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Geacht raadslid, 

De politie geeft mij de volgende informatie mee. 

De helikopter wordt ingezet voor volgende zaken: 

• Beheer manifestaties (zowel de manifestatie zelf als de omgeving). 

• Risicowedstrijden KAAG (nationale en Europese wedstrijden). 

• Bijstand bij 1ste-lijns politiewerk (CAD-werking) binnen zowel 

gerechtelijke, administratieve als verkeersgerelateerde context. 

Voorbeelden :  

o Vluchtende daders/voertuigen 

o Bijstand tijdens branden 

o Foto-opdrachten bij grote verkeersongevallen 

o Inschatting verkeersopstopping waarbij een correcte sturing kan 

gegeven worden  

• Projectwerking  

• Bijstand bij grote gerechtelijke acties (Bijvoorbeeld bij een versterkte 

huiszoeking met een gevaarsnotie of vluchtgevaar van de verdachten). 

• Preventie/patrouille (Bijvoorbeeld op moeilijk bereikbare of 

ontoegankelijke plaatsen). 

• Crowdcontrol (Bijvoorbeeld tijdens de Gentse Feesten). 

  

Sedert 2010 werd 406 maal beroep gedaan op de helikopter voor preventieve 

vluchten. 

 

Dit betreft dus een gemiddelde inzet van 35,3 maal per jaar of 1,47 maal per 

week. 
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Voorts zijn er de niet-geplande vluchten. Dit betreffen vluchten die niet op 

voorhand zijn gepland maar waarbij de inschatting werd gemaakt dat de 

helikopter een meerwaarde zou hebben (bv in de zoektocht naar een vermiste). 

Dit impliceert dan ook dat de helikopter slechts kortstondig boven Gent blijft en 

na afloop onmiddellijk terugkeert naar de basis in Brussel. Daarvan zijn de cijfers 

pas beschikbaar vanaf 2013. Een overzicht:  

 

• 2013 : 6 maal 

• 2014 : 2 maal 

• 2015 : 7 maal 

• 2016 : 4 maal 

• 2017 : 5 maal 

• 2018 : 2 maal 

• 2019 : 8 maal 

• 2020 : 3 maal 

• 2021 : 3 maal  

  

De werking van DGA-DAFA (Federale politie) wordt gefinancierd d.m.v. een 

jaarlijkse dotatie. De inzet voor de lokale politie is kosteloos. Alle kosten zijn voor 

de federale politie (DGA-DAFA). Enkel indien de inzet gevraagd zou worden 

buiten de taakomschrijving (bv. geven van private luchtdopen tijdens een 

opendeurdag van de politie) zal de effectieve kost worden aangerekend. PZ Gent 

heeft dergelijke inzet nog nooit gevraagd.  

  

Tussen 2010 en 2016 zijn er geen klachten geformuleerd. Vanaf 2016 volgend 

overzicht :  
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2016 : 1 klacht 

2017 : 3 klachten 

2018 : 1 klacht 

2019 : 2 klachten 

2020 : geen klachten 

2021 : 1 klacht  

  

Dat geeft een totaal van 8 klachten op 11½ jaren (=0,69 klachten per jaar, of 1 

klacht om de 50,75 vluchten). 

 

De inzet van de helikopter wordt door de politie permanent geëvalueerd. Met 

de inhoud van de klachten wordt rekening gehouden. Zo worden bijvoorbeeld 

na zonsondergang geen preventievluchten uitgevoerd om de overlast zo veel als 

mogelijk te beperken. 
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