal 5.681.308 18.141 0,8% 

In 2012 werden er in de zone 17.240 onmiddellijke inningen inzake snelheid opgesteld.  

In het zonaal veiligheidsplan werd de norm vooropgesteld om tegen 2012 te streven naar 
maximaal 6% aantal snelheidsovertredingen op de gewestwegen en maximaal 10% op de 
gemeentewegen. 
Het snelheidsinbreukpercentage

34
 op de gewest- en gemeentewegen vertoont sinds 2011 een 

dalende trend waarbij we de vooropgestelde norm voor gewestwegen net niet halen. Zowel voor 
gewest- als gemeentewegen stellen we voor de periode 2009-2012 een dalende trend vast. 

  

                                                                 

 

33 In het kader van bemande camera’s – enkel bij inzet van geplande controles waarvan het resultaat is opgenomen in de 
databae West-Vlaanderen. 
34 Snelheidsinbreukpercentage: het aantal voertuigen dat sneller reed dan de tolerantiegrens / het aantal voertuigen 
gecontroleerd door de bemande camera. 
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Gewestwegen 2009 2010 2011 2012 

Aantal gecontroleerde vtgn 97.769 89.418 71.501 69.765 

Aantal snelheidsinbreuken 7.274 8.814 6.454 4.602 

Snelheidsinbreukpercentage 7,44% 9,86% 9,03% 6,6% 

Gemeentewegen 2009 2010 2011 2012 

Aantal gecontroleerde vtgn 41.943 41.150 44.282 63.152 

Aantal snelheidsinbreuken 6.717 6.101 6.285 8.228 

Snelheisinbreukpercentage 16% 14,83% 14,19% 13% 

9.3.1.4 Zwaar vervoer 

Het zonaal actieplan 2012 stelde de norm voorop om minimum 10% van de actiemiddelen 
(prioritaire thema’s)  naar controles zwaar vervoer te richten. Deze norm werd gehaald, met 
name 13,3%. 

9.3.1.5 Parkeren 

De politiezone Mira verrichtte 87 uren effectief parkeertoezicht die verricht werden onder een 
specifieke actie ‘parkeren’. Hiernaast werd eveneens toezicht gehouden op parkeren binnen de 
reguliere verkeerstoezichtopdrachten. 

9.3.1.6 Minstens 50% van de inzet van de repressieve verkeerscontroles zijn gericht naar de 
gewestwegen 

Inzake snelheid (bemande camera’s) werden er in 2012 465,55 uren controle verricht op de 
gemeentewegen en gewestwegen samen. 39% richtte zich naar de gewestwegen en 61% naar de 
gemeentewegen.  

9.3.1.7 Stuurbord 

Sinds 2012 wordt een driemaandelijks stuurbord gehanteerd wat een sturing biedt om de 
controle- en manuren zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten naar de prioritaire thema’s 
van het zonaal actieplan ‘verkeer’. 

9.3.2 Zonaal actieplan drugs en hormonen 

Het actieplan 2012 implementeerde een nieuwe overlegstructuur, ‘het operationeel overleg’ als 
basis voor de sturing en uitvoering van kleinere onderzoeken. Terwijl de grote dossiers 
uitgevoerd werden door de lokale recherche, werden ‘kleinere’ dossiers aangepakt door 
onderzoekséquipes. Dit zijn teams, samengesteld uit het volledige korps, die een aantal taken ter 
ondersteuning van de lokale recherche uitvoerden. Deze afgelijnde onderzoeksgroepen werden 
punctueel per case bepaald door het operationeel overleg waarbij de finaliteit, inzet manuren en 
nominatieve aanduiding van het de onderzoekséquipe nauwkeurig werden afgelijnd.  

9.3.3 Zonaal actieplan eigendomsdelicten 

Het zonaal actieplan eigendomsdelicten 2009-2012 bestond hoofdzakelijk uit een luik ‘aanpak 
van inbraken in gebouwen’ en een luik ‘fietsdiefstallen’.  
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Inzake de aanpak van inbraken in gebouwen verleende de politiezone Mira haar medewerking 
aan het project VILLA gecoördineerd door de Federale Gerechtelijke Politie. Het Lokaal 
Informatiekruispunt (LIK) stond centraal voor het vergaren en verspreiden van cruciale info naar 
de interventieteams. Elk slachtoffer van een inbraak werd door de dienst maatschappelijke 
ondersteuning gecontacteerd met een aanbod tot slachtofferhulp en technopreventief advies. 
 
In onze zone werd in 2012 minstens 1 fietsdiefstal per dag geregistreerd. Het probleem stelde 
zich voornamelijk aan het station van Waregem.  
Vanuit een gemeenschappelijk overlegforum ‘NMBS - De Lijn - PZ Mira - Stad Waregem en vzw 
Veloods’ werd de problematiek van fietsdiefstal, weesfietsen, vandalisme,… aan het station te 
Waregem in beeld gebracht om vervolgens hierop maatregelen te ontwikkelen om adequaat en 
op maat te reageren. De cel ‘Preventie en Veiligheid’ verleende eveneens o.m. aan het station te 
Waregem en diverse scholen het aanbod tot het graveren van de fiets. 

9.3.4 Zonaal actieplan vandalisme 

 Potentiële overlastlocaties werden gedetecteerd op basis van een maandelijkse beeldvorming 
en door middel van informatiegestuurde politie. Het evolutiebeeld inzake ‘geweld tegen 
eigendom’ vertoont sinds 2009 een quasi status-quo. 

  

642 620 630 
567 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

2009 2010 2011 2012

Geweld tegen eigendom 



Politiezone MIRA-Jaarverslag 2012 – zie ook www.pzmira.be 

 

64 

9.3.5 Communicatie 

In 2012 experimenteerde de zone Mira met nieuwe sociale media. De implementatie van Twitter 
en Facebook is een feit en werd ten volle benut om informatie doelgroepgericht te verspreiden. 
Naast externe communicatie werden de interne communicatiemogelijkheden herzien. Wegens 
de implementatie van vier nieuwe directies binnen het korps en vier interventiegroepen binnen 
de interventiedienst, drong een bijsturing van het huidige vergaderplan zich op. 

9.3.6 Capaciteitsbesteding 2012 

Kostenpost Capaciteit 2012 

 Nominaal manuren % t.o.v. totale capaciteit 

Onbeschikbaar: rust, verlof, 
syndicaal verlof, 
omstandigheidsverlof, medisch 
onderzoek, ziekte, ... 

81.670,82u 28,6% 

Vergaderingen 7.040,63u 2,5% 

Lokaal onderzoek 35.496,91u 12,5% 

Beheer medewerkers 17.245,25u 6,0% 

Opleiding 10.876,52u 3,8% 

Financiën 216,13u 0,08% 

ICT 2.900,95u 1,02% 

Logistiek 4.678,86u 1,6% 

Noodhulp 73.367,17u 25,7% 

Onthaal 14.808,69u 5,2% 

Openbare orde 10.072,06u 3,5% 

Preventie 1.774,20u 0,6% 

Slachtofferzorg 1.933,94u 0,7% 

Steundiensten 15.474,60u 5,4% 

Verkeer 7.522,91u 2,6% 

Totaal 285.079,64u 100% 
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9.3.6.1 Operationeel personeel versus Calog personeel 

Kostenpost Capaciteit 2012 

 % operationeel t.o.v. het korps % calog t.o.v. het korps 

Onbeschikbaar: rust, verlof, 
syndicaal verlof, 
omstandigheidsverlof, medisch 
onderzoek, ziekte, ... 

97,8% 2,2% 

Vergaderingen 86,9% 13,1% 

Lokaal onderzoek 95,6% 4,4% 

Beheer medewerkers 76% 24% 

Opleiding 80,9% 9,1% 

Financiën 100% 0% 

ICT 0% 100% 

Logistiek 32,4% 67,6% 

Noodhulp 100% 0% 

Onthaal 81,1% 18,9% 

Openbare orde 98,4% 1,6% 

Preventie 62,75% 37,25% 

Slachtofferzorg 26,3% 73,7% 

Steundiensten 28,5% 71,5% 

Verkeer 90,3% 9,7% 

Totaal 88,7% 11,3% 

 

 

Inzake de capaciteit noodhulpverlening (administratie, sturing, terreinwerk,…)  wordt 75% 
capaciteit aan interventies op het terrein uitgevoerd tegenover 25% sturing, administratie en 
opmaak proces-verbaal.  
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Het aantal overuren kent in 2012 een daling met 69%, dit als gevolg van een beleidsbeslissing om 
het aantal uitbetaalde overuren terug te dringen tot 10 per referentieperiode

35
. Deze beslissing 

drong zich op in het kader van besparingen maar heeft gevolgen naar inzet acties. Het 
terugplooien naar de eigenlijke politionele kerntaken dringt zich op. 

9.3.7 Blauw op straat 

Om het percentage blauw op straat te berekenen, gebruiken we onze geautomatiseerde 
tijdsregistratie. De verschillende kostenposten werden in 5 grote categorieën ingedeeld:  

1. ‘Onbeschikbaarheden’ omvat verlof, rust, schorsing, syndicaal verlof, medische 
afwezigheden, bloeddonatie, detachering. 

2. ‘Binnendienst’ omvat administratie, opleiding, wachtdienst OGP, dispatching, 
administratie, PV, vergadering. 

3. ‘Onthaal’ 
4. ‘Anoniem’ omvat gerechtelijk onderzoek. 
5. ‘Blauw’ omvat de zichtbare buitendiensten zoals interventiedienst, ordedienst binnen 

de zone, wijkdienst, verkeersdienst, kantschriften, uitvoering zonale actieplannen en 
patrouille. 

In 2012 bedroeg het netto ‘blauw
36

 op straat’ voor de politiezone Mira 40%. 

Netto blauw op straat (exclusief onbeschikbaarheden zoals ziekte, verlof, rust, edm) 

Anoniem 1% 

Binnendienst 59% 

Buitendienst 40% 

 
Als we rekening houden met de onbeschikbaarheden, bedraagt het bruto ‘blauw op straat’ voor 
2012, 29%, een daling met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. 

                                                                 

 

35 Een referentieperiode omvat 2 maanden. 
36 Bruto blauw: Het aandeel van het korps dat in het straatbeeld zichtbaar is voor de burger inclusief onbeschikbaarheden 
zoals ziekte, syndicaal verlof, bloeddonatie, arbeidsongeschiktheid, rust, verlof, detachering, schorsing. 
Bruto netto: Het aandeel van het korps dat in het straatbeeld zichtbaar is voor de burger exclusief onbeschikbaarheden.  
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Naast een berekening van het percentage ‘blauw op straat’ op basis van de bruto capaciteit (dus 
met onbeschikbaarheden) kan ook een verdeling van onze netto capaciteit worden gemeten, dus 
zonder rekening te houden met de onbeschikbaarheden. Onderstaande tabel geeft weer hoe het 
‘blauw op straat’ in 2012 zich verhoudt tot het percentage ‘binnendienst’

37
.  

Blauw op straat over de periode 2010 – 2011 (netto)
38

 

Dienst % Blauw op straat % Binnen % Anoniem 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Interventie 55% 60% 63% 45% 40% 37% / / / 

Wijk 49% 48% 48% 51% 52% 52% / / / 

Verkeer 51% 47% 64% 49% 53% 36% / / / 

Maatschappelijke 
ondersteuning 

18% 22% 40% 82% 78% 60% / / / 

Stafdienst 25% 22% 14% 75% 78% 86% / /  

Evenementen 18% 15% 9% 82% 85% 91% / / / 

Gerechtelijk 
bureel

39
 

4% 1% 0% 86% 99% 100% / / / 

Lokaal 
informatiekruispunt 

/ 12% 9% / 88% 91% / / / 

Recherche 2% 1% 1% 70% 76% 79% 28% 23% 20% 

Personeelsdienst 1% 1% 1% 99% 99% 99% / / / 

 

                                                                 

 

37 Binnendienst omvat administratie, vergadering,… 
38 Exclusief onbeschikbaarheden (verlof, rust, syndicaal verlof, ziekte, schorsing,…), dit wil zeggen op basis van effectieve 
prestaties. 
39 In 2010 werd het gerechtelijk bureel en het lokaal informatiekruispunt samen genomen voor de berekening ‘blauw op 
straat’. Vanaf 2011 maken we hier een opsplitsing in. 
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10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

‘In welke mate plant de organisatie de ontwikkeling en doorvoering van aanpassingen of 
verbeteringen?’ 
 
Onze politiezone richt zich in 2013 op de voorbereiding van het nieuwe zonaal veiligheidsplan 
2014-2017 dat van start gaat op 1 januari 2014 voor een periode van 4 jaar. Dit nieuw zonaal 
veiligheidsplan bepaalt de strategische beleidskeuzes van de politiezone Mira binnen het domein 
veiligheid en leefbaarheid maar ook binnen het luik organisatiewerking en –ontwikkeling. 
 
Onze organisatie staat immer stil. Met tal van nakende pensioneringen voor ogen, zijn we sinds 
enkele jaren onze vesten aan het versterken en uitbouwen. Proces- en kennismanagement 
dringen zich op.  
Een verhoging van de werklast creëert automatisch een verhoging van de werkdruk. Met een 
status-quo van effectieven en de nodige besparingen waar alle overheidsbesturen voor staan, 
zullen we creatief en flexibel moeten omspringen met onze middelen en mensen. 
Niettegenstaande willen we als organisatie borg blijven staan voor een kwaliteitsvolle 
dienstverlening. 
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