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1. VOORWOORD 

Beste lezer, 

 

Dit jaarverslag rapporteert onze resultaten van het werkjaar 2014. 

 

Op 1 januari 2014 startte ons nieuw zonaal veiligheidsplan dat een antwoord wil bieden op de 

veiligheid- en leefbaarheidsvraagstukken van vandaag.  

2014 was een belangrijk jaar waarbij de organisatie grondig werd doorgelicht en een nieuwe 

organisatiestructuur werd beoogt en geïmplementeerd op 1 september 2014. In 2015 wordt de 

verdere implementatie hiervan voortgezet en moet finaal toelaten om diensten en functies nauwer 

op elkaar af te stemmen om efficiënter en gerichter te kunnen samenwerken. 

  

Net zoals elke organisatie is een politieorganisatie een lerende organisatie waarbij er actief en 

actueel moet ingespeeld worden op (lokale) structurele veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. 

Dit willen wij de komende jaren realiseren met een ploeg geëngageerde en gemotiveerde 

medewerkers.  

 

Heb je nood aan bijkomende informatie of heb je suggesties? Graag vernemen we dit via 

maaike.demeyer@pzmira.be 

Ik wens u veel leesgenot. 

 

De korpschef, 

Jean-Pierre Coudenys 

Hoofdcommissaris van Politie  

mailto:maaike.demeyer@pzmira.be
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2. POLITIEZONE MIRA 

2.1 SITUERING POLITIEZONE EN 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 30-tal 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.  

87.7121 inwoners bevolken onze zone, waarvan meer dan 40% woonachtig in Waregem. Stad 

Waregem is dubbel zo dicht bevolkt als de andere gemeentes. Echte risicowijken zijn niet terug te 

vinden in onze zone. 2,3% van onze totale bevolking heeft een vreemde nationaliteit. Hiervan 

woont 61% in Groot-Waregem. Bijna één vierde van de bevolking van de zone Mira is jonger dan 

                                                                 

 

1 Bron: websites gemeenten PZ Mira 2014. 
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20 jaar. 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 te leiden. Jaarlijkse 

hoogtepunten zijn Waregem Koerse (+-40.000 bezoekers), Military (+-20.000 bezoekers) en Otegem 

Cross (+-10.000 bezoekers). 
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3. ORGANISATIE 

3.1 STRATEGIE EN BELEID 

3.1.1 ONZE MISSION STATEMENT 

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. 

De missie, visie en waarden die medio 2004 door het BeleidsOndersteunend Team ontwikkeld 

waren, werden in het najaar 2013 opnieuw onder de loep genomen en aangepast aan onze steeds 

evoluerende organisatiewerking. We willen met de nieuwe missie, visie en waarden actief aan de 

slag gaan waarbij deze fungeren als kapstok voor onze organisatiewerking. 

3.1.1.1 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. 

3.1.1.2 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. 

3.1.1.3 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; 
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Klantgericht naar de burger; 

Economisch verantwoord; 

Loyaal naar haar omgeving. 

↓ 

 

‘PZ MIRA SCHAKEL(T) NAAR VEILIGHEID’ 
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3.1.2 ORGANIGRAM 

Het organigram is gesteund op het EFQM model, waardoor processen, management van 

medewerkers en middelen logisch worden samen gebracht. Op het niveau van het strategisch 

beleid fungeren de beleidsorganen politieraad en –college en het directiecomité, die instaan voor 

de krijtlijnen van het beleid en de dagdagelijkse aansturing van het korps. In het directiecomité 

zetelen de directeurs van de vier directies. Op tactisch en operationeel niveau zijn vier directies 

actief: de directie ‘Operationeel Beheer’ omvat de permanentie met de vier interventiegroepen, 

m.n. de ‘interventiedienst’ die instaat voor het verlenen van noodhulp en de algemene operationele 

opdrachten; de ‘verkeersdienst’; de dienst ‘openbare orde en evenementen’, die dienst 

‘noodplanning’ en de ‘voetbalcel’. De directie ‘Politionele Ondersteuning’ omvat de ‘wijkdienst’, de 

‘recherche’, het ‘gerechtelijk en administratief bureau’, het ‘lokaal informatiekruispunt (L.I.K.)’, de 

‘maatschappelijke ondersteuning’, de cel ‘technopreventie’ en de ‘milieucel’. De directie ‘HRM’ 

omvat de ‘personeelsdienst’ en staat hiernaast in voor het VTO-beleid (vorming, training en 

ontwikkeling), de rekrutering en selectie, evaluatie en de organisatiebeheersing. De directie 

‘Middelen’ omvat de ‘ICT-dienst’ en de ‘logistiek’. 2013 vormde de start van een 

optimaliseringsproces waarbij het organigram volledig werd doorgelicht, wat moet resulteren in 

een performantere structuur met een logischere clustering van directies met de daaronder 

ressorterende diensten. De nieuwe organisatiestructuur beoogt te worden in plaats gesteld, uiterlijk 

op 1 september 2014. Het onderstaande organigram omvat de structuur bestaande op 01.09.2014. 
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3.1.3. BELEIDSORGANEN 

3.1.3.1 Politieraad 

De politieraad van de politiezone MIRA telt 21 leden, met een proportionele verhouding uit de 

verschillende gemeenten Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en Waregem. Hiernaast 

zetelen de vijf burgemeesters van de samenstellende gemeenten die van rechtswege lid zijn. De 

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

en de zonesecretaris is verantwoordelijk voor de opmaak van de notulen. De bijeenroeping van de 

politieraad geschiedt door het politiecollege. De politieraad zetelde in 2014 6 maal. 

 

 

STAD/GEMEENTE POLITIERAADSLEDEN 

WAREGEM Dhr. BENOIT Willy 

 Dhr. DESTOOP Henri 

 Mevr. DEVOS Connie 

 Mevr. DEWAELE Charka 

 Dhr. DEWITTE Henri 

 Dhr. GODEFROID Jules 

 Dhr. PRUVOOST Xander 

 Mevr. VANDEVELDE Martine 

 Dhr. VERHELLEN Mario 

ZWEVEGEM Mevr. DEGEZELLE Isabelle 

 Dhr. DESMET Dirk 

 Dhr. VANASSCHE Luc 

Anzegem 
14% Avelgem 

11% 

Spiere 
2% 

Waregem 
46% 

Zwevegem 
27% 

Stemgewicht gemeente/stad Politieraad PZ Mira 
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 Dhr. VAN HERPE Freddy 

 Dhr. VANWELDEN Claude 

 Mevr. VERMEULEN Sofie 

ANZEGEM Dhr. DELRUE Johan 

 Dhr. DEMEULEMEESTER Willy 

 Dhr. RECOUR Eddy 

AVELGEM Mevr. DECLERCQ Marleen 

 Dhr. SUPPLY Frank 

SPIERE-HELKIJN Mevr. GARMIJN Martine 

  

3.1.3.2 Politiecollege 

Het politiecollege van de politiezone Mira staat in voor het dagelijks beheer van de politiezone en 

is als volgt samengesteld: 

 de burgemeester van de gemeente Anzegem, Dhr. Van Marcke Claude 

 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. Doutreluingne Marc 

 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. In 2014 werden 14 zittingen gehouden. 

3.1.3.3 Zonale veiligheidsraad 

Binnen de zonale veiligheidsraad wordt er overleg gepleegd aangaande de veiligheidsfenomenen 

van de zone. Dit overleg resulteert in een vierjaarlijks zonaal veiligheidsplan en de daaruit 

resulterende jaarlijkse actieplannen. De zonale veiligheidsraad is verantwoordelijk voor de 

opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actieplannen en coördineert de opdrachten en 

doelstellingen van de respectievelijke gerechtelijke en bestuurlijke overheden. In de zonale 

veiligheidsraad zetelt de voorzitter van het politiecollege, de respectievelijke burgemeesters van de 
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politiezone, de korpschef, de secretaris, de Procureur des Konings, de zonemagistraat, de 

bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur-coördinator van de federale politie, 

de verbindingsambtenaar van de Provincie en de verbindingsambtenaar van de FGP, alsook 

deskundigen op vraag. De zonale veiligheidsraad pleegde in 2014 één keer overleg waarbinnen het 

zonale veiligheidsplan voor de beleidsperiode 2014-2017 werd geëvalueerd en bijgestuurd. 

3.1.3.4 Intern overleg 

De politiezone Mira heeft een vergaderplan ontwikkeld die moet toelaten om een betere 

samenwerking tussen de verschillende diensten mogelijk te maken en beoogt eveneens een grotere 

transparantie inzake het communiceren van het strategische beleid.  

In 2014 werden volgende maandelijkse overlegmomenten voorzien: 

 

 BOT-vergadering 

 Planningsvergadering 

 Plenaire vergadering 

 Dienstenvergaderingen binnen de respectievelijke diensten recherche, verkeer, wijk, 

interventie, staf & steun, slachtofferbejegening 

 Korpswerkvergadering 

 Operationeel overleg 

 Kaderoverleg 

 Beleidsoverleg 

 Directiecomité 

Meerdere interne vergaderingen kunnen door de directeurs binnen hun eigen directie worden 

ingepland. 

3.1.3.5 Samenwerking 

Als schakel in de veiligheidsketen is het belangrijk niet alleen intern voldoende overleg te plegen, 

maar ook aanwezig te zijn op externe overlegstructuren. 

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 federaal en provinciaal vlak werden tal van 

samenwerkingsakkoorden afgesloten. 
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3.1.4 BELEIDSPLAN 

Het nieuwe zonale veiligheidsplan 2014-2017 ging van kracht op 1 januari 2014 voor een nieuwe 

beleidsperiode van 4 jaar. Het zonaal veiligheidsplan wordt operationeel uitgewerkt in de jaarlijkse 

actieplannen.  

De detaillering van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is integraal terug te vinden op de website 

www.lokalepolitie.be/5457. 

 

Resultaten en cijfers worden nader omschreven in het domein management van processen en het 

veiligheidsbeeld zie infra. 

 

  

http://www.lokalepolitie.be/5457
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3.2 MANAGEMENT 

3.2.1 MEDEWERKERS 

3.2.1.1 PERSONEELSBEZETTING 

De onderstaande tabel geeft de personeelsbezetting van de politiezone Mira weer op 31.12.2014. 

Het KB van 5 september 2001 legde de minimumformatie vast van de politiezone Mira. De 

minimumnormen omvatten 123 operationelen en 10 Calogpersoneelsleden. Het operationeel kader 

werd organiek opgetrokken tot 125 operationelen en het Calogkader tot 12 burgerpersoneelsleden. 

PZ Mira – kader korps 

 Organiek kader 

31.12.2014 

Effectieve bezetting 

op 31.12.2014 

Personeelsbezetting 

op 31.12.2014 = 148 

Calog = Niveau A 1 2 

Niveau B 3 6 

Niveau C 2 9 

Niveau D 6 7 

OPS = HCP 1 1 

CP 7 9 

HINP 24 21 

INP 89 892 

AGP 4 4 

 

Calog/contractueel versus statutair Statutair Contractueel Eindtotaal 

A 1 1 2 

B 3 3 6 

C 2 7 8 

D 6 1 7 

                                                                 

 

2 Waarvan 2 INP gedetacheerd naar het CIC en 1 INP in loopbaanonderbreking. 
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3.2.1.2 DEMOGRAFIE EN GESLACHT 
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3.2.1.3 CAPACITEITSBESTEDING 

Om onze capaciteitsbesteding te kunnen meten maken we gebruik van een digitaal 

kostenboekingssysteem. Onderstaande grafiek en tabel toont de capaciteitsverdeling voor het jaar 

2014. Hierbij werden de onbeschikbaarheden (verlof, rust, ziekte, detachering, syndicaal verlof, 

omstandigheidsverlof, bloedgifte, …) niet in rekening gebracht. Verhoudingsgewijs is 26,2% 

(berekend op volledige jaar 2014) van het korps niet beschikbaar wegens betaald verlof, rust, 

syndicaal verlof, arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of arbeidsongeval, 

loopbaanonderbreking,… 
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Kostenboeking (exclusief onbeschikbaarheden) # uren 2014 

% op totale 

capaciteitsbesteding korps 

2014 

Vergadering en overleg 5.069,15 2,3% 

Opleiding, vorming en training  9.151,69 4,2% 

Lokaal onderzoek - milieu 1.500,32 0,7% 

Lokaal onderzoek - terrein 1.752,44 0,8% 

Lokaal onderzoek - bijzondere opsporingsmethoden 120,26 0,1% 

Lokaal onderzoek - telefonie 455,22 0,2% 

Lokaal onderzoek - uitvoeren kantschriften 8.663,55 4,0% 
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Lokaal onderzoek - permanentie 640,44 0,3% 

Lokaal onderzoek - dossierbeheer, pv's en 

administratie 

20.957,66 9,6% 

Beheer medewerkers 15.312,71 7,0% 

Beheer middelen 7.129,93 3,3% 

Interventie - terrein 51.389,4 23,7% 

Interventie - administratie 7.395,5 3,4% 

Interventie - OGP & postoverste 11.582,68 5,3% 

Onthaal permanent 12.206,56 5,6% 

Onthaal lokaal 4.910,37 2,3% 

Onthaal - dossierbeheer en administratie 1.315,19 0,6% 

Openbare orde - Hycapopdrachten 870,02 0,4% 

Openbare orde - spotteropdrachten 553,07 0,3% 

Openbare orde - wielrennen 1.977,01 0,9% 

Openbare orde - voetbal 2.623,24 1,2% 

Openbare orde - specifieke toezichten 9,65 0,0% 

Openbare orde - noodplanning 126,96 0,1% 

Openbare orde - dossierbeheer & administratie 4.734,86 2,2% 

Openbare orde - andere opdrachten (terrein) 1.654,98 0,7% 

Openbare orde - Waregem Koerse festiviteiten 942,32 0,4% 

Beheer wapens 402,51 0,2% 

Preventie - afwezigheidstoezicht 87,77 0,0% 

Preventie - technopreventie 332,38 0,2% 

Preventie - dossierbeheer en administratie 1.534,86 0,7% 

Slachtofferbejegening - terrein 1.540,95 0,7% 

Slachtofferbejegening / jeugd en gezin - 

dossierbeheer & administratie 

163,74 0,1% 

Jeugd en gezin - terrein 118,5 0,1% 

Interne politiezorg 107,76 0,0% 

Verkeer - terrein 8.346,35 3,8% 

Verkeer - dossierbeheer & administratie 5.118,45 2,3% 

Wijk - terrein 7.859,66 3,6% 

Wijk - dossierbeheer en administratie 2.656,61 1,2% 

Opdrachten en administratie gerelateerd aan het 

zonaal veiligheidsplan 

354,53 0,2% 

Stafdiensten 15.960,33 7,3% 

Totaal 217.439,82 100,0% 
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Het gemiddeld aantal overuren per persoon per maand voor het jaar 2014 bedraagt 6,1 uren 

tegenover 5,7 in 2013. Gemiddeld presteerde een persoon per maand 19,5 weekenduren in 2014 

tegenover 18,9 in 2013. 

 

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 referentieperiode3. Deze beslissing 

drong zich op in het kader van besparingen. Deze besparing resulteerde als gevolg in een 

prioritering naar inzet van acties en uitvoering van opdrachten. Het aantal overuren steeg in 2014 

met 7% in vergelijking met het voorgaande jaar 2013. 

 

 

                                                                 

 

3 Een referentieperiode omvat 2 maanden. 

0

2

4

6

8

jan-feb mrt-apr mei-jun jul-aug sep-okt nov-dec

Gemiddeld aantal overuren per persoon per referentieperiode 

2014

2013

0

5000

10000

15000

20000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12366 
14253 

12803 

15199 
16285 

17773 
16734 

14070 
15631 

4284 4529 4830 

Evolutie overuren 



 Politiezone MIRA-Jaarverslag 2014 – zie ook ‘www.lokalepolitie.be/5457’  17 

 

 

Blauw op straat omvat de zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld. 

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. 

 

We berekenen de nettocapaciteit van blauw op straat, wat wil zeggen dat we geen rekening 

houden met onbeschikbaarheden zoals verlof, rust, detachering, ziekte, syndicaal verlof, … 
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In 2014 bedroeg het netto ‘blauw4 op straat’ voor de politiezone Mira 49% en vormde hiermee een 

stijging met 10% in vergelijking met 2013. 

 

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

Blauw op straat 2012 2013 2014 

Anoniem 1% 2% 3% 

Binnendienst 59% 59% 48% 

Buitendienst 40% 39% 49% 

3.2.1.4 WELZIJN OP HET WERK 

Welzijn op het werk valt onder de verantwoordelijkheid van de Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het werk en werd deeltijds waargenomen door een eigen (interne) 

preventieadviseur niveau III, in samenwerking en overleg met  vzw IDEWE (externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk, Hof ter Weze 1 te 8800 Roeselare). 

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 

                                                                 

 

4 Bruto blauw op straat: 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. 

Netto blauw op straat: Het aandeel van het korps dat in het straatbeeld zichtbaar is voor de burger exclusief 

onbeschikbaarheden.  
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omtrent ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk. De vertrouwenspersonen zelf kennen 

hun oorsprong in het KB van 17/05/2007 en gewijzigd door het KB van 10/04/2014 betreffende de 

preventie van psychosociale risico’s. Hun taak bestaat erin om advies te geven, hulp te bieden en 

bij te dragen tot een informele of formele oplossing van het probleem. In 2014 waren in onze zone 5 

vertrouwenspersonen actief, bijgestaan door de zorgcollega’s (alle slachtofferbejegenaars in de 

zone fungeren als zorgcollega). Een zorgcollega  is geen vertrouwenspersoon, maar geeft wel 

bijstand, informatie en zorgt voor de eerste psychosociale opvang aan de korpsleden van de PZ 

Mira. 

Het aantal afwezigheden wegens ziekte daalde sinds 2009. Het absenteïsmepercentage5 in 2013 

bedraagt 3,3% en stijgt lichtjes in 2014 naar 3,5% maar bevindt zich nog onder het gemiddelde 

absenteïsmepercentage van 3,7% over de periode 2006-2014. 

 

In 2014 hebben zich 13 arbeidsongevallen6 voorgedaan tegenover 17 in 2013 waarvan 2 tijdens het 

woon-werkverkeer. Deze arbeidsongevallen resulteerden in 48 dagen arbeidsongeschiktheid in 

2014 tegenover 94 in 2013 en 318 in 2012. 

                                                                 

 

5 Absenteïsmepercentage = totaal aantal afwezigheden X 100 / aantal personeelsleden (FTE) X 365. Ziekte omvat 

baaldagen, arbeidsongeval, revalidatie 50%, ziekte, ziekte ongeval 3e, ziekte dispo, ziekte geplande rust,… 

ziekte zwangerschap. 
6 ‘Met aangifte aan de verzekeringsmaatschappij’ 
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3.2.1.5 MIERKE  

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 2014 waren onder meer: 

 Politiequiz in de Biest te Waregem 

 Paaseierenraap 

 De wandeling 

 De motorit 

 Herdenking overleden collega’s van de politiezone 

 Sinterklaasfeest voor de kinderen te Zwevegem-Knokke 

Hiernaast heeft de Mira haar eigen quizploeg en voetbalploeg waarbij respectievelijk wordt 

deelgenomen aan diverse quiz- en voetbaltornooien. 

3.2.1.6 OPLEIDING, VORMING EN TRAINING 

De directie HRM staat in voor het VTO-beleid van de medewerkers. Elke medewerker heeft de 

kans om opleidingen te volgen. Naast opleidingen worden de operationele medewerkers 

permanent gevormd in de technieken geweldsbeheersing en krijgen de medewerkers minimaal 4 

schietonderrichten per jaar. 
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Opleiding en 

geweldsbeheersing7 

Aantal uren 

2013 

% Aantal uren 

2014 

% 

Opleiding 4.507,07 46% 4.748,53 52% 

Geweldsbeheersing 5.295,23 54% 4.403,16 48% 

Totaal 9.802,3 100% 9.151,69 100% 

3.2.2 MIDDELEN 

3.2.2.1 INKOMSTEN - FINANCIEN 

De lokale politiezone Mira is een gebiedsgebonden entiteit en beschikt over een organieke 

autonomie waarvan de werking door federale normen wordt bepaald. Een lokale politiezone heeft 

een specifieke begroting en rekening en beschikt als meergemeentezone over 

rechtspersoonlijkheid. 

Soort bijdrage Begroting-raming 2013 

(euro) 

Begroting-raming 2014 

(euro) 

Gemeentelijke dotatie 6.807.605 6.943.757 

Federale basistoelage 3.251.596 3.420.813 

Federale toelagen en bijdragen 1.211.043 1.308.155 

Verkeersveiligheidsfonds 601.057 606.895 

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?”.  

3.2.2.2 AANKOPEN - UITGAVEN 

De aankopen in de politiezone gebeuren via federale raamcontracten of in het kader van de wet op 

de overheidsopdrachten.  

                                                                 

 

7 Omvat zowel het volgen als geven van opleiding en geweldsbeheersing. 
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3.2.2.3 GEBOUWEN 

De politiezone Mira beschikt over het hoofdkantoor in de Schakelstraat 2, 8790 Waregem waar de 

centrale diensten zijn gehuisvestigd. Daarnaast beschikken we over één wijkbureel per gemeente. 

 

Bureel Adres 

Hoofdcommissariaat Waregem Schakelstraat 2, 8790 Waregem 

Wijkbureel Anzegem Beukenhofstraat 42, 8570 Anzegem 

Wijkbureel Avelgem Gemeenteplein 1B, 8580 Avelgem 

Wijkbureel Zwevegem Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem 

Wijkbureel Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn 

Bureel recherche Harelbeekstraat 54, 8550 Zwevegem 

2 politieloodsen Grondgebied PZ Mira 

6 detentiecellen 4 in het hoofdbureel te Waregen en 2 in het 

recherchegebouw te Zwevegem. 

3.2.3 PROCESSEN 

3.2.3.1 KERNCIJFERS UIT ONZE WERKING VOLGENS DE 7 

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 de volgende 7 kerntaken. 

3.2.3.2 ONTHAAL 

Om aan de minimale werkingsnorm volgens de PLP 10 waarbij vooropgesteld wordt om 12u fysiek 

onthaal aan te bieden in een centraal onthaalpunt + een permanente bereikbaarheid garanderen 

d.m.v. technische infrastructurele voorzieningen, voorziet de politiezone Mira in: 
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Onthaalpunten politiezone Mira 

ONTHAAL Locatie onthaalpunt 
Aantal uren onthaal 

20148 

% onthaal 2014 

verleend door 

Calogpersoneel9 

Permanent onthaal 

24h/24h 

7d/7d 

Hoofdcommissariaat 

Waregem 
12.206,56 uren 13% 

Lokaal onthaal Wijkburelen Avelgem, 

Anzegem, Zwevegem en 

Spiere-Helkijn 

4.910,37 uren 14% 

Adreslocaties van de diverse onthaalpunten10 in de politiezone Mira: 

Adreslocaties onthaalpunten politiezone Mira 

Waregem Anzegem Avelgem Zwevegem Spiere-Helkijn 

Schakelstraat 2 

8790 Waregem 

Beukenhofstraat 42 

8570 Vichte 

Gemeenteplein 1B 

8580 Avelgem 

Blokkestraat 29 

8550 Zwevegem 

Oudenaardseweg 71 

8587 Spiere-Helkijn 

 

Meldingen omvatten onder meer de aangiftes die aan het loket worden gemeld, gevolgd door de 

meldingen die geregistreerd worden via de 101. In 2014 behandelde de politiezone 25.210 

meldingen11. Dit betekent dat er gemiddeld bijna 70 meldingen per dag werden verwerkt of 3 per 

uur.  In de periode 2010-2013 registreerde de PZ Mira gemiddeld 24.943,75 meldingen. In 2013 

stegen de meldingen 1% boven dit gemiddelde. 

 

 

                                                                 

 

8 Hierbinnen is de administratieve afhandeling van de onthaaluren niet inbegrepen. 
9 Calogpersoneelsleden of burgerpersoneel die worden ingezet binnen het administratief en logistiek kader. 
10 De openingsuren zijn terug te vinden op de website www.lokalepolitie.be/5457 
11 Exclusief lokale meldingen (interne meldingen nalv organisatiewerking o.m. defect vtgn, …) 
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Gemeente 
Aantal meldingen 

2013  
% t.o.v. totaal 

Aantal meldingen 

2014  
% t.o.v. totaal 

Anzegem 2.959 12% 2.989 12% 

Avelgem 2.658 11% 2.797 11% 

Waregem 12.214 51% 13.159 52% 

Zwevegem 5.475 23% 5.633 22% 

Spiere-Helkijn 597 3% 632 3% 

3.2.3.3 INTERVENTIE 

De interventiedienst beantwoordt elke dringende oproep, 24h/24h, 7 dagen op 7. 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.  

Tijdsregistratie (kostenboeking dienst 

interventie) 
Dienst wijk % soort kostenboeking t.o.v. 

totaal 

Anoniem (specifiek voor de dienst 

recherche) 

0 uren 0% 

Dossierafhandeling, overleg, opleiding, 

training, edm 

36.964,94 uren 40% 

Op het terrein, blauw op straat 56.326,73 uren 60% 

Totaal gepresteerde uren 93.291,67 uren 100% 

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. 

De interventies stegen in 2014 met 4,8% t.o.v. het voorgaande jaar. In totaal werden in 2014 8.991 

interventies afgewerkt, wat een gemiddelde betekent van 24,7 interventies per dag of 1,03 

interventies per uur. 
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12 

 

Gemeente 
Aantal interventies in 2013 per 

1.000 inwoners13  

Aantal interventies in 2014 per 

1.000 inwoners 

Anzegem 76,4 78,6 

Avelgem 104,0 100,7 

Waregem 117,8 120,8 

Zwevegem 77,2 86,6 

Spiere-Helkijn 115,7 125,0 

De helft van alle interventies dienen uitgevoerd te worden op het grondgebied Waregem. Meer 

dan één op vijf van de interventies situeren zich op het grondgebied Zwevegem, 13% in Anzegem, 

11% in Avelgem en 3 % op grondgebied Spiere-Helkijn. 50% van de interventies zijn gericht naar 

het noorden van de zone (Waregem) en 50% van de interventies worden verleend op het 

grondgebied van de gemeenten Anzegem, Zwevegem, Avelgem en Spiere-Helkijn (zuiden). Een 

spreiding  over alle maanden van het jaar. De interventielast is het grootst binnen de uurblok 

16u00-20u00. 

                                                                 

 

12 Aantal interventies op basis van CIC-brondata (exclusief onbepaald alarm, controle op vraag, statische controle en 
aanmelden snelheidscontrole; exclusief interventies verleend buiten het grondgebied van de politiezone Mira. 
13 Aantal inwoners per gemeente via brondata jaarverslagen gemeente/stad. 
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Per uurblok van 4 uur 
Gemiddeld aantal IV jaar 

2013 per uur 

Gemiddeld aantal IV jaar 

2014 per uur 

00u00- 04u00 0,8 1,0 

04u00-08u00 0,6 0,7 

08u00-12u00 1,2 1,6 

12u00-16u00 1,3 1,5 

16u00-20u00 1,4 1,8 

20u00-00u00 1,2 1,6 
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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 meten we 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 tot de interventielocatie gerekend vanaf aankomst melding 

bij CIWES, bedraagt gemiddeld 19’ voor alle interventies en 16’ voor de dringende interventies14. 

 

Gemeente 
Aanrijtijden 2013  

(alle interventies) 

Aanrijtijden 2014  

(alle interventies) 

Waregem 0:15:31 0:14:57 

Anzegem 0:19:23 0:18:55 

Avelgem 0:25:20 0:25:16 

Zwevegem 0:23:51 0:22:08 

Spiere-Helkijn 0:29:19 0:25:41 

PZ Mira gemiddelde 0:19:28 0:18:54 

 

Gemeente 
Aanrijtijden 2013  

(prioritaire interventies) 

Aanrijtijden 2014  

(prioritaire interventies) 

Waregem 0:13:10 0:12:23 

Anzegem 0:15:18 0:15:56 

Avelgem 0:19:56 0:23:06 

Zwevegem 0:19:06 0:21:03 

Spiere-Helkijn 0:25:53 0:23:06 

PZ Mira gemiddelde 0:15:40 0:16:21 

 

  

                                                                 

 

14 Volgens het interventiebeleid omvat dit gebeurtenissen met prioriteit 0, 1 en 2. 
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3.2.3.4 WIJKWERKING 

De wijkwerking vormt de hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie en neemt als dusdanig 

een belangrijke plaats in, in de basispolitiezorg. De wijkwerking wordt georganiseerd op basis van 

de geografische indeling van de zone Mira, rekening houdende met de lokale omstandigheden en 

de bevolkingsdichtheid. De minimale werkingsnorm volgens de PLP 1015 bedraagt 1 

wijkinspecteur per 4.000 inwoners. Deze minimale werkingsnorm houdt enkel rekening met puur 

wijkwerk, dit terwijl de wijkinspecteurs van de politiezone Mira eveneens worden ingezet voor 

korpsgebonden taken. 

 

Registratiedatum 
Aantal inwoners 

PZ Mira 

Aantal 

wijkinspecteurs 

volgens de norm 

PLP 10 

Effectief aantal 

wijkinspecteurs 

in de PZ Mira 

Aantal wijkburelen in 

de PZ Mira 

31.12.2014 87.918 22 23 5 

 

Tijdsregistratie (kostenboeking dienst 

wijk)16 
Dienst wijk % soort kostenboeking t.o.v. 

totaal 

Anoniem (specifiek voor de dienst 

recherche) 

0 uren 0% 

Dossierafhandeling, overleg, opleiding, 

training, edm 

21.671,82 uren 50% 

Op het terrein, blauw op straat 20.906,75 uren 50% 

Totaal gepresteerde uren 41.827,34 uren 100% 

 

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 

                                                                 

 

15 PLP 10 (09.10.2001) omvat de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het 

waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking (norm wijkwerking: 1 

wijkinspecteur per 4.000 inwoners). 
16 Deze cijfers omvatten niet enkel wijkwerking maar ook korpsgebonden taken (wijkinspecteurs van de politiezone Mira 
worden eveneens ingezet voor korpsgebonden taken.) 
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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, …). 

Een groot gedeelte van het takenpakket van de wijkinspecteur bestaat uit het uitvoeren van 

kantschriften. 

 

3.2.3.5 POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING 

De eerstelijnsdienstverlening wordt verzorgd door het interventiepersoneel en de bevoegde OGP 

en OBP met wachtdienst. De politiezone Mira beschikt over een permanent rol 

slachtofferbejegening bestaande uit 7 slachtofferbejegenaars die volgens een beurtrol 24h/24h en 

7d/7d bereikbaar en terugroepbaar zijn. Wanneer de eigen middelen ontoereikend zijn, kunnen we 

beroep doen op het afgesloten samenwerkingsprotocol binnen het gerechtelijk arrondissement 

Kortrijk om de basisfunctionaliteit slachtofferbejegening te verzekeren. 1 consulente staat 

permanent in voor de coördinatie van de permanentie slachtofferbejegening en voor de 

sensibilisering en vorming van de slachtofferbejegenaars. 

 

Tijdsregistratie (kostenboeking 

slachtofferbejegening) 

Dienst 

slachtofferbejegening 

% soort kostenboeking 

t.o.v. totaal 

Slachtofferbejegening (terrein) 1.540,95 uren 93% 

Administratieve afhandeling 

slachtofferbejegening 
123,94 uren 7% 
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3.2.3.6 LOKALE OPSPORING EN ONDERZOEK 

De lokale recherche staat in voor 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. 

 

Tijdsregistratie (kostenboeking) Dienst recherche 
% soort kostenboeking 

t.o.v. totaal 

Anoniem (specifiek voor de dienst recherche) 6.437,26 uren 24% 

Dossierafhandeling, overleg, opleiding, 

training, edm 
16.222,78 uren 62% 

Terreinwerk 3.623,45 uren 14% 

Totaal gepresteerde uren 26.283,49 uren 100% 

Als norm werd gesteld dat de dienst lokale recherche minimum 10% dient uit te maken van het 

totaal aantal operationele personeelsleden. Het opsporings- en onderzoeksteam van de politiezone 

Mira bestaat in 2014 (31/12/2014) uit 14 FTE en 1 administratief bediende waarbij een 

onderzoeksploeg van 2 personen continu ‘bereikbaar en terugroepbaar’ is.  
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3.2.3.7 HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE 

Handhaving van de openbare orde is een korpsgebonden taakinhoud en wordt aldus verricht door 

alle operationele medewerkers van de politiezone. Hiernaast beschikken we over een cel voetbal en 

cel evenementen die zich permanent toelegt op het handhaven van de veiligheid en beheer van de 

nood- en interventieplanning op deze gebeurtenissen.  

 

Tijdsregistratie (kostenboeking 

openbare orde) 
Openbare orde 

% soort kostenboeking 

t.o.v. totaal 

Hycapopdrachten17 1.423,09 uren 11% 

Waregem Koerse 942,32 uren 7% 

Wielrennen 1.977,01 uren 15% 

Voetbal 2.623,24 uren 20% 

Specifiek toezichtspatrouille 9,65 uren 0% 

Andere openbare orde opdrachten 1.654,98 uren 12% 

Dossierafhandeling openbare orde 4.734,86 uren 35% 

In 2014 werd inzet geleverd inzake voetbal op 87 voetbalwedstrijden (waarvan 55 op grondgebied 

politiezone Mira). 

3.2.3.8 VERKEER 

De verkeersdienst binnen de politiezone Mira omvat in 2014  2 verkeersspecialisten en 4 agenten, 

bijgestaan door 2 Calogpersoneelsleden en aangestuurd en gecoördineerd door 1 hoofdinspecteur. 

Het handhaven van de verkeersveiligheid behoort tot de korpsgebonden taken waarbij de 

verkeersdienst bij het uitvoeren van hun verkeersacties wordt versterkt door dienstoverschrijdende 

operationele medewerkers. 

 

De verkeersacties worden voornamelijk gehouden binnen de hoofdprioriteiten van het zonaal 

veiligheidsplan m.n. snelheid, rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen, 

foutparkeren, zwaar vervoer, niet handenvrij bellen, gordeldracht,… Hiernaast wordt ingezet op 

preventie met o.a. fietscontroles, verkeersklassen, controle werken,… 

  

                                                                 

 

17 Openbare orde opdrachten uitgevoerd buiten de politiezone 
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Tijdsregistratie (kostenboeking verkeer) Verkeer 
% soort kostenboeking 

t.o.v. totaal 

Verkeersacties (incl controle werken op terrein) 6.503,06 uren 48% 

Dossierafhandeling, preventie, voorbereiding 5.227,73 uren 39% 

Schooltoezicht 1.734,01 uren 13% 

 

In 2014 werden 1.190,76 controle-uren verricht naar de prioritaire verkeersacties (alcohol/drugs, 

bromfietsen/fietsen, gordel/kinderzitje, parkeren, snelheid en zwaar vervoer waarvan bijna 20% 

verricht werd tijdens de weekenduren.  

 

Aantal controle- versus manuren prioritaire verkeersacties 2014 

Thema verkeersactie # controle-uren % aandeel 

Alcohol/drugs 231,75 19% 

Bromfietsen/fietsen 53,25 5% 

Gordel/kinderzitje 133,75 11% 

Parkeren 102,81 9% 

Snelheid 529,95 45% 

Zwaar vervoer 174,75 15% 

De grootste groep verkeersinbreuken omvat inbreuken op snelheid. 2014 evenaart 2013 inzake het 

aantal bestuurders die sneller reden dan de wettelijk toegelaten tolerantiegrens. In 2014 werden 

147.569 bestuurders op snelheid gecontroleerd. 
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18 

Naast controle op snelheid wordt veel preventie verricht in het raam van rijden onder invloed. 

Alcoholtesten worden afgenomen tijdens vooraf geplande controles, bij elk verkeersongeval en 

tijdens elke interventieshift. Bij controleacties in het verkeer op alcoholgebruik van de bestuurder, 

blies 2% positief. Als we naar het aandeel kijken die positief blies bij vaststellingen van 

verkeersongevallen, zien we het percentage positief blazen stijgen naar 13%.  

Na snelheid en alcohol, verrichtten we in 2014 eveneens controle op gordel en kinderzitjes, gsm-

gebruik achter het stuur, zwaar vervoer, controle van bromfietsen en fietsen, boorddocumenten,…. 

De inzet op het reglementair parkeren leidde tot een vaststelling van 1.231 parkeerinbreuken. 

Evolutie verkeersinbreuken19 

Verkeersthema 2011 2012 2013 2014 

Snelheid 22.015 17.138 12.151 13.470 

Alcohol 410 287 297 323 

Drugs 9 4 6 20 

Parkeren 782 573 924 1.231 

GSM 577 323 312 325 

Gordel/kinderzitj

e 

1.434 945 935 990 

Rood licht 329 286 288 408 

Inschrijving 149 60 82 82 

Rijbewijs 128 72 95 97 

Keuringsbewijs 689 483 179 191 

Verzekering 100 82 74 82 

Zwaar vervoer 29 29 37 64 

Andere 596 434 475 508 

                                                                 

 

18 Hierbij werden de flitspalen niet in rekening gebracht. 
19 Bron: Barometer Verkeer 07/2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL (fedpol) 
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3.2.3.9 ONDERSTEUNENDE FUNCTIONALITEITEN 

 MILIEUCEL 

De cel milieu wordt bemand door 1 inspecteur en voert hoofdzakelijk gerechtelijk onderzoek naar 

milieu-inbreuken. Een groot aandeel van het aantal geregistreerde milieumisdrijven heeft 

betrekking op nachtlawaai en bescherming inzake geluidshinder. 

 CEL PREVENTIE EN VEILIGHEID 

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, 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 wordt aangestuurd en gecoördineerd door één officier 

en bestaat uit één voltijdse inspecteur, daarnaast werken twee medewerkers mee aan de 

organisatie van diefstalpreventie. 

 GERECHTELIJK EN ADMINISTRATIEF BUREEL 

Het gerechtelijk en administratief bureel is een belangrijke schakel in de informatiegestuurde 

politiezorg. Deze dienst verzorgt de eindcontrole op de kwaliteit van de gegevens die van het 

lokale naar het federale vlak worden overgedragen en de processen-verbaal die naar het parket 

worden overgemaakt. Daarnaast wordt binnen deze dienst de verwerking van de in- en uitgaande 

gerechtelijke en bestuurlijke briefwisseling verzorgd. Het gerechtelijk bureel bestaat uit 1 

diensthoofd – hoofdinspecteur en 1 APPO-officier bijgestaan door 5 Calogpersoneelsleden. 
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Aantal gerechtelijke dossiers per type 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vereenvoudigd 

proces-verbaal 
5.098 5.180 5.269 5.359 5.723 

Proces-verbaal 7.014 6.664 6.814 6.370 5.891 

APO 2.349 2.575 2.493 2.313 2.201 

 

Aantal dossiers inzake verkeersongevallen per type 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vereenvoudigd 

proces-verbaal 
695 673 702 612 678 

Proces-verbaal 827 755 786 692 566 

APO 979 1.091 1.107 1.092 1.088 

 

Aantal opgestelde dossiers inzake verkeersinbreuken per type 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Proces-verbaal 5.562 5.869 4.404 3.582 3.396 

Onmiddellijke 

inningen 
17.764 24.289 18.616 14.330 15.901 

Proces-verbaal van 

waarschuwing 
1.533 1.397 954 1.072 1.177 

 

Opdrachten van het parket – kantschriften20 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal kantschriften 10.555 9.647 9.333 8.772 8.252 

 

Aantal afgehandelde brieven 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Binnenkomende 

briefwisseling 

6.41

0 
5.761 3.859 3.725 3.853 

Uitgaande 

briefwisseling 

4.06

7 
4.417 4.130 4.115 3.874 

                                                                 

 

20 Het uitvoeren van kantschriften behoort tot het werkdomein van elk operationeel personeelslid. 
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 LOKAAL INFORMATIEKRUISPUNT (L.I.K.) 

Het Lokaal Informatiekruispunt coördineert het verzamelen, verspreiden en interpreteren van 

operationele informatie op zonaal niveau, ter ondersteuning van het nemen van gefundeerde 

beleidskeuzes. Het L.I.K. vormt op die manier een centraal aanspreekpunt voor exploitatie van 

operationele informatie voor alle diensten, zowel intern als extern. Het L.I.K. wordt bemand door 

één hoofdinspecteur en 1 inspecteur. 

Het lokaal informatiekruispunt staat eveneens in voor de coördinatie en de opvolging van de 

buurtinformatienetwerken (BIN en BINZ (zelfstandigen)).  

 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

De maatschappelijke ondersteuning wordt bemand door 1 inspecteur en 1 consulent. Het 

hoofdtakenpakket bestaat uit het voorzien en coördineren van politionele slachtofferbejegening; 

het uitvoeren van hercontactnames 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, …) en het uitbouwen van de interne politiezorg. 

 In het kader van de opvang van slachtoffers en hun familieleden werd het psychosociaal 

hulpverleningsnetwerk opgericht of kortweg 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. 

 TECHNISCH BEHEER 

Twee systeembeheerders verzorgen het technische beheer van de hard– en softwareprogramma’s. 

2 burgerpersoneelsleden, ondersteund door een diensthoofd ICT staan in voor de ontwikkeling en 

het beheer van alle informaticasystemen en -netwerken eigen aan het korps. 
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 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 

opdrachten 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.  

 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 en 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. 

 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. 

 

WAPENS 

Het onderzoek, advies en eventuele uitvoering van besluiten genomen door de gouverneur en 

controle op de wijze van bewaren van wapens blijft nog steeds een taak van de lokale politie. 1 

commissaris van politie in de politiezone Mira fungeert als referentiepersoon centraal 

wapenregister. Hiernaast staat deze persoon in voor de algemene leiding en coördinatie over de 

geweldsbeheersing. Ingevolge de omzendbrief GPI 48 moeten de leden van de politie een 

minimum aantal dagen opleiding krijgen in het gebruik van geweld, in casu geweld met gebruik of 

vertoon van een vuurwapen als geweld zonder vuurwapen. Elk operationeel personeelslid krijgt in 

de politiezone Mira 6 uren schietonderricht. 
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 PERSOFFICIER 

Ingevolge de wet Franchimont is enkel de procureur des Konings gemachtigd om gerechtelijke info 

door te geven aan de pers. Elke zone beschikt echter over een persofficier die gemachtigd werd 

door de procureur des Konings om info door te geven. Hierbij onderhoudt de persofficier dagelijks 

de contacten met de pers, maakt persartikels op, staat in voor de organisatie van een 

persconferentie, geeft interviews, actualiseert en bewaakt de kwaliteit van de website en 

onderhoudt de sociale media. 

 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. 

 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.  

 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. Hiernaast beheert deze persoon de cijfers binnen de diverse domeinen van de 

organisatiewerking en staat deze in voor de beleidsondersteuning. 
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4. VEILIGHEIDSBEELD 

4.1 CRIMINALITEITSBEELD 

Als we alle misdrijven in oogschouw nemen zien we een dalende trend sinds 2011. Het resultaat 

omvat alle feiten die gepleegd zijn op het grondgebied van de politiezone Mira, ongeacht welke 

zone het proces-verbaal heeft geregistreerd. We volgen hierin de nationale trend waar zich 

eveneens sinds 2012 een dalende trend inzet. Ten opzichte van het gemiddelde overheen de 

voorgaande vier jaren 2010 tot en met 2013, zien we in 2014 een daling met 7%. 

 

Totaal aan misdrijven met pleegplaats gemeente  

(bron: algemene nationale gegevensbank-afsluitingsdatum 23/10/2015) 

 

Gemeente 2010 2011 2012 2013 2014 

Anzegem 375 445 451 490 440 

Avelgem 493 490 488 496 447 

Spiere-Helkijn 145 134 151 130 155 

Waregem 2.380 2.492 2.220 2.139 2.089 

Zwevegem 849 882 907 791 828 

De criminaliteitsgraad berekent het aantal gepleegde feiten in verhouding tot het aantal inwoners 

op een bepaald grondgebied. In de onderstaande tabel stellen we vast dat de criminaliteitsgraad in 

Spiere-Helkijn het hoogst is en in Zwevegem het laagst. De criminaliteitsgraad is een niet 
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alleszeggende indicatie om de concentratie van criminaliteit te gaan analyseren. Het is belangrijk 

om meerdere parameters in rekening te brengen zoals o.a. de verstedelijking, aanwezige handel en 

economie, vrije tijdssectoren, wegennet, werkloosheidsgraad,… 

Criminaliteitsgraad 2014 per gemeente  

(aantal feiten / aantal inwoners * 1.000) 

Gemeente 2013 2014 

Anzegem 33 30,4 

Avelgem 51 46 

Spiere-Helkijn 61 72,9 

Waregem 57 56,2 

Zwevegem 32 34,1 

Proces-verbalen die wij in onze politiezone hebben opgemaakt en dus hebben gevat in ons eigen 

databeheersysteem ISLP over feiten gepleegd op het grondgebied van de zone, liggen iets lager 

dan de cijfers uit de algemene nationale gegevensbank, daar de aangegeven feiten in andere 

poltiezones over feiten gepleegd op ons grondgebied hierin niet zijn opgenomen. We komen op 

totaal van 3.588 gerechtelijke feiten in 2014. 

 

Naast gerechtelijke feiten worden er tal van proces-verbalen opgemaakt over niet-criminele feiten 

of beter genaamd niet-misdrijven, o.a. familiale moeilijkheden, zelfmoord, natuurlijk overlijden, 

gevonden en verloren voorwerpen, verdachte handelingen, vermiste personen,… Deze categorie 

van niet-misdrijven omvatten in 2014 2.873 geregistreerde feiten. 
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De top 3 van alle geregistreerde misdrijven met pleegplaats politiezone Mira bestaat uit: 

Top 3 geregistreerde misdrijven met pleegplaats politiezone Mira21 

Top 5 Categorie 
Aandeel ivgm totale 

criminaliteit 

1 Diefstal en afpersing 42,7% 

2. Beschadiging van eigendom 14,4% 

3.  
Misdrijven tegen de lichamelijke 

integriteit 

7,2% 

 

De onderstaande tabel omvat geregistreerde criminele feiten op het grondgebied ongeacht in welke 

zone het feit werd geregistreerd. 

 

CATEGORIE FEITCODEGROEP22 2010 2011 2012 2013 2014 

Misdrijven 

tegen 

goederen 

Diefstal en afpersing 1.622 1.871 1.739 1.733 1.604 

Beschadigen van eigendom 627 647 568 513 522 

Milieu 194 239 158 165 153 

Wapens en springstoffen 44 59 57 61 37 

Misdrijven tegen de openbare trouw 43 37 41 53 44 

Hormonen en doping 6 3 8 3 5 

Subtotaal: 2.536 2.856 2.571 2.528 2.365 

Misdrijven 

tegen 

personen 

Misdrijven tegen de lichamelijke 

integriteit 

414 335 358 300 288 

Misdrijven tegen andere morele 

waarden en gevoelens 

313 287 254 176 221 

Drugs 200 171 136 109 154 

Misdrijven tegen de openbare 

veiligheid 

145 128 117 137 118 

Misdrijven tegen de familie 103 107 98 100 100 

Vreemdelingenwetgeving 71 99 77 104 59 

                                                                 

 

 

 

22 Bron: ANG_FPF/CGOP/Beleidsgegevens_afsluitingsdatum 23.10.2015 
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Zedenmisdrijven 52 54 59 58 57 

Jeugdbescherming 41 41 71 61 74 

Misdrijven tegen gezag van de 

overheid 

23 19 14 10 14 

Bescherming personen 1 1 12 13 2 

Misdrijven tegen het juridisch statuut 

van het kind 

4 2 3 1 2 

Misdrijven tegen de persoonlijke 

vrijheid 

4 2 1 3 4 

Volksgezondheid 1 1 2 2 2 

Mensenhandel 1 0 1 2 1 

Subtotaal: 1.373 1.247 1.203 1.076 1.096 

ECOFIN-

misdrijven 

Bedrog 130 145 196 176 212 

Informaticacriminaliteit 39 31 101 62 54 

Arbeid 9 13 12 6 2 

Sociaal strafwetboek 1 3 1 15 12 

Bescherming van de openbare 

inkomsten 

4 5 0 0 0 

Economische wetgeving 1 3 2 2 0 

Handelspraktijken 1 2 1 4 3 

Onwettige uitoefening van het 

openbaar gezag 

1  0 0  0  1 

Subtotaal: 186 202 313 266 286 

Andere Bevolkingsregister 65 65 56 98 102 

Dronkenschap en alcohol 60 61 60 55 70 

Andere bijzondere wetten 7 5 6 4 16 

Identiteitskaart 9 3 2 3 4 

Voetbalwet (ticketverkoop) 2 3 2 8 6 

Overtreding Strafwetboek 3 0 2  8 6 

Private veiligheid 1 1 1 1 0 

Andere bijzondere inbreuken 

strafwetboek 

1 0 0 0 0 

Subtotaal: 147 138 130 176 212 

 Totaal: 4.242 4.443 4.217 4.046 3.959 

Verdergaand in het jaarverslag hebben de cijfers enkel betrekking op ons eigen databeheersysteem 

ISLP waarbij enkel de criminele feiten gepleegd in ons grondgebied en aangegeven (geregistreerd)  
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op ons grondgebied zijn opgenomen. De feiten omvatten zowel de voltooide als de gepoogde 

misdrijven. 

4.1.1 DIEFSTALFENOMENEN 

Diefstalfenomenen omvatten bijna de helft van onze totale geregistreerde criminaliteit. De jaren 

2013 en 2012 vormen hierin een quasi status quo. 2014 vertoont een daling met 8% in vergelijking 

met 2013. 

Evolutie diefstalfenomenen23  

Soort Aantal 2012 Aantal 2013 Aantal 2014 

Inbraken in gebouwen 470 493 411 

Diefstal uit en van voertuigen 160 138 131 

Fietsdiefstal 384 350 358 

Diefstal van bromfiets of moto 24 28 12 

Winkeldiefstal 82 79 95 

Huisdiefstal (diefstal door werknemer gepleegd, in 

de lokale van de werkgever of in de woning waar 

hij/zij werkt) 

13 24 25 

Gewone diefstal (diefstal zonder verzwarende 

omstandigheden, zonder geweld of bedreiging) 

427 426 389 

Heimelijke diefstal 35 52 38 

Andere 31 25 30 

Totaal 1.636 1.615  1.489 

4.1.1.1 Inbraken 

De aanpak om het aantal inbraken in te dijken vormt een prioriteit uit ons zonaal veiligheidsplan 

2014-2017. Het hoogste aantal feiten binnen de categorie diefstalfenomenen omvat ‘inbraken in 

gebouwen’. Het aantal inbraken in gebouwen daalt met 16% in vergelijking met het jaar 2013. Als 

we 2014 gaan vergelijken met het gemiddelde over de jaren 2005 tot en met 2013, merken we een 

daling op met 8%. 

                                                                 

 

23 Bron ISLP (lokaal databeheersysteem): geregistreerde aanvankelijke processen-verbaal over feiten gepleegd 

op het grondgebied van de zone en aangegeven in onze zone. 
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Evolutie aantal inbraken PZ Mira volgens bestemming24 

# inbraken 

PZ Mira 

volgens 

bestemming 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 t.o.v. 

gemiddelde 

2005-2013 

Woning 267 216 204 257 249 201 357 304 353 290 ↑ 8% 

Openbare, 

overheids- en 

andere 

gebouwen 

58 80 99 75 67 62 69 62 48 44 ↓ 36% 

Bedrijf, 

handelszaak, 

horeca, 

dienstensector 

94 98 133 133 108 110 158 104 97 77 ↓ 33% 

Totaal # 

inbraken per 

jaar 

419 394 436 465 424 373 584 470 493 411 ↓ 9% 

 

We merken vanaf 2012 een dalende trend inzake inbraken in vergelijking met 2011 in Waregem. In 

Zwevegem, Anzegem en Avelgem stijgen ze opnieuw in 2013 om in 2014 opnieuw te dalen.  

                                                                 

 

24 Bron: ISLP (inclusief pogingen) 
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We stellen meer gepleegde inbraken vast op maandag tussen 04u00 en 08u00, dinsdag tussen 

00u00 en 04u00 en op zaterdag tussen 16u00 en 00u00. De donkere maanden in het voor- en najaar 

vertonen een verhoging van het aantal inbraken. Dit vormt een jaarlijks terugkerend patroon. Eén 

op drie inbraken betreft een poging tot inbraak en één op drie inbraken wordt gepleegd in het 

weekend. 

 

Tijdstip dag_2014 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

jan-feb 8% 14% 17% 9% 9% 26% 16% 

mrt-apr 14% 14% 11% 16% 21% 17% 7% 

mei-jun 19% 17% 10% 16% 8% 26% 5% 

jul-aug 18% 20% 12% 16% 16% 8% 10% 

sep-okt 17,0% 11,8% 24,8% 10,5% 15,2% 11,5% 9,2% 

nov-dec 19,5% 11,1% 20,6% 12,2% 13,1% 15,2% 8,3% 

Gemiddeld % periode 
jan-dec 

16% 15% 16% 13% 14% 17% 9% 

Om het aantal woninginbraken in te dijken worden patrouilles gericht gestuurd naar de 

inbraakgevoelige zones, hiernaast werken we samen met de omliggende zones en de FGP Kortrijk 

waarbij dagelijks controledispositieven worden ingezet op locaties en tijdstippen die voorafgaand 

uit analyse als inbraakgevoelige punten en momenten worden beschouwd (project villadaily). 

Hiernaast geeft elke burger in de zone recht op technopreventief advies, worden technopreventieve 

tips via de website verleend en gebeurt een hercontactname met slachtoffers van inbraken. 

4.1.1.2  Diefstal van en uit voertuigen 

Het aantal diefstallen uit en van voertuigen vertoont in 2014 een quasi status quo met 2013. 26 

diefstallen van voertuigen in 2014 tegenover 27 in 2013 en 105 diefstallen uit voertuigen tegenover 

111 in 2013. Materialen die voornamelijk uit een voertuig worden gestolen zijn 

gereedschapsmateriaal, mobiele GPS, computermateriaal, brandstof en documenten.  
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2014 Anzegem Avelgem 
Spiere-

Helkijn 
Waregem Zwevegem Eindtotaal 

Diefstal van een 

voertuig 
5 1 2 12 6 26 

Diefstal uit een 

voertuig 
16 15 5 40 28 105 

3.1.1.3  Fietsdiefstal 

Fietsdiefstal werd in ons zonaal veiligheidsplan ingeschreven als prioriteit. Het aantal 

geregistreerde fietsdiefstallen in 2014 evenaart 2013. In 2012 waren er dit 384, in 2013 nog 350 en in 

2014 358. Het geregistreerde aantal in 2014 (358) ligt beduidend lager dan overheen de periode 

2008-2013 (424, 16% lager). 
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# 

fietsdiefstallen 

per gemeente 

(inclusief 

poging) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gemiddelde 

2008-2013 

Anzegem 24 19 33 24 26 14 20 23 

Avelgem 42 42 36 24 30 29 34 34 

Waregem 393 316 289 339 280 269 269 314 

Spiere-Helkijn 5 5 6 4 3 2 1 4 

Zwevegem 66 51 49 44 45 36 45 49 

Totaal 530 433 413 435 384 350 358 424 

Sinds december 2013 heeft de politiezone Mira een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 

vzw Veloods uit Waregem. vzw Veloods staat in voor het ophalen van onbeheerde fietsen op het 

openbaar domein van de politiezone Mira en stalt deze binnen de voorziene stallocaties over de 

verschillende gemeenten voor een wettelijke bewaartermijn van 3 maanden. Na deze periode, 

indien de rechtmatige eigenaar niet werd gevonden en op voorwaarde dat stad of gemeente 

afstand doet van eigendom na deze 3 maanden, worden de fietsen definitief overgeheveld naar 

VZW Veloods. In 2014 werden 199 onbeheerde fietsen aangetroffen op het grondgebied van de 

politiezone Mira die werden opgehaald door vzw Veloods. 

4.1.2 BESCHADIGING VAN EIGENDOM 

De categorie ‘beschadiging van eigendom’ omvat 14% van onze totale criminaliteit. Het aantal 

geregistreerde inbreuken inzake beschadiging in 2014 bedraagt 505 tegenover 495 in 2013. Het 

aantal vertoont een quasi status-quo met het voorgaande jaar. De meeste geregistreerde 

schadefeiten heeft betrekking op schade toegebracht aan voertuigen en vernielingen op onroerende 

goederen. 

Beschadiging van eigendom 

(inclusief poging) 
2012 2013 2014 

Brandstichting en vernieling door ontploffing 

Opzettelijke brandstichting 12 10 16 

Onopzettelijke brandstichting 65 67 60 

Vernieling door ontploffing 0 0 1 

Vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging 

Met verzwarende omstandigheid 2 1 2 
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Ombrenging van dieren 

(wanbedrijf) 

4 8 6 

Vernieling van landbouwgoederen 0 2 1 

Vandalisme  

Op voertuigen 224 189 189 

Op andere roerende goederen 44 40 41 

Graffiti 9 14 15 

Andere vernielingen op 

onroerende goederen 
154 155 

168 

Beschadiging van afsluiting 6 9 6 

Totaal 520 495 505 
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4.1.3 MISDRIJVEN TEGEN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT 

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit vormt de derde categorie in onze top 5 en omvat 

doodslag, opzettelijke en onopzettelijke slagen en verwondingen, verkrachting en aanranding,….. 

Een kleine 10% van onze totale criminaliteit speelt zich af binnen dit domein.  Bijna alle feiten zijn 

gerelateerd aan slagen en verwondingen. 

Misdrijven tegen lichamelijke integriteit 

(inclusief poging) 
Aantal 2012 Aantal 2013 Aantal 2014 

Doodslag 2 0 0 

Verkrachting / aanranding van de 

eerbaarheid 

22 19 19 

Opzettelijke slagen en verwondingen 285 247 224 

Onopzettelijke slagen en verwondingen 7 5 5 

Andere 15 9 43 

Totaal 331 280 291 

4.1.4 MISDRIJVEN INZAKE BEDROG 

De categorie misdrijven inzake bedrog omvat 4% van onze totale criminaliteit. Misdrijven inzake 

bedrog hebben te maken met oplichting al dan niet met gebruik van internet, verduisteringen, 

misbruik van vertrouwen, … In totaal stelden we 148 inbreuken vast in deze groep. We nemen een 

lichte daling waar ten opzichte van het voorgaande jaar.  

Feiten inzake bedrog 2010 2011 2012 2013 2014 

Oplichting 65 85 102 111 106 

Misbruik van vertrouwen en verwante misdrijven 28 34 47 25 21 

Verduistering en bedrieglijke vernietiging 19 13 21 20 8 

Flessentrekkerij 8 6 17 5 6 

Bedriegerij 3 2 2 0 3 

Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement 4 0 1 2  

Witwassen 1 2 2 2 2 

Ongedekte checques 1 2 0 1 0 

Heling 1 0 0 1 2 

Bedrieglijk onvermogen 0 0 1 0 0 

Misbruik van maatschappelijk onvermogen 0 0 1 0 0 

Totaal 130 144 194 167 148 
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Misdrijven inzake informaticabedrog kenden de laatste jaren een opmars maar vertoonde opnieuw 

een daling sinds 2013. De nodige aandacht en sensibilisatie naar de burger toe omtrent dit 

fenomeen werd onder meer gevoerd via onze website. 

 

4.1.5 MILIEUDELICTEN 

Milieu-inbreuken in 2014 kent een lichte stijging in vergelijking met 2013. 45% van de milieu-

inbreuken heeft te maken met nachtlawaai of bescherming inzake geluidshinder. 16% omvat 

inbreuken inzake sluikstorten.  
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4.1.6 DRUGSDELICTEN 

Het aantal geregistreerde drugsdelicten daalt sinds 2010 maar stijgt in 2014. De hoofdmoot inzake 

geregistreerde drugsdelicten in onze zone omvat bijna voor ¾ het wederrechtelijk bezit van 

verdovende middelen. 

Geregistreerde drugsinbreuken % aard 

feit 2013 

% aard 

feit 2014 

Bezit van humane doping 1% 1% 

Aanmaak en distributie van humane doping 0% 2% 

Gebruik van humane doping in de sport 1% 0% 

In- en uitvoer van verdovende middelen zonder machtiging 1% 2% 

Onwettige bewerking en vervaardiging van verdovende middelen 1% 2% 

Teelt van drugs 3% 6% 

Verdovende middelen 1% 2% 

Verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder 

machtiging 

16% 25% 

Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen 75% 62% 
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4.2 VERKEERSVEILIGHEID 

4.2.1 VERKEERSINBREUKEN 

Verkeersinbreuken en –acties werden reeds nader omschreven zie supra ‘3.2.3.8 verkeer’. 

Evolutie verkeersinbreuken25 

Verkeersthema 2011 2012 2013 2014 

Snelheid 22.015 17.138 12.151 13.470 

Alcohol 410 287 297 323 

Drugs 9 4 6 20 

Parkeren 782 573 924 1.231 

GSM 577 323 312 325 

Gordel/kinderzitje 1.434 945 935 990 

Rood licht 329 286 288 408 

Inschrijving 149 60 82 82 

Rijbewijs 128 72 95 97 

Keuringsbewijs 689 483 179 191 

Verzekering 100 82 74 82 

Zwaar vervoer 29 29 37 64 

Andere 596 434 475 508 

4.2.2 VERKEERSONGEVALLEN 

Verkeersacties worden opgezet om een zo hoog mogelijke veiligheid op de wegen en voor de 

weggebruikers te garanderen. Het aantal verkeersongevallen is een cruciale parameter om de 

verkeersveiligheid te meten. Het aantal verkeersongevallen stijgt in 2014 met 5% in vergelijking 

met 2013 waarbij 2013 daarentegen een daling vertoonde met 18% in vergelijking met 2012. Er 

vinden gemiddeld 3,6 verkeersongevallen per dag plaats op het grondgebied van onze zone. 20% 

hiervan betreft een letselongeval (263 verkeersongevallen met letsel). Het aantal gewonden daalde 

met 15% ten opzichte van het gemiddelde overheen de periode 2010-2013. Deze dalende trend zien 

we zowel verschijnen bij het aantal zwaar gewonden als bij het aantal licht gewonden.  

  

                                                                 

 

25 Bron: Barometer Verkeer 07/2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL (fedpol) 
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Evolutie verkeersongevallen 

Soort 2010 2011 2012 2013 2014 

Verkeersongevallen 1.509 1.470 1.530 1.252 1.315 

Verkeersongevallen 

met stoffelijke schade 
1.204 1.148 1.205 1.066 1.048 

Verkeersongevallen 

met gewonden 
305 322 325 276 263 

Verkeersongevallen 

met doden 
3 2 8 7 4 

Evolutie verkeersslachtoffers 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal doden ter 

plaatse 
3 2 8 7 4 

Aantal zwaar 

gewonden 
46 56 41 35 35 

Aantal licht 

gewonden 
344 347 342 297 286 

 

 

Het grootste aantal verkeersongevallen gebeurt in Waregem, waar zich ook het drukste wegennet 

bevindt. 
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Als we een opsplitsing maken tussen weekend en week, dan zien we dat de verkeersongevallen 

tijdens de week zich voornamelijk voordoen tijdens de ochtend- en avondspits. 28% van de 

verkeersongevallen in 2014 deden zich voor in het weekend. 
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5. EEN POLITIEORGANISATIE MET 

VISIE 

‘In welke mate plant de organisatie de ontwikkeling en doorvoering van aanpassingen of 

verbeteringen?’ 

 

Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 werd gelanceerd op 1 januari 2014. 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, dit voor 

een periode van 4 jaar.. 

 

Conform art. 36 WGP (Wet op de geïntegreerde politie, 7 december 1998) leggen de bevoegde 

bestuurlijke en gerechtelijke overheden binnen de zonale veiligheidsraad, de strategische 

doelstellingen vast en conform art. 37 WGP valt de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan 

(inclusief de strategische keuzes) onder de bevoegdheid van alle actoren van de zonale 

veiligheidsraad.  Het zonaal veiligheidsplan 2014-201 , ontstond dan ook tijdens de vergaderingen 

van het directiecomité en het operationeel overleg. De strategische keuzes voor het domein 

“veiligheid en leefbaarheid”, werden afgeleid uit analyse van de criminele feiten, 

verkeersongevallen en –inbreuken komende uit de ISLP-databank, uit de meest recente 

beschikbare cijfergegevens van ANG alsook uit de gefinaliseerde wijkbarometer en survey 

“prioriteiten inzake leefbaarheid en veiligheid” betreffende de subjectieve gegevens. De 

voorgestelde strategische doelstellingen binnen het domein “dienstverlening en interne werking” 

zijn deels een afgeleide uit de resultaten van het politiecafé najaar 2012, alsook uit de zelfevaluatie 

najaar 2012. De strategische aanpak voor de beleidsperiode 2014-2017 is gelieerd aan het nationaal 

veiligheidsplan 2012-2015,  maar ook aan de verwachtingen van de provinciegouverneur, 

procureur des Konings, dirco en dirjud en werden finaal in de Zonale Veiligheidsraad van 

16.10.2013 goedgekeurd.  
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Prioriteiten PZ Mira ZVP 2014-201726 

Luik Veiligheid en leefbaarheid Luik organisatiewerking 

Verkeer: prioritaire thema’s en doelgroepen 

gericht naar risicoplaatsen en –tijdstippen 

Kwaliteitszorg met focus op “kwaliteit proces-

verbaal” en “implementatie 

procesmanagement” 

Drugs: informatiegestuurd onderzoek Communicatiebeleid en informatiebeheer 

Eigendomsdelicten met focus op inbraken en 

fietsdiefstal 

HRM-beleid met focus op 

“kennismanagement” en “interne relaties” 

Aandacht voor de deontologische code 

Aandachtsdomeinen:  

 Werfdiefstal, diefstal uit voertuigen 

 Terrorisme met focus op radicalisering 

 Intrafamiliaal geweld 

 Domiciliefraude 

 Geldig keuringsbewijs, verzekering, 

zwaar vervoer 

Aandachtsdomeinen: 

 Bijdrage tot maatschappelijk 

verantwoord ondernemen met focus 

op “menselijk kapitaal” en “duurzaam 

energieverbruik” 

 

  

                                                                 

 

26 Voor de integrale versie van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 verwijs ik naar de website 

www.lokalepolitie.be/5457 

 

http://www.lokalepolitie.be/5457
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Tot slot,… 

Het jaar 2015 wordt integraal ingezet om onze bestaande organisatiewerking op te pimpen naar 

een nieuwe moderne organisatiestructuur, wat een bakermat moet vormen om blijvend in te zetten 

op een positieve, kwaliteitsvolle en empowerde korpscultuur.  

In de huidige maatschappij waarbij besparingen zich opdringen, moet een politieorganisatie de 

nodige flexibiliteit en creativiteit aan de dag leggen om met een status-quo aan effectieven de 

werkdruk beheersbaar te houden maar ook om borg te kunnen blijven staan voor een 

kwaliteitsvolle dienstverlening aan elke burger. Niettegenstaande creëren wij in onze organisatie 

de ruimte om te investeren in innovatie en kennis zodat we als politieorganisatie kunnen inspelen 

op de steeds snellere evoluties, ontwikkelingen en veranderingen in de domeinen van criminaliteit, 

leefbaarheid, openbare orde en verkeersveiligheid. We vinden het belangrijk om garant te staan 

voor een veilige politiezone want ‘PZ Mira schakel(t) immers elke dag naar veiligheid’. 
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