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Inleiding 
 

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is een beleidsdocument dat door iedere politiezone 

zesjaarlijks1 (voorheen vierjaarlijks) moet worden opgesteld, zoals bepaald in de Ministeriële 

Omzendbrief PLP44 en omvat conform art. 36 WGP in principe:  

 De prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de 

procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale 

veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en 

doelstellingen zullen worden bereikt; 

 De capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten 

van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze 

opdrachten te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale 

opdrachten; 

 De bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard 

bedoeld in artikel 61; 

 De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die 

overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de 

overeenkomstig artikel 40, derde lid, overeengekomen dotatie overschrijdt. 

Dit ZVP is binnen de PZ Maasland het vierde in haar soort en komt na de verlenging van het 

lopende ZVP 2014-2017 conform het art. 37 WGP afgestemd op het nieuwe Nationaal 

Veiligheidsplan 2016-2019 en gewijzigd/verlengd tot 2019 door middel van een addendum en 

gevalideerd door de Zonale Veiligheidsraad. Het opzet van het nieuwe ZVP 2020-2025 met 

verwijzing naar de wensen, aandachtspunten en/of prioriteiten van de bestuurlijke en 

gerechtelijke overheden voor de PZ Maasland werd besproken in het operationeel 

beleidsoverleg (OPS-BO) intern onze politiezone op 26 augustus 2019, een overleg met de 

burgemeesters van onze politiezone op 29 augustus 2019 en de Zonale Veiligheidsraad van de 

PZ Maasland op 10 oktober 2019. 

Dit ZVP viel voor wat de opmaak ervan betreft een beetje ‘ongelukkig’ qua timing.  

Er was gedurende een langere periode onzekerheid over de inhoudelijke opmaak ervan, de 

interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de indiening van de zonale veiligheidsplannen 

2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie 

werd pas op 26 april 2019 gepubliceerd en er leek een zekere vorm van planmoeheid te zijn 

ontstaan binnen de diverse geledingen van de geïntegreerde politie en dit zeker op het lokale 

niveau wat ook duidelijk bleek uit de ietwat haperende en/of inconsistente initiatieven in het 

arrondissement Limburg om te komen tot een gezamenlijk gedragen concept in vorm en/of 

inhoud.  

 

 

 

                                                           
1
 Wet 16 augustus 2016 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de veiligheidsplannen, BS 3 november 2016. 
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Als timing bleken volgende sleutelmomenten in de PLP 58 vooropgesteld: 

 

 

 

 

 

 

De timing was ook wat ‘ongelukkig’ omdat korpschef Fred Gerarts op 1 juli 2019 met pensioen 

vertrok en de selectieprocedure tot vervanging van de korpschef met uiteindelijke benoeming 

en start van het mandaat van de nieuwe korpschef enige vertraging had opgelopen.  

Ik werd voorgedragen als nieuwe korpschef voor de PZ Maasland door de politieraad op 18 juni 

2019. In de vakantiemaanden kwam ik regelmatig op bezoek en maakte ik al wat kennis met 

personen en werkwijzen. Op 1 september 2019 werd ik lid van de politiezone en vervangend 

korpschef. Op 12 september 2019 werd mijn benoemingsbesluit van 5 september 2019 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 1 oktober 2019 legde ik de eed af als nieuwe 

korpschef in de PZ Maasland waarna mijn mandaat aanvang nam.  

Dit ZVP kwam uiteindelijk tot stand dank zij de kennis en de inzet van verschillende 

medewerkers gebruik makende van bestaande teksten en informatie, rekening houdende met 

de minimale vereisten zoals opgenomen in de WGP en de PLP 58 en gebaseerd op de 

cijfergegevens in ISLP, ANG, barometers enz.  

De verwachtingen van partners en overheden werden gerelateerd aan voormelde 

cijfergegevens en er was ook aandacht voor een toekomstbeeld waarin samenwerking, 

digitalisering en performant Human Resources Management als kritische succesfactoren 

werden aangemerkt. 

Ondersteund door onder meer de algemene visie in verband met Excellente politiezorg, de 

tekst “Politie in verbinding – een visie voor de politie in 2020”  zijn wij ervan overtuigd dat wij 

als politie slechts één van de partners zijn die een bijdrage levert aan de “maatschappelijke 

veiligheid”.  

We stellen bovendien vast dat andere diensten, organisaties en personen actief bezig zijn met 

belangrijke aspecten van zorg om veiligheid en leefbaarheid. Wij hebben niet de pretentie, 

noch de intentie of de opdracht om het integrale veiligheidsbeleid in te vullen.  

Dit nieuwe zonaal veiligheidsplan is in feite een ‘zonaal politieplan’, het bedrijfsplan van de 

lokale politie Maasland.  

Voor ons is het duidelijk dat dit politieplan een bedrijfsplan van een dynamische en wendbare 

organisatie hoort te zijn waarin bewust wordt gekozen voor een beperkt aantal prioriteiten, die 

vanzelfsprekend kunnen worden aangevuld met nieuwe prioriteiten in de loop van de 

uitvoering van het plan. 

Het doel van onze organisatie is veel belangrijker dan de al dan niet met obstakels en/of 

opportuniteiten bezaaide weg die we zullen volgen. 
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Onze korpsvisie waarbij we binnen onze lokale gemeenschap, samen met onze 

dienstenafnemers, partners en overheden willen bijdragen aan de veiligheid en de leefbaarheid 

in maximale overeenstemming met de behoeften, noden en verwachtingen is ons leidmotief.  

Onze sterktes zitten daarbij opgenomen in enkele kernbegrippen, nl. aanspreekbaar en 

zichtbaar waarbij we proactief en preventie willen optreden om een snelle en adequate 

hulp/dienstverlening te kunnen bieden. Dit alles zonder afbreuk te doen aan onze waarden 

vervat in het krachtige acroniem ‘POLITIE’. 

Voor wat de concrete uitvoering betreft verwijzen we ook nog even naar een aantal bijzonder- 

of nieuwigheden in de PLP 58: 

 Waar vorig jaar nog werd gewerkt met het e-loket Zonale Veiligheidsplannen, moeten 

de plannen dit keer via een Sharepoint-platform worden doorgestuurd; 

 Voortaan zal de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) de plannen 

analyseren op basis van een analysefiche (model in bijlage van de omzendbrief) die 

door de korpschef moet worden ingevuld en ondertekend; 

 Bedoeling van de fiche is tendensen te identificeren, opportuniteiten van bijstand aan 

de politiezones naar voor te brengen, te beschikken over een overzicht van de 

politionele aanpak van de criminaliteit op lokaal niveau. De resultaten van de fiche 

zullen immers worden gebruikt tijdens de analysefase voor de uitwerking van de 

volgende Kadernota Integrale Veiligheid en het volgend Nationaal Veiligheidsplan; 

 De politiezones moeten de modelfiche gebruiken die de minister meegeeft in de 

Omzendbrief. Hoe het zonale veiligheidsplan eruitziet, kiezen ze zelf. Wij maakten naar 

gewoonte gebruik van het beproefde, overzichtelijke en visueel aantrekkelijke ‘EFQM-

concept’. 

 Later zullen de zones een fiche krijgen om hun ZVP af te stemmen op het nieuwe 

Nationale Veiligheidsplan 2020-2023. Aan de hand daarvan zullen ze de nationale 

thema’s moeten aanduiden waaraan ze vanuit hun zone zullen bijdragen. 

Ik/Wij wensen u een nuttige en interessante lectuur toe!  

 

 

 

 

 

 
 
HCP Ronin Cox 

Korpschef lokale politie PZ Maasland (Dilsen-Stokkem / Maaseik).  
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1. Missie – Visie – Waarden  

1.1.   Visie, missie en waarden  

Wij, als politiezone, willen de principes van de basispolitiezorg toepassen in de handhaving van 

de openbare orde en de bestrijding van de criminaliteit. Dit willen we doen door onze 

basisfuncties op die manier in te richten zodat de optimale hulpverlening aangeboden kan 

worden aan de burgers. 

 

De politiezone geeft invulling aan de missie door: 

- verkregen informatie om te zetten naar een werkingsplan om probleemsituaties op te 

lossen; 

- rekenschap te geven zodat medewerkers en burgers hun vertrouwen in de organisatie 

kunnen opbouwen; 

- het beheersen van de veranderingen in wetgevingen, reglementen en 

bestuursmaatregelen; 

- het voortdurend analyseren en verbeteren van de uitvoering van interventies;  

Onthaal 

• Noteren klachten en luisterend oor vormen voor de burger 

Algemene steundienst 

• Hulpverlening aan mensen in nood 

Wijkdienst 

• Eerste aanspreekpunt ten dienste van de inwoner 

Slachtofferbejegening 

• Slachtoffers de nodige hulp aanbieden 

Handhaving openbare orde 

• Garanderen van de openbare orde en rust 

Verkeersdienst 

• Handhaving verkeersregels en analyse gevaarlijke punten 

Opsporing en onderzoek 

• Opsporen en aanpakken criminaliteit 
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- blijvend aandacht te besteden aan de samenwerkingen met partners en burgers zodat 

een veilige en leefbare maatschappij behouden kan worden; 

- mee te gaan met de vernieuwende informatietechnologieën en trends;  

- optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen zodat er zo efficiënt mogelijk 

gewerkt kan worden. 

Dit willen we bereiken door een optimale dienstverlening te waarborgen.  

 

De specifieke waarden van onze politiezone zijn: 

P Probleemoplossend 
Het voorkomen van problemen, de oorzaken detecteren 

en hierop gepast reageren 

O Onpartijdigheid Neutraliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid bewaren 

L Legaliteit De vigerende wetten en reglementen respecteren 

I Integriteit 
Elk misbruik bij optreden uitsluiten en uitstraling geven 

aan rechtschapenheid 

T Teamwork 
Een positieve werksfeer bevorderen en samen naar 

oplossingen zoeken 

I Innovatief 
Bezield zijn door een geest van dienstverlening en het 

zoeken naar vernieuwende concepten 

E 
Effectief en 

Efficiënt 

Bezig zijn met de juiste dingen, op het goede moment, 

met de juiste middelen 

 

 

Onze dienstverlening 
staat voor: 

een zichtbare en 
aanspreekbare politie 

een snelle en adequate 
hulpverlening 

een preventief en pro-
actief optreden 
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1.2. Invulling ‘Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017/2019’ 

1.2.1. Overzicht doelstellingen veiligheidsplan PZ Maasland 

De combinatie van objectieve en subjectieve elementen ter bepaling van de doelstellingen, 

stelde ons in staat een toenmalig argumentatiemodel op te maken waarbij rekening werd 

gehouden met de wensen van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Op basis van dat 

model, koos de Zonale Veiligheidsraad toen voor volgende prioriteiten: 

 Op vlak van veiligheid en leefbaarheid 

o Criminaliteit: Diefstal in woning 

o Verkeer 

o Overlast 

o Radicalisme 

 

 Inzake dienstverlening en werking 

o Samenwerking 

 

 

1.2.2. Doelstellingen inzake veiligheid en leefbaarheid 

Aanpak criminaliteit – Diefstal in woning (DIW) 

In de aanpak van dit fenomeen wou de politiezone Maasland samen met de partners de 

inspanningen rond preventie bestendigen om zo herhaald slachtofferschap te voorkomen en te 

investeren in een kwalitatieve eerstelijnsvaststelling en –afhandeling om zo de effectieve 

woninginbraken in het algemeen te beheersen en binnen de wijkgebieden te doen dalen.  

 

DE POLITIEZONE MAASLAND ZAL EEN BIJDRAGE LEVEREN OM HET FENOMEEN 

WONINGINBRAKEN OP EEN INTEGRALE EN GEÏNTEGREERDE WIJZE TERUG TE 

DRINGEN. HIERBIJ WORDT VOORAL DE NADRUK GELEGD OP HET VERHOGEN VAN DE 

KWALITEIT VAN DE EERSTELIJNSVASTSTELLINGEN EN HET SYSTEMATISCH 

UITVOEREN VAN EEN SPORENONDERZOEK. 
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Binnen het Zonaal Veiligheidsplan van 2009 – 2012 eindigde men met een bijzonder slecht 

resultaat voor de diefstallen in woningen. In 2012 werd namelijk een piek vastgesteld van het 

aantal strikte woninginbraken. Sindsdien is het cijfer altijd lager geweest.  

Binnen het Zonaal Veiligheidsplan van 2014 – 2017/2019 werd dit fenomeen opgenomen als 

prioritaire doelstelling om het cijfer drastisch te laten dalen. Een aantal maatregelen werden in 

plaats gesteld om deze doelstelling te bereiken. 

Als eerste werden verhoogde patrouilles ingesteld op de inbraakgevoelige wijken. Deze 

patrouilles werden gericht naar de piekmomenten van de dag waarbinnen de meeste inbraken 

plaats vinden.  

Op regelmatige basis werden ook gerechtelijke acties ingepland met een gerichte controle naar 

rondtrekkende dadergroeperingen. Tijdens deze acties werd aandacht geschonken aan 

verdachte gedragingen en verdachte personen. Dit werkte vaak ontradend, waardoor het 

aantal inbraken ook gedaald is.  

Bij de inbraken waarbij sporenopname mogelijk was, werd dit ook consequent uitgevoerd. De 

sporen werden veilig gesteld en overgemaakt aan het Federaal Gerechtelijk Labo voor verder 

onderzoek. Na afspraak tussen de Limburgse korpschefs en de FGP Limburg werd in 2018 

beslist dat het Technisch Labo terug zelf de sporenopname kwam doen zodat het onderzoek 

gestructureerd zou kunnen verlopen binnen heel het arrondissement.  

Enkele jaren geleden werd ook de actiedag/actieweek tegen woninginbraken ingevoerd. In 

samenwerking met de ‘1 Dag Niet’ preventiecampagne, werden ook in onze zone controles en 

toezichten uitgevoerd. Preventieve tips werden meegegeven aan de bevolking via de sociale 

media.  

 

Conclusie is dat het aantal woninginbraken sinds 2012 sterk gedaald is en dit met wel 61,2%. 

Het blijft een fenomeen dat onze aandacht blijft vereisen. Feit is wel dat het globaal aantal 

woninginbraken in onze zone nog bijzonder laag is, vergeleken met de rest van de provincie.  

 

  

Inbraken PZ Limburg % 

2016 107 3341 3,2% 

2017 69 2801 2,5% 

2018 83 2503 3,3% 
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Aanpak verkeer 

Verkeersveiligheid staat reeds enkele jaren hoog op de agenda op federaal, regionaal, 

provinciaal en lokaal vlak. Ook de PZ Maasland heeft de laatste jaren talrijke investeringen 

gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen. Niettegenstaande de inspanningen en een 

gunstige trendlijn (minder ongevallen), blijft de verkeersveiligheid een zorg van vele partners. 

 

DE POLITIEZONE MAASLAND WIL DE VERKEERSVEILIGHEID EN -LEEFBAARHEID 

VERBETEREN DOOR HET VOLGEN VAN EEN GERICHTE 

VERKEERSHANDHAVINGSSTRATEGIE. HIERBIJ WILLEN WE HET AANTAL 

VERKEERSONGEVALLEN DOEN DALEN EN DE VERKEERSGERELATEERDE INBREUKEN 

SAMEN MET DE PARTNERS AANPAKKEN.  
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In het Zonaal Veiligheidsplan van 2009 – 2012 werd de doelstelling al geopperd voor het 

verhogen van de verkeersveiligheid in de zone door het voeren van een gerichte 

verkeershandhavingsstrategie.  

Het Zonaal Veiligheidsplan van 2014 – 2017/2019 heeft deze doelstelling overgenomen en 

uitgebreid naar het doen dalen van de verkeersongevallen en verkeersinbreuken.  

Om hierop in te spelen worden tweemaal per maand verkeersacties gehouden waarbij de 

controles gericht worden op alcoholgebruik in het verkeer, snelheid, gsm-gebruik en 

gordeldracht. Dit zijn ook de meest voorkomende aanleidingen tot ongevallen, vaak met 

lichamelijk letsel of erger. Bijkomend wordt maandelijks een BOB-controle of SLIM-actie 

georganiseerd, meer gericht op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Tijdens alle 

acties wordt er natuurlijk gelet op de navolging van de vigerende verkeerswetgeving.  

Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt ook elk jaar opnieuw een thema-actie ‘Veilig 

schoolverkeer’ op touw gezet om de jongeren bewust te maken van het gevaar in het verkeer. 

Ook worden er controles uitgevoerd op de bromfietsen en fietsen. Jongeren die zich in 

overtreding bevinden, krijgen een jongeren proces-verbaal, waarna ze dienen deel te nemen 

aan een verkeersvormingsklas. Hier wordt hen nogmaals duidelijk gemaakt wat er van hen 

verwacht wordt, als ze deelnemen aan het verkeer.  

Om de verkeersongevallen te doen dalen, is er een sterk signaal nodig. Daarom worden er op 

de zwarte punten en grote verkeersassen regelmatig controles gehouden om de mensen 

bewust te maken van de gevaren.  

In de loop van de jaren zijn er ook grote infrastructurele wijzigingen gebeurd op de grote 

verkeersassen binnen de zone. Deze hebben ook voor een daling van het aantal 

verkeersongevallen gezorgd. Vooral de N75 (Boslaan) en de N78 (Rijksweg) werden beter 

ingericht voor het doorgaand verkeer.  

In 2019 zal ook de trajectcontrole in gebruik genomen worden op de Boslaan te Dilsen-

Stokkem. De verwerking van de gegevens zal in handen zijn van de Federale Politie, maar 

onze zone zal er profijt aan hebben, gezien de bestuurders zich meer aan de opgelegde 

snelheid zullen gaan houden.  

Over het algemeen zien we dat verkeersongevallen, zowel stoffelijke schade als met 

lichamelijk letsel, een dalende trend vertonen. Voor 2018 zien we zelfs dat het aantal zwaar 

gewonden met meer dan de helft gedaald is. 

Wat betreft de verkeersinbreuken kunnen we melden dat deze nog steeds te hoog zijn. Er 

worden veel controles uitgevoerd, doch de vaststellingen blijven binnenkomen. De bestuurders 

leren niet uit hun fouten. De acties die uitgevoerd worden binnen de zone, dienen 

aangehouden te worden. Hierover dienen we ook voldoende te communiceren via onze sociale 

media. 

Conclusie is dat het aantal verkeersongevallen 

daalt, maar dat de controles die gepland worden 

aangehouden dienen te worden. De bestuurders 

zijn hardleers en dienen nog meer bewust gemaakt 

te worden van de gevaren in het verkeer.  
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Overlast 

De politiezone Maasland wordt net zoals alle andere politiezones geconfronteerd met overlast, 

gaande van vandalisme, lawaaioverlast tot het misbruik van alcohol en drugs. In elke wijk 

doen er zich van tijd tot tijd specifieke overlastproblemen voor. Vooral in de zomermaanden 

merken we een stijging van het aantal meldingen van overlast. Dit terugkerend fenomeen 

dient op een gestructureerde wijze te worden benaderd. Onze aandacht zal zich vooral richten 

op volgende overlastfenomenen: vernielingen en vandalisme, nachtlawaai, geluidshinder, 

sluikstorten en dierenhinder.  

 

DE POLITIEZONE MAASLAND ZAL DE MELDINGEN INZAKE OVERLAST DOEN DALEN 

DOOR DEZE STEEDS OP EEN INTEGRALE WIJZE TE BEHANDELEN. SAMEN MET DE 

PARTNERS ZULLEN NIEUWE OVERLASTFENOMENEN OP EEN SNELLE EN KORDATE 

MANIER INGEDIJKT WORDEN. 

 

Misbruik openbare ruimte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Misbruik en dealen van drugs 84 105 62 90 96 133 114 128 121 

Ongepast gebruik voertuigen 0 3 3 2 4 1 1 1 1 

Subtotaal 84 108 65 92 100 134 115 129 122 

Schade omgeving 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vandalisme / Schade 287 267 265 322 253 239 239 303 216 

Afval dumpen/sluikstorten/milieu 33 28 30 21 27 26 23 8 6 

Subtotaal 320 295 295 343 280 265 262 311 222 

Niet in acht nemen van het welzijn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lawaai 5 6 6 8 6 6 3 0 0 

Storend gedrag door personen 45 50 59 38 41 34 45 47 61 

Andere 1 1 3 5 3 3 1 1 5 

Subtotaal 51 57 68 51 50 43 49 48 66 

Handeling tegen specifieke personen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Intimidatie/lastig vallen/beledigingen 53 60 50 58 44 29 35 40 42 

Subtotaal 53 60 50 58 44 29 35 40 42 

Totaal 508 520 478 544 474 471 461 528 452 
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Voor de meldingen van overlast zien we slechts een licht golvende trend over de beide Zonale 

Veiligheidsplannen heen. Het grootste aantal meldingen komt binnen voor vandalisme en 

schade aangebracht aan onroerende goederen.  

Bij dit soort fenomeen is het noodzakelijk dat men de verdachte op heterdaad betrapt. De 

bewijslast is anders zeer laag. Bij heterdaad kan er een dossier opgestart worden. Overlast is 

ook moeilijk controleerbaar. Meestal als de meldingen binnenkomen, zijn de verdachten of de 

daders al gevlucht bij het ter plaatse komen.  

De inwoners kunnen zich enorm storen aan overlast, wat ook een heel normale zaak is. Ze 

stellen de overlast vast en nemen automatisch aan dat onze diensten de verdachten 

aanhouden en vervolgen.  

Bij de meldingen van nachtlawaai of geluidshinder gaan onze ploegen steeds ter plaatse. Bij 

vaststellingen van geluidsoverlast wordt er een aanmaning gegeven om het geluid te 

beperken. Meestal gaat het van overlast van muziek, waarbij deze stiller gezet kan worden. 

Indien men herhaaldelijk dient ter plaatse te gaan, of het is zeer storend, wordt er ook een 

GAS-PV opgesteld.  

Soms zijn er ook meldingen van (geluid)overlast van dieren. Hierbij wordt nagegaan waar het 

geluid of de overlast vandaan komt en wordt er overgegaan tot bemiddeling tussen de 

partijen. Er wordt gemeenschappelijk naar een oplossing gezocht.  

Onze zone heeft ook te kampen gehad met overlast van jongeren. Voor enkele plaatsen 

werden actieplannen uitgeschreven. Naar aanleiding van vastgestelde feiten werden specifieke 

opdrachten en instructies uitgeschreven dewelke uitgevoerd dienden te worden. Het blijft 

echter een jaarlijks terugkerend fenomeen. De jongeren troepen ’s avonds in de 

zomeravonden altijd samen, wat soms zorgt voor wat lawaaihinder. Sommige omwonenden 

storen zich hieraan, waardoor de situatie soms escaleert. De jongeren worden in dat geval 

aangemaand zich rustig te houden en rekening te houden met de omwonenden. De 

identiteiten worden genoteerd en wanneer het uit de hand loopt, worden ook gemeentelijke 

administratieve sancties uitgeschreven.  

Bij sluikstorten wordt steeds gecontroleerd of er geen persoonlijke spullen tussen zitten, 

waardoor de identiteit van de sluikstorter achterhaald kan worden. De Dienst der Werken van 

de stad wordt in kennis gesteld voor het opruimen van de spullen. Een onderzoek wordt dan 

ingesteld naar de sluikstorter.  
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Radicalisme 

De stad Maaseik werd geconfronteerd met het vertrek van enkele jongeren en 

jongvolwassenen om te gaan strijden in Syrië. Dit was het signaal om zowel op bestuurlijk als 

gerechtelijk vlak diverse acties te ondernemen. Het vertrek naar Syrië van deze jongeren was 

echter geen plotse beslissing, doch het gevolg van een lang proces van radicalisering.  

 

DE POLITIEZONE MAASLAND VERBINDT ZICH ERTOE EEN BIJDRAGE TE LEVEREN TOT 

DE AANPAK VAN RADICALISME, STEEDS REKENING HOUDEND MET DE 

DEMOCRATISCH VERWORVEN RECHTEN IN DE SAMENLEVING. ZE ZAL HIERVOOR EEN 

STERKE INFORMATIEPOSITIE UITBOUWEN, DEELNEMEN AAN DE DIVERSE 

OVERLEGFORA EN ZOEKEN NAAR GOEDE PRAKTIJKEN, HOE DE POLITIEAMBTENAAR 

IN SAMENWERKING MET ANDERE PARTNERS, TE WERK KAN GAAN OM NA DETECTIE, 

DE EERSTE SIGNALEN VAN RADICALISERING IN EEN BUURT, AAN KAN PAKKEN. 

 

In het kader van radicalisering werden over de jaren heen verschillende overlegplatforms 

opgericht om probleemsituaties te detecteren, informatie uit te wisselen en deze situaties 

multidisciplinair en zo efficiënt mogelijk aan te pakken: 

- LIVC of Lokale Integrale Veiligheidscel: bespreking van de geradicaliseerde personen 

binnen de zone. Dit overleg vindt plaats in beperkte kring. 

- Overleg Lokaal Platform: bespreking van de invloed op sociale context. Hier gebeurt 

een opvolging van de gezinnen en er worden ook preventieve stappen besproken. Dit 

overleg gebeurt in samenwerking met de scholen, het CLB, de sociale huisvesting en de 

beide steden. 

- TaFoRaLim of Task Force Radicalisering Limburg: betreft een overlegplatform op 

provinciaal niveau. Hier worden bewegingen en bepaalde situaties besproken. Zo kan 

men in kaart brengen waar in Limburg zich een concentratie bevindt van 

radicaliseringen.  

Gebedshuis Attawasol in Neeroeteren heeft in 2015 definitief de deuren gesloten. Het 

gebedshuis waar radicale moslims over de vloer kwamen, werd in 2014 opgericht en lokte heel 

wat controverse uit. Deze maatregel werd uit veiligheidsoverwegingen genomen.  

(Bron: HLN – 23/04/2015) 

De interventiedienst en de wijkdienst volgen ook 

inwoners nauwgezet op die gekend zijn voor of mogelijks 

gelinkt worden aan radicalisering. De wijkdienst heeft 

ook een goed contact met de Moskee, waarbij ook 

regelmatig een overleg plaatsvindt met de gebedsleider.  

Rond radicalisering worden ook verschillende opleidingen 

voorzien, waar enkele leden van onze diensten aan 

deelnemen. Op deze manier zijn ze up-to-date en 

kunnen ze vaak signalen opvangen om preventief te 

kunnen optreden.  

De scholen die signalen opvangen gelinkt aan 

radicalisering geven dit ook door aan onze diensten. Een 

onderzoek wordt dan ingesteld en een gesprek wordt 

aangegaan met de betrokkenen.   
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1.2.3. Prioritaire doelstellingen inzake dienstverlening en werking 

Samenwerking 

Hoe kunnen we als politiezone de huidige economische crisis overbruggen en toch de 

dienstverlening op een hoog niveau houden? Kunnen, of beter moeten, we alle taken nog 

zelfstandig uitvoeren?  

De vraag stellen is ze reeds beantwoorden: we moeten durven stellen dat we niet alles alleen 

meer kunnen. Samenwerken met andere diensten zal noodzakelijk zijn om op een efficiënte 

wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden.  

 

DE POLITIEZONE MAASLAND ZAL NAGAAN IN WELKE DOMEINEN SAMENGEWERKT 

KAN WORDEN MET ANDERE (POLITIE)DIENSTEN MET HET OOG OP EEN 

EFFICIËNTERE INZET VAN MENSEN EN MIDDELEN. 

 

Binnen de zone zijn een groot aantal samenwerkingen tot stand gekomen. Dit zowel met 

andere politiediensten als met externe partners. 

- Interne permanenties tussen de verschillende diensten: officier van bestuurlijke politie 

(OBP) – officier van gerechtelijke politie (OGP) – beurtrol gerechtelijk/sporenopname – 

slachtofferbejegening.  

- Samenwerking met PZ Lanaken-Maasmechelen voor de beurtrol van officier bestuurlijke 

politie (OBP). 

- Samenwerking ASTRID-netwerk voor het gebruik van het radionetwerk.  

- Radiofonische ondersteuningsovereenkomst CIC Limburg. 

- Samenwerkingsovereenkomst inzet lokale takeldiensten binnen de zone.  

- Samenwerking met Maaseik, Dilsen-Stokkem en Provincie Limburg betreffende GAS- 

reglement. 

- Arrondissementeel samenwerkingsakkoord inzake het netwerk “verhoorders van 

minderjarigen”. 

- Arrondissementeel protocolakkoord informatie-uitwisseling met AIK en FGP. 

- Samenwerkingsakkoord regio-opleidingen PLOT. 

- Begeleiding stagiairs politiescholen of stagiairs van sociale promoties.  

- Samenwerking Provincie Limburg en de rijscholen i.v.m. jongerenverkeersklassen. 

- Samenwerking Provincie Limburg i.v.m. opleiding tot gemachtigd opzichter. 

- Samenwerking naburige politiezones – PIP (Politioneel Interventie Plan) bij onvoorziene, 

ernstige en grootschalige incidenten. 

- Grensoverschrijdende samenwerking met de basiseenheid Sittard, Nederland. 

- Organisatie van verkeerscontroles/BOB-acties in samenwerking met VIAS. 

- Deelname drugs- en geweldspreventie project MEGA (Mijn Eigen Goede Antwoord) in 

samenwerking met de scholen binnen de zone Maasland.  

- Akkoord betreffende de samenwerking van de Federale Wegpolitie Antwerpen voor de 

verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld bij middel van digitaal werkende 

toestellen. 

- ICT-samenwerkingsovereenkomst met de PZ CARMA en PZ LaMa. 

- Samenwerkingsverband tussen PZ CARMA, PZ LaMa en PZ Maasland, binnen de domeinen 

van interventiebeleid, verkeer, recherche, audiovisueel verhoor, radicalisering en 

beleidsondersteuning.  

- Akkoord tussen PZ CARMA, PZ LaMa en PZ Maasland tot het continue instellen van een 

ondersteunende bijstandsploeg Interventie voor tussenkomsten van radicalisering, 
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terrorisme of zware criminaliteit. 

- Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid tussen de stad 

Maaseik en de politiezone Maasland.  

 

Als voorbeeld van samenwerking met de Nederlandse politiecollega’s kan de Internationale 

Halfvastenstoet van Maaseik aangehaald worden. Aan de Nederlandse kant van de Maasbrug 

wordt dan ook regelmatig controle uitgevoerd van de bestuurders of bezoekers van het 

carnaval.  

 

Ook bij achtervolgingen kan men rekenen op de steun van de Nederlandse collega’s. Zij nemen 

het van ons over of werken samen met onze diensten om alles in goede banen te leiden. 

Informatie wordt punctueel uitgewisseld in het kader van de diverse gekende evenementen. In 

het burenoverleg dat terug wordt geactiveerd worden strategische beslissingen in verband met 

samenwerking genomen. 

 

Onze logistieke dienst gaat ook partnerschappen aan met verschillende bedrijven. 

Overheidsopdrachten worden uitgeschreven en uitgevoerd.  

 

1.2.4. Bijdrage aan het KIV en het NVP 

Binnen de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) werden de volgende transversale thema’s 

opgesomd voor het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) waar capaciteit in diende geïnvesteerd te 

worden.  

 

1. De bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel 

onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad 

Er werd een gefundeerde basis gelegd voor de informatie-uitwisseling tussen onze 

recherchedienst en de federale gerechtelijke politie (FGP) betreffende criminaliteitsgebonden 

feiten. Zo ontstaat er ook een samenwerkingsproces tussen beide diensten. We kunnen 

rekenen op de steun van de FGP tijdens grootschalige onderzoeken waarbij meer 

gespecialiseerde steun noodzakelijk is. De personeelsleden volgen ook opleidingen ter 

ontwikkeling van hun kennis ter zake.  

Tijdens de dagelijkse briefings wordt ook een balans opgemaakt van de specifieke criminele 

gevallen, problemen of opdrachten binnen de zone. Er worden dan maatregelen getroffen ter 

voorkoming van het plegen van criminele activiteiten. Zo vormen zich gefundeerde patrouilles 

en toezichten in verschillende wijkgebieden van de zone. Door de gemeenschapsgerichte- en 

informatiegestuurde politiezorg toe te passen, kunnen de inspecteurs informatie op het terrein 

inwinnen en kan dat geanalyseerd worden om zo gericht te kunnen werken. 

2. Het internet en ICT als facilitator voor criminaliteit maar ook voor 

veiligheidshandhaving en opsporing 

Onze zone verspreidt preventieve tips via de sociale media betreffende informatiecriminaliteit. 

Zo kunnen wij ons rechtstreeks tot de burgers wenden.  

Onze knowhow en middelen zijn echter te beperkt om informatiecriminaliteit op te sporen. 

Hiervoor hebben we de steun nodig van meer gespecialiseerde diensten.  

Onze enige optie is het kwaliteitsvol acteren van de klacht en zo veel mogelijk informatie 
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verzamelen zodat een zo compleet mogelijk dossier opgesteld kan worden.  

Door enkele personeelsleden werd wel een cursus internet-rechercheren gevolgd, zodat ze 

maximaal gebruik kunnen maken van open bronnen (OSINT), maar ook hier zijn de middelen 

beperkt.  

3. Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude 

De wijkdienst zet zich op eigen initiatief en op vraag van de dienst ‘Sociale Zekerheid’ in voor 

de controles van domiciliefraude. Er worden woonstcontroles uitgevoerd en ook controles op 

samenwoonst. De wijkdiensten van beide steden hebben een eigen referentieambtenaar 

‘domiciliefraude’.  

Tijdens verkeerscontroles worden op de dispositieven ook steeds alle documenten 

gecontroleerd. Dit ook ter controle van de identiteit van de gecontroleerde personen.  

4. Buitgerichte aanpak 

Onze zone voert in beperkte mate financiële onderzoeken uit. Het vereist een specifieke 

kennis, waardoor de FGP meer aangewezen is voor het dossier verder te onderzoeken. Onze 

lokale recherche is echter op de hoogte van de achterliggende PLUK-filosofie en past deze toe 

binnen haar mogelijkheden. 

5. De internationale samenwerking tegen de veiligheidsfenomenen op bestuurlijk 

en strafrechtelijk vlak 

Het BENELUX-verdrag is binnen de grensoverschrijdende werking van onze politiezone een 

belangrijke leidraad. Dit plan heeft tot doel om ondersteuning te bieden bij evenementen, 

calamiteiten en specifieke projecten binnen de grensgebieden. Ook bestaat er een 

afsprakennota betreffende de grensoverschrijdende activiteiten met de Nederlandse politie.  

Indien er een grensoverschrijdende controle of achtervolging plaatsvindt, dient men rekening 

te houden met de wettelijke mogelijkheden en dient men steeds de toestemming verkregen te 

hebben om het buurland te betreden, om de grensoverschrijdende opdracht verder te zetten. 

Het nieuwe BENELUX-verdrag dat momenteel nog steeds in de fase van ratificatie zit biedt 

bijkomend mogelijkheden tot ondersteuning van onze grensoverschrijdende werking. 

Dringende seiningen van voertuigen of personen worden via CICLim doorgegeven aan de 

radiokamer van Maastricht in Nederland. Minder dringende informatie wordt gedeeld en vragen 

worden gesteld via het EPICC. Tot ondersteuning van de dringende grensoverschrijdende 

werking maakt de PZ Maasland sinds 1 juni 2019 gebruik van radiotoestellen op CN2000 voor 

de rechtstreekse radiocommunicatie met de Nederlandse collega’s over de grens.   

6. Recherchemanagement 

Onze recherchedienst heeft zich over de jaren heen gespecialiseerd door het volgen van 

opleidingen. Ze kunnen ook rekenen op de ondersteuning en expertise van de FGP bij grotere 

en speciale onderzoeken.  

Alle relevante informatie die we ontvangen (per brief, krantenartikel, zoekertje, …) wordt 

opgevolgd op alle mogelijke manieren. Op gebied van internetrecherche worden waar mogelijk 

opzoekingen verricht op open bronnen, zoals Facebook en google met betrekking tot 

locatie/streetview, het achterhalen van providers aan de hand van een telefoonnummer of IP-
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adres. 

Onze zone is recent opgestart met informantenwerking in samenwerking met de FGP. De 

informatie die hier uit voort komt, wordt weggeschreven in vertrouwelijke verslagen. De 

officier OLP is een lid van de PZ Lanaken-Maasmechelen ten behoeve van onze interzonale 

samenwerking op het vlak van informantenbeheer. 

7. Dadergerichte aanpak als invalshoek van politieopdrachten 

Bij grote criminele fenomenen worden de modus operandi kenbaar gemaakt aan de 

omliggende zones. De dossiers kunnen op deze wijze gelinkt worden, waardoor er steeds meer 

informatie ter beschikking is. Dit kan zo zijn bij woninginbraken, maar zeker ook bij de recente 

plofkraken die gebeurd zijn. Er kan dan onderzoek ingesteld worden naar de specifieke wijze 

van criminele activiteit. 

 

Naast de transversale thema’s werden ook veiligheidsfenomenen naar voor geschoven. 

1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme 

Onze zone heeft een delegatie welke deelneemt aan de verschillende overlegmomenten. 

Tijdens de overlegmomenten vindt een uitwisseling plaats van informatie en expertise van de 

verschillende deelnemers.  

Van onze diensten uit is er een opvolging voorzien van mogelijke radicalisering. In scholen 

vindt er een preventieve benadering plaats. Binnen de wijkdienst worden contacten gelegd met 

de inwoners. Er wordt tijdens hun wijkwerking informatie ingewonnen, dewelke naderhand 

geanalyseerd kan worden. Op deze manier kan ingesprongen worden op de overgang van 

radicalisme naar terrorisme, door een opvolging te voorzien van aangeduide personen.  

Bij grootschalige evenementen worden specifieke en plaatsgebonden beveiligingsmaatregelen 

getroffen. Een analyse wordt uitgevoerd van de plaats van het evenement en wat er nodig is 

om alles veilig te laten verlopen.  

2. Mensensmokkel en mensenhandel 

In 2018 had onze zone maar 1 feit van mensenhandel. Deze doelstelling is dus geen prioriteit 

voor onze zone, maar maakt deel uit van onze reguliere werking (reactief) en van onze inzet 

op bestuurlijke handhaving in samenwerking met de burgemeesters, de stedelijke diensten en 

diverse controlediensten. Zo kan een deelname aan een flex-actie bij de controle van een 

shisha-bar leiden tot vaststellingen op het vlak van mensenhandel of mensensmokkel.  

3. Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid 

In 2019 werd op arrondissementeel vlak in Limburg een anoniem drugsmeldpunt opgestart ter 

opsporing van druggerelateerde feiten. Kennisname van drugslabo’s gebeurt meestal door 

dumpingen van afval die aangetroffen worden of van achtergelaten materialen in woningen. De 

informatie komt ons meestal ter ore door anonieme meldingen of tijdens vaststellingen bij een 

bijstand van een deurwaarder. Door onze diensten worden geen specifieke actieve opsporingen 

uitgevoerd, daar we de capaciteit ervoor niet hebben. Drugslabo’s zijn ook hoofdzakelijk 

materies voor de federale gerechtelijke politie. Onze rol in dit geheel is dan ook enkel het 

doorspelen van informatie.  
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In 2018 werden maar 3 feiten van productie van synthetische drugs weerhouden. De 

informatie die we hierover ontvangen wordt steeds onderzocht, maar net zoals de drugslabo’s 

is dit meer een materie voor de federale gerechtelijke politie. Wij leveren hen dan de 

informatie aan en ze nemen het onderzoek van ons over.  

Alle mogelijke criminele feiten (bezit/verkoop/aanmaak/vervoer/teelt/…) met betrekking tot 

alle soorten drugs (cannabis/amfetamines) worden opgevolgd van zodra onze diensten hiervan 

kennis krijgen. Het fenomeen cocaïne kent een opmars, maar binnen onze zone worden maar  

kleine hoeveelheden aangetroffen. Wat de aanpak van plantages betreft is het zo dat deze na 

detectie of vermoeden als dossier opgenomen worden in gemeenschappelijke cleanhouse-

acties, behalve indien een meer dringende tussenkomst nodig is.  

4. Sociale en fiscale fraude 

Van zowel sociale als van fiscale fraude werd maar één feit vastgesteld binnen onze zone in 

2018. De personeelsleden binnen onze zone hebben niet de adequate opleiding genoten welke 

deze materie behandelt. De informatie die verkregen wordt binnen onze zone wordt ook 

doorgespeeld naar de gespecialiseerde diensten welke deze materie naar behoren kunnen 

analyseren. 

5. Cybercrime en cybersecurity 

Om informaticacriminaliteit tegen te gaan, wordt er preventief gehandeld binnen onze zone. Er 

worden verschillende waarschuwingen gepost op onze sociale media om criminele feiten van 

dit type te voorkomen. Bij vaststellingen wordt er steeds een proces-verbaal opgesteld en 

indien het aangeraden is om er verder onderzoek in te verrichten, wordt de informatie 

doorgestuurd naar het RCCU (Regionaal Computer Crime Unit) of het FCCU (Federaal 

Computer Crime Unit), waarmee dan samengewerkt wordt.  

6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en 

discriminatie 

De onderzoeken van intrafamiliaal en seksueel geweld worden gevoerd door de Jeugd & 

Sociale dienst. We zien het cijfer van het aantal aangiftes intrafamiliaal geweld elk jaar stijgen. 

Waarschijnlijk komt dit doordat bij elke vaststelling een proces-verbaal dient opgesteld te 

worden en omdat de aangiftedrempel gedaald is. De politiediensten zijn toegankelijker 

geworden. De taboe om deze feiten te melden is verdwenen. Ook getuigen melden deze feiten 

sneller, zodat een onderzoek gestart kan worden.  

De gehanteerde werkwijze bij dit soort van onderzoeken is voor alle zones in Limburg 

hetzelfde. Ook inzake de opvolging van de onderzoeken zijn er richtlijnen opgesteld zodat er 

een eenvormige werkwijze aangehouden wordt.  

Regelmatig zijn er uithuiszettingen (UHZ) bij onderzoeken in het kader van IFG en worden de 

partijen opgeroepen te verschijnen voor de familierechtbank binnen de 10 dagen. We stellen 

vaak vast dat de termijn verlengd wordt om de partijen de kans te geven om zich te bezinnen 

over de toekomst. Met de partijen worden ook afspraken gemaakt dat ze met onze diensten 

steeds contact kunnen opnemen.  

Onze diensten hebben nog niet samengewerkt met de nieuw opgerichte dienst FJC (Family 

Justice Center). Zij vormen op dit moment een pilootproject met de zones CARMA en LRH. Alle 

pv’s uit die politiezones die betrekking hebben op intrafamiliaal geweld, komen terecht in het 

FJC. De dossiers die aangemeld worden bij het FJC worden eerst gescreend. Afhankelijk van de 
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aard, de zwaarte van het intrafamiliaal geweld en het risiconiveau wordt het gezin van nabij 

opgevolgd of wordt hulpverlening opgestart. Bij een laag risiconiveau is dat een vrijwillig en 

laagdrempelig hulpaanbod. Waar er meer bezorgdheid is, wordt aanklampend gewerkt en bij 

een hoog risiconiveau wordt snel actie ondernomen. 

Op termijn is het echter de bedoeling dat alle zones gaan samenwerken met de dienst FJC. 

Mogelijks worden er dan ook opleidingsmomenten voorzien waaraan ook onze zone zal 

deelnemen. Deze samenwerking zal waarschijnlijk verder vorm krijgen in het M-project van 

het parket van Limburg. 

7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken 

Binnen dit domein wordt er deelgenomen aan vergaderingen rond rondtrekkende 

dadergroeperingen. Informatie wordt uitgewisseld en actieplannen worden opgezet.  

Betreffende de woninginbraken, organiseert onze zone de diensten zo dat er tijdens de 

donkere uren regelmatig gerichte patrouilles uitgevoerd worden. Elk jaar nemen we ook deel 

aan de nationale actie ‘1 Dag Niet’ tegen woninginbraken. Gerichte controles en patrouilles 

worden dan opgezet. 

Wekelijks wordt in de briefing de gegevens van de woninginbraken van de laatste 30 dagen 

weergegeven. De spreiding van de woninginbraken wordt zo zichtbaar en de patrouilles 

kunnen gerichter georganiseerd worden. De modus operandi wordt ook bijgehouden om zo 

snel feiten te kunnen linken.  

Betreffende de wapenhandel hebben we in de zone het Centrale Wapenregister (CWR) up-to-

date gebracht en de juiste registraties ingegeven. Op vlak van preventie hebben we ook 

gebruik gemaakt van de regularisatieperiode voor het binnenbrengen van wapens.  

Bij wapengebruik tijdens criminele feiten wordt er steeds overgegaan tot inbeslagname van het 

gebruikte wapen. Dit voor de veiligheid van onze mensen maar ook voor de veiligheid van de 

eigenaars/gebruikers.  

8. Leefmilieudelinquentie 

Binnen het opzet van leefmilieu gaan een aantal personeelsleden de opleiding van 

‘Dierenpolitie’ en ‘Dierenwelzijn’ volgen. Qua inbreuken heeft onze zone een zeer laag cijfer. 

Na het volgen van de opleiding zal de handhaving van dit soort van feiten versterkt worden. Er 

wordt eveneens geopteerd voor de sporadische inzet van de federale politie te paard in de 

natuurgebieden die onze zone rijk is. Ten slotte zal er worden samengewerkt met de stedelijke 

diensten en de partner S-Lim voor wat de mogelijke inzet van mobiele camera’s ter bestrijding 

van sluikstorten betreft. 

9. Verkeersveiligheid 

Volgens de gewoonte in de zone worden per maand twee verkeersacties ingepland. Binnen 

deze verkeersacties wordt er gecontroleerd op gordeldracht, snelheid, gebruik van een mobiel 

telefoontoestel tijdens het sturen en boorddocumenten. Per periode van twee maanden worden 

er ook twee SLim of BOB-acties gehouden, meer gericht op het alcohol- en drugsgebruik bij 

het besturen van een voertuig. Bijkomend wordt er dagelijks door de nachtploegen een kleine 

alcoholcontrole uitgevoerd. Dit ter sensibilisering van de deelnemers aan het verkeer.  

De leden van de verkeersdienst voeren elke dag verkeerstoezicht uit. Dit kan zowel preventief 
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als repressief gebeuren. De bestuurders dienen vaak gewezen te worden op de fouten die ze 

maken bij hun deelname aan het verkeer.  

We zien bij de cijfergegevens dat de verschillende toezichten en controles hun effect niet 

missen. Er zijn minder verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Daaraan gekoppeld zijn er 

ook minder zwaar gewonden bij de lichamelijke letsels. We moeten wel betreuren dat er 

jaarlijks nog enkele dodelijke verkeersslachtoffers vastgesteld worden. Het blijft dus 

noodzakelijk om ons best te doen en te sensibiliseren waar nodig. Het kan echter ook gaan om 

een zeer lokaal fenomeen waardoor structurele maatregelen zich opdringen. Zo zijn in 2019 op 

de Kinrooiersteenweg enkele dodelijke ongevallen gebeurd, waardoor vermoedelijk zeer 

binnenkort trajectcontrole zal opgestart worden. 

Onze medewerkers dienen ook steeds op de hoogte te zijn van de laatste vigerende 

wetgevingen inzake verkeer. Hiervoor worden opleidingen gegeven, waar een groot gedeelte 

van ons korps aan deel neemt om hun kennis en kunde up-to-date te houden.  

De laatste jaren heeft zich een administratieve vereenvoudiging voorgedaan bij de 

verkeersdienst. De verkeersboetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen geregistreerd 

door de bemande camera, worden nu uitgerold door het verwerkingscentrum in Antwerpen. 

Hierdoor wordt er tijd vrijgemaakt voor meer controles uit te voeren op straat.  

10.  Verbeteren van de openbare orde 

Om de openbare rust te garanderen tijdens grootschalige evenementen wordt er personeel 

ingezet. Een analyse wordt gemaakt van het evenement zelf en de plaats waar het doorgaat. 

Een operatieorder wordt opgesteld zodat elk personeelslid weet wat van hem of haar verwacht 

wordt. Voor sommige evenementen wordt ook steun gevraagd van de federale politie, zodat 

een grotere personeelsinzet kan ingepland worden.  

Opdat de federale politie en de andere politiezones op de hoogte zijn van welke evenementen 

plaatsvinden, wordt een raadplegingsprogramma BEPAD gevoed met alle essentiële informatie. 

Indien het ook belangrijk is voor de bevolking worden de maatregelen ook kenbaar gemaakt 

via de sociale media.  

Ter bestrijding van overlastsituaties wordt er gebruik gemaakt van de gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS). Deze worden uitgeschreven bij geluidsoverlast, overlast van 

dieren, overlast van geuren, zwerfvuil en vuurwerk. 

In verband met de strijd tegen de illegale transmigratie kunnen wij zeggen, dat wij er hier in 

de zone geen moeilijkheden mee hebben. Bij vreemdelingen, die geen papieren kunnen 

voorleggen, wordt de procedure RAAVIS opgestart en doorlopen.  

Inzake de geïntegreerde aanpak van criminaliteit en onveiligheid werd met de stad Maaseik 

reeds een protocolakkoord bestuurlijke handhaving opgesteld. Er wordt nauw samengewerkt 

tussen het Limburgs Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum (ARIEC) en haar 

gemeentelijke tegenhanger (GIEC). Er worden initiatieven genomen in de stad Dilsen-Stokkem 

om eveneens een ‘GIEC’ op te starten. De informatie-uitwisseling speelt hier een belangrijke 

rol in.  
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2. Scanning & Analyse 

2.1. Socio-economische en demografische beschrijving zone 

2.1.1. Geografisch 

De politiezone Maasland wordt gevormd door de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik. De zone 

wordt opgedeeld in vier wijkgebieden; quasi evenwaardig naar bevolkingsaantallen en 

werklast: Maaseik – Neeroeteren/Opoeteren/Dorne – Elen/Rotem/Dilsen – Lanklaar/Stokkem.  

De zone wordt begrensd door de politiezone Lanaken – Maasmechelen en de politiezone 

CARMA. 

Via de Maasbrug, of Pater Sangersbrug, is er ook een rechtstreekse verbinding naar de 

grensovergang naar Nederland.  

 

 
 

Commissariaat van Lanklaar 

Nieuwstraat 32 

3650 DILSEN-STOKKEM 

Tel. 089/79 09 00 

Fax 089/75 44 19 

Commissariaat van Maaseik 

Maastrichtersteenweg 21 

3680 MAASEIK 

Tel. 089/56 92 11 

Fax 089/56 92 93 

 

http://www.politie.be/5383  
PZ.Maasland@police.belgium.eu  

 

In elk commissariaat kan men de bijhorende wijkdiensten terugvinden. De interventiedienst is 

volledig ondergebracht in het commissariaat van Maaseik. De recherchedienst, verkeersdienst 

en jeugd- en sociale dienst zijn gesitueerd in het commissariaat van Lanklaar. Een 

onthaaldienst wordt in beide commissariaten ingericht.  

http://www.politie.be/5383
mailto:PZ.Maasland@police.belgium.eu
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2.1.2. Demografische aspecten (situatie 01/01/2019) 

Gemeente 

 
Maaseik 

 
Dilsen-Stokkem PZ 

Totaal inwoners 25 291 20 539 45 830 

Oppervlakte (in km²) 76,91 65,61 142,52 

Bevolkingsdichtheid 328,84 313,05 321,57 

Niet-Belgen 
3 869 

(15,30%) 

2 423 

(11,80%) 

6 292 

(13,73%) 

 

 

Over de jaren heen zien we dat de bevolkingscategorie van 65 jaar en ouder de enige grote 

stijger is in het bevolkingsaantal. De andere categorieën stagneren.  

 

Het grootste percentage van vreemdelingen in onze politiezone betreffen Nederlanders. 
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Het aantal vreemdelingen kent een lichte schommeling. De verhouding aantal vreemdelingen 

en aantal Belgen in de zone blijft ongeveer constant op 14% en 86%.  

2.1.3. Sociale aspecten 

Hieronder wordt de evolutie weergegeven van de niet werkende werkzoekenden (NWWZ) 

binnen de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem. (Bron: VDAB – Arvastat) 
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De werkloosheidscijfers vertonen voor beide steden een dalende trend sinds het piekmoment 

in 2015. Voor 2018 ligt het werkloosheidscijfer van de stad Maaseik 9,87% hoger dan het cijfer 

van de stad Dilsen-Stokkem. Voor Dilsen-Stokkem is het cijfer het laagste in 2018.  

2.1.4. Economie en mobiliteit 

In Maaseik en Dilsen-Stokkem liggen verschillende grote tot middelgrote industrieterreinen. De 

industriezones maken voor hun transport veelvuldig gebruik van de grote gewestwegen, daar 

er in onze zone geen treinverkeer is. Het industriegebied Rotem ligt langs de Zuid-

Willemsvaart die ook opportuniteiten biedt om kanaal gebonden bedrijvigheid uit te voeren.  

De stad Dilsen-Stokkem heeft ook een groot grindwinningsgebied, Bichterweerd. Hierdoor is er 

veel zwaar vervoer van grind tussen verschillende steden.  

Het openbaar vervoer wordt gerealiseerd door busvervoermaatschappijen. Zij zetten enkele 

snelbussen in die voor een optimale verbinding zorgen met Brussel en Antwerpen. Het 

openbaar vervoer wordt hoofdzakelijk gebruikt door de schoolgaande jeugd.  

De N78 (Rijksweg) en de N75 (Boslaan) zijn als gewestwegen de belangrijkste verkeersassen 

in de zone. Deze wegen worden vooral gebruikt voor het woon-werkverkeer en het 

bedrijfstransport. De N78 wordt ook veelvuldig gebruikt als alternatieve reisroute door 

Nederlandse bestuurders. De N773 is een belangrijke verbindingsweg naar de N78, de E25 en 

de E314.  

Op de N78 en N75 zijn de laatste jaren veelvuldig infrastructurele werken uitgevoerd. Dit ter 

bevordering van de veiligheid van de weggebruikers. Zo werden er enkele turborotondes 

aangelegd, ovondes voor het afdraaiend verkeer te sluizen en middenbermen om overstekend 

verkeer op een drukke weg tegen te gaan. Deze werken brachten zoals verwacht veel 

verkeershinder teweeg, maar het resultaat is een daling van het aantal verkeersongevallen.  

Binnen Maaseik en Dilsen-Stokkem bevinden zich talrijke scholen. Dagelijks komen ook een 

duizendtal studenten vanuit Nederland naar de scholen in Maaseik. Dit zorgt voor een grote 

toestroom van verkeer bij begin en einde van de scholen. 

 

 



 

Politiezone Maasland 28  /  81 

2.1.5. Toerisme  

 

In oppervlakte is de stadskern van Maaseik eerder beperkt, maar dit staat in schril contrast 

met de veelheid aan historische gebouwen en objecten van groot belang die je er kan 

bewonderen, zoals het standbeeld van de gebroeders Van Eyck. In de zomeravonden kan je op 

het marktplein ook rustig genieten op één van de vele terrassen. Deze trekken toch steeds wat 

volk naar het centrum.  

Maaseik heeft ook een groot fietstoerisme. Zo kan men gebruik maken van het uitgebreide 

fietsroutenetwerk, waarbij men ook langs bijzondere watermolens komt gereden.  

Het bedevaartsoort Heppeneert is ook een druk bezochte trekpleister. Men kan er tot rust en 

tot bezinning komen.  

Mountainbikers kunnen ook hun hart ophalen in de bossen van Bergerven. Zo kan men ook 

lange wandelingen maken aan de Maasplassen. Het gebied strekt zich uit over Maaseik en 

Dilsen-Stokkem.  

In Maaseik heb je ook nog een verblijfpark en jachthaven, Heerenlaak. Deze intieme 

jachthaven ligt in het hartje van een ongerepte natuur. Snelle motorboten en waterskiërs 

vinden er hun gading aangezien er geen snelheidsbeperkingen zijn. Met zijn luxeverblijfpark is 

Heerenlaak ook een thuishaven voor kampeerders.  

De Steengoed Arena is de thuishaven van onze volleybaltopper, VC Greenyard,  maar biedt 

ook ruimte aan andere activiteiten. Er is ook een zwembad gesitueerd met een mooi 

buitenbad, waar er ’s zomers kan genoten worden van een frisse duik. 
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Dilsen-Stokkem is een landelijke stad aan de oevers van de Maas. De stad ligt in het hart van 

het RivierPark Maasvallei tussen Maaseik en Maasmechelen en maakt deel uit van het 

Nationaal Park Hoge Kempen.  

Het Maascentrum De Wissen is een grote trekpleister voor fietsers en wandelaars. Men kan 

hier ook een fluistertocht maken en kamperen op een kampeervlot.  

Binnen Dilsen-Stokkem zijn er verschillende wandelgebieden die zeker de moeite waard zijn 

om eens te ontdekken. De natuurliefhebber komt hier zeker aan zijn trekken. Verschillende 

wandellussen worden voorzien, dus voor elk wat wils. 

Dilsen-Stokkem is net zoals Maaseik een fietsparadijs. Verschillende fietsroutenetwerken 

doorkruisen de stad.  

In Dilsen-Stokkem ligt er ook een fiets- en voetveerpont waarbij er moeiteloos overgestoken 

kan worden naar de Nederlandse kant.  

Het Terhills Cable Park staat al 4 seizoenen bekend om zijn unieke sfeer. Je kan er leren 

wakeboarden en waterskiën. Het park trekt jaarlijks veel jongeren én ouderen om een klein 

avontuur te beleven en om even verfrissing te vinden tijdens de warme dagen.  

 (Bron: Toeristische gids 2019 – Maaseik + Toeristische ontdekkingsgids 2019 Dilsen-Stokkem)  
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2.1.6. Lokale evenementen 

Op cultureel vlak zijn er voor de beide steden evenementen die jaarlijks terugkeren. 

Dilsen-Stokkem 

 

Maaseik 

 
Bokkerieje fietshappening Internationale Halfvastenstoet 

Smokkelmarkt Lichtstoet Opoeteren 

Nacht van Dilsen (muziekevenement) Van Eyckfeesten 

Volks- en ambachtenmarkt Bokkerieje 

Open Monumentendag Internationale rommelmarkt 

Dilserse Tiroler Bierfeesten Keramiekmarkt 

Maas Trek Beach Party Heerenlaak 

Negenoord Run Mazefestival 

De evenementen krijgen binnen onze zone een code toegekend: 

 Code 1 = inzet extra ploeg(en) voor toezicht en begeleiding is vereist;  

 Code 2 = (verkeers-)toezicht/begeleiding van de interventieploeg(en) is noodzakelijk; 

 Code 3 = (verkeers-)toezicht/begeleiding van de interventieploeg(en) is wenselijk en 

zal worden voorzien tenzij er dringende hulpoproepen zijn; 

 Code 4 = melding van het evenement is enkel ter info en nuttig bij eventuele 

calamiteiten. 

 

Toezicht 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal 546 454 495 533 547 510 488 453 437 489 

De meeste evenementen krijgen een code 4 mee, daar ze gewoon ter informatie zijn. De 

evenementen met code 1 zijn het belangrijkste omdat van onze diensten uit dan effectief een 

extra ploeg ingezet wordt voor toezicht en beveiliging. Er zijn geen grote schommelingen. 
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2.1.7. Technologische ontwikkelingen in het politielandschap 

Via een samenwerkingsovereenkomst “aankoop, installatie en operationalisering van een 

private cloud multi-tenancy voor de zones Carma, LaMa en Maasland” hebben de vernoemde 

politiezones beslist om het hardwareplatform samen te vernieuwen en te vervangen door een 

gezamenlijke architectuur. 

Er werd beslist deze gezamenlijke architectuur te huisvesten in het infraXenter te Hasselt, 

tevens te ontdubbelen en uit te breiden conform een actief-actief oplossing.  

2.1.8. Politiek – Juridisch 

 

De ontvangsten zijn licht gestegen. Dit is nodig om de uitgaven te bekostigen.  

UITGAVEN 2017 2018 2019 %17-18 %18-19 

G.U. - Personeel 6.710.210,00 6.825.600,00 7.086.860,00 1,7% 3,8% 

G.U. - Werkingskosten 776.660,00 855.310,00 833.830,00 10,1% -2,5% 

G.U. - Overdrachten 5.210,00 5.210,00 5.210,00 0,0% 0,0% 

G.U. - Schuld 4.170,00 12.950,00 36.010,00 210,6% 178,1% 

G.U. - Overboekingen 216.240,00 363.590,00 263.910,00 68,1% -27,4% 

B.U. - Investeringen 216.240,00 963.590,00 263.910,00 345,6% -72,6% 

  Totaal gewone uitgaven eigen dienstjaar 7.712.490,00 8.062.660,00 8.225.820,00 4,5% 2,0% 

  Totaal Uitgaven vorig dienstjaar 11.890,00 4.590,00 4.590,00 -61,4% 0,0% 

  Totaal Uitgaven 7.724.380,00 8.067.250,00 8.230.410,00 4,4% 2,0% 

          
  

ONTVANGSTEN 2017 2018 2019 
% '17-

'18 
%18-19 

G.O. - Prestaties 35.100,00 25.100,00 31.730,00 -28,5% 26,4% 

G.O. - Overdrachten 7.262.996,78 7.337.886,78 7.473.002,32 1,0% 1,8% 

G.O. - Schuld 1.730,00 1.730,00 1.730,00 0,0% 0,0% 

B.O. - Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

B.O. - Overboekingen 216.240,00 363.590,00 263.910,00 68,1% -27,4% 

B.O. - Schuld 0,00 600.000,00 0,00 0,0% 0,0% 

  Totaal gewone inkomsten eigen dienstjaar 7.299.826,78 7.364.716,78 7.506.462,32 0,9% 1,9% 

  Totaal inkomsten vorig dienstjaar 144.810,00 303.020,00 272.560,00 109,3% -10,1% 

  Boni  279.743,22 399.513,22 451.387,68 42,8% 13,0% 

  Totaal Inkomsten 7.724.380,00 8.067.250,00 8.230.410,00 4,4% 2,0% 
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Bij de laatste verkiezingen werden twee nieuwe burgemeesters verkozen. De burgemeesters 

zetelen beiden in het politiecollege, samen met de korpschef. Sinds 1 september 2019 met 

eedaflegging en dus begin van het mandaat op 1 oktober 2019 heeft onze zone ook een 

nieuwe korpschef, HCP Ronin Cox. In de loop van 2019 werden bovendien een nieuwe 

politiesecretaris en een nieuwe bijzonder rekenplichtige aangesteld. 

Bij het nieuwe ambtstermijn van de burgemeesters werden ook opnieuw de politieraadsleden 

verkozen. Bij de installatievergadering op 12 februari 2019 werden de leden aangeduid.  

2.1.9. Veiligheidsmonitor 2018 provincie Limburg 

http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/2018/   

De Veiligheidsmonitor 2018 is een grootschalige bevolkingsbevraging die plaats vond tussen 

maart 2018 en mei 2018 op zowel lokaal als federaal niveau. De vragenlijst omvat vragen over 

buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap en aangifte, preventie, contacten 

tussen burgers en hun lokale politie en het functioneren van de politiediensten. Onze zone zelf 

heeft hier niet aan deelgenomen, maar we kunnen ons reflecteren aan de Limburgse cijfers.  

Binnen de veiligheidsmonitor werden 24 fenomenen bevraagd. Het grootste probleem in de 

buurt betreft volgens de bevolkingsbevraging onaangepaste snelheid in het verkeer.  

De top 5 van problemen in de buurt, waarbij de bevolking helemaal wel of eerder wel een 

probleem mee heeft, betreft: 

 Onaangepaste snelheid in het verkeer – 63 % 

 Sluikstorten en zwerfvuil – 47,5 % 

 Hinderlijk parkeren – 36,1 % 

 Agressief verkeersgedrag – 35,3 % 

 Woninginbraak – 34,0 % 

Binnen deze top 5 zien we 3 items die betrekking hebben op verkeerssituaties. Het wordt dus 

duidelijk dat de bevolking zich het meeste ergert aan het verkeer.  

Opmerkelijk zijn ook de volgende fenomenen van de bevolkingsbevraging waarbij de bevolking 

aangeeft eerder geen of helemaal geen problemen te hebben: 

 Moto- of bromfietsdiefstal – 94.4 % 

 Gauwdiefstal – 94.2 % 

 Diefstal uit auto’s – 92.1 % 

 Autodiefstal – 91.9 % 

 Items gestolen of beschadigd aan de buitenkant van de auto – 85.2 % 

 Fietsdiefstal – 81,8 % 

Het voorkomen van verkeersongevallen is een van de doelstellingen van de zone. Ook hier zien 

we in de bevolkingsbevraging dat de bevolking in Limburg dit met 85,2 % als niet 

problematisch aanmerkt. 

Mensen klagen nogal veel van overlast van geluid. Toch zien we hier ook een groter gedeelte 

van de bevolking dat eerder geen overlast ervaart. 

 Overlast – geluid afkomstig van cafés of fuiven: wel: 8,6 %  -  geen: 91,4 % 

 Overlast – geluid door verkeer: wel: 30,2 %  -  geen: 69,8 % 

 Overlast – geluid van de buren: wel: 19,2 %  -  geen: 80,8 % 

http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/2018/
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In de zone krijgen we regelmatig melding van overlast van rondhangende jongeren. De cijfers 

van de provincie Limburg geven weer, dat 14 % van de bevraagde bevolking een probleem 

heeft met dit soort van overlast. Meestal komt het fenomeen van rondhangende jongeren 

meer voor in de zomermaanden, wanneer het vakantie is en de jongeren langer kunnen buiten 

blijven. Of het fenomeen als probleem wordt ervaren hangt vaak ook af van de buurt, 

gemiddelde leeftijd van omwoners enz. In onze politiezone merken we bijvoorbeeld ook een 

groot verschil op dat vlak tussen onze beide steden. 

Het cijfer van vandalisme en graffiti wijst ons erop dat 91,4% van de bevolking hier geen 

probleem mee heeft. Onze zone heeft echter enkele jaren terug een kleine plaag geweten van 

vandalisme door graffiti te spuiten. De dader werd geïdentificeerd, waardoor de overlast 

stopte.  

Op het vlak van veiligheidsgevoel kunnen we zien dat 77,9 % van de bevolking in Limburg zich 

zelden of nooit onveilig voelt. Zo’n 18,5 % voelt zich soms onveilig en de resterende 3,6 % 

voelt zich vaak of altijd onveilig.  

Type delict 
Slachtoffer Aangifte politie 

Ja Neen Ja Neen 

Poging tot woninginbraak 4,5 % 95,5 % 49,3 % 50,7 % 

Inbraak in woning 3,1 % 96,9 % 91,0 % 9,0 % 

Autodiefstal 1,6 % 98,4 % 85,1 % 14,9 % 

Diefstal uit auto 2,3 % 97,7 % 76,5 % 23,5 % 

Iets gestolen of beschadigd aan de buitenkant van 

de auto 

13,9 % 86,1 % 29,4 % 70,6 % 

Motor- of bromfietsdiefstal 1,1 % 98,9 % 75,0 % 25,0 % 

Fietsdiefstal 8,4 % 91,6 % 50,0 % 50,0 % 

Buiten het stelen of beschadigen aan de buitenkant van de auto, ligt het percentage van 

slachtoffer zijn altijd onder de 10 %. We zien hier wel het meeste aantal slachtoffers, maar 

ook het minst aantal aangiftes inzake het delict.  

De politionele statistieken geven enkel de cijfers weer van het aantal geverbaliseerde 

(geregistreerde) criminele feiten. Een deel van de feiten valt erbuiten aangezien hiervan geen 

aangifte werd gedaan. Dit deel van de feiten wordt omschreven als het “dark number”; het 

aantal delicten zonder aangifte.  

De tevredenheid over de politie in de eigen politiezone werd ook gepolst. De bevolking werd op 

zes punten bevraagd: houding en gedrag, algemene tevredenheid, iedereen op gelijke voet 

behandelen, het goede voorbeeld geven, informatie over activiteiten en aanwezigheid op de 

straat. Gemiddeld was de bevolking voor 57,5 % (heel) tevreden over de politie. 32,8 % had 

hier geen mening over of waren noch tevreden, noch ontvreden. Ten slotte was 9,7 % 

(helemaal) ontevreden over de politie. Uit de statistiek blijkt ook dat de mensen ontevreden 

zijn over de aanwezigheid in de straat. Hieruit blijkt dat we nog meer dienen te investeren in 

meer blauw op straat.  

Op de vraag of de wijkagent gekend is, werd verrassend geantwoord. 53,8 % kent zijn of haar 

wijkagent niet. Het overige percentage kent de wijkagent van naam of gezicht of heeft ooit al 

eens contact met hem of haar gehad. Van de bevolking wil 61,2 % enkel in geval van 

problemen meer contact met de wijkagent.   

 



 

Politiezone Maasland 34  /  81 

Van de bevraagde bevolking had 73,2 % in de voorbije 12 maanden contact gehad met de 

politie. Het grootste aandeel van deze mensen hebben contact gehad om aangifte of melding 

te doen van één of ander delict.  

 

De bevolking dewelke ooit in contact gekomen is met de politiediensten, werd ook bevraagd 

over de snelheid van de tussenkomst van de politie. 52,7 % was (heel) tevreden over de 

snelheid, 21,0 % was noch tevreden, noch ontevreden en 10,0 % was (helemaal) ontevreden. 

16,3 % onthield zich van een antwoord.  

De houding en het gedrag van de politie die tussenkwam werd ook beoordeeld. 67,0 % van de 

mensen die in contact kwamen met de politie waren tevreden over hun houding en gedrag. 

12,9% was noch tevreden, noch ontevreden. 9,6 % van (helemaal) ontevreden. Van de 

ondervraagden gaf 10,5 % geen antwoord of was de vraag niet van toepassing. 

We herinneren eraan dat de bevolking van de PZ Maasland niet werd bevraagd, maar er zijn 

zeker wel parallellen te trekken in de voornoemde resultaten. 

2.2. Het zonaal criminaliteitsbeeld 

Als we naar de cijfers van de criminaliteit gaan kijken, ons aangereikt door de Directie van de 

politionele informatie en de ICT-middelen (DRI), zien we dat deze de laatste jaren een licht 

dalende trend vertonen. 

Gerechtelijke inbreuken 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 13-18 

Misdrijven tegen goederen 1 325 1 251 1 062 972 925 839 303 -36,7% 

Misdrijven tegen personen 722 716 686 708 724 764 192 5,8% 

ECOFIN-misdrijven 168 134 98 91 117 163 64 -3,0% 

Andere 145 151 123 149 154 143 53 -1,4% 

Totaal 2 360 2 252 1 969 1 920 1 920 1 909 612 -19,1% 
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Als we binnen onze argumentatiematrix de cijfers van 2018 vergelijken met deze van 2013 

zien we een grote wijziging in de criminaliteit. De misdrijven tegen goederen is over de jaren 

heen met 36,7% gedaald. Enkel de misdrijven tegen personen is over de jaren heen iets 

gestegen. Het totaal aantal misdrijven is met 19,1% gedaald van 2013 tot 2018.  

Misdrijven tegen goederen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 13-18

Diefstal en afpersing  791  797  655  583  480  512  199 -35,3%
Beschadigen van eigendom  349  264  256  257  313  225  76 -35,5%
Wapens en springstoffen  82  97  66  48  66  56  9 -31,7%
Milieu  47  62  52  44  34  26  3 -44,7%
Misdr. tegen openbare trouw  55  30  32  40  30  19  15 -65,5%
Hormonen en doping  1  1  1  0  2  1  1 0,0%

Subtotaal 1 325 1 251 1 062  972  925  839  303 -36,7%
Misdrijven tegen personen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 13-18

Drugs  151  159  195  190  210  190  48 25,8%
Misdr. tegen de lichamelijke integriteit  169  178  174  184  159  214  56 26,6%
Misdr. tegen morele waarden/gevoelens  143  124  93  102  115  117  20 -18,2%
Misdr. tegen de openbare veiligheid  120  107  93  83  105  92  28 -23,3%
Misdr. tegen de familie  39  43  33  43  45  59  12 51,3%
Zedenmisdrijven  30  42  27  37  33  19  12 -36,7%
Misdr. tegen gezag van de overheid  24  19  22  19  15  25  8 4,2%
Vreemdelingenwetgeving  30  23  34  30  18  21  2 -30,0%
Jeugdbescherming  14  11  6  6  10  17  5 21,4%
Bescherming personen  2  5  2  7  7  6  1 200,0%
Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid  0  3  3  3  4  3  0 100,0%
Volksgezondheid  0  1  1  1  2  0  0 0,0%
Mensenhandel  0  0  0  0  0  1  0 100,0%
Misdr. tegen juridisch statuut kind  0  0  1  0  1  0  0 0,0%
Huisjesmelkerij  0  1  0  0  0  0  0 0,0%
Misdr. tegen veiligheid van staat  0  0  2  3  0  0  0 0,0%

Subtotaal  722  716  686  708  724  764  192 5,8%
ECOFIN-misdrijven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 13-18

Bedrog  127  92  75  62  64  104  41 -18,1%
Informaticacriminaliteit  27  18  13  20  43  40  13 48,1%
Economische wetgeving  5  7  9  5  4  11  5 120,0%
Arbeid  3  1  0  1  2  5  2 66,7%
Handelspraktijken  2  1  0  0  1  2  0 0,0%
Sociaal strafwetboek  4  15  1  1  3  0  3 -100,0%
Onwettige uitoefening openbaar gezag  0  0  0  2  0  1  0 100,0%

Subtotaal  168  134  98  91  117  163  64 -3,0%
Andere 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 13-18

Bevolkingsregister  127  122  103  116  120  102  37 -19,7%
Dronkenschap en alcohol  14  16  12  19  23  26  12 85,7%
Kieswetgeving  0  3  0  0  0  0  0 0,0%
Identiteitskaart  4  4  1  1  2  4  0 0,0%
Andere bijzondere wetten  0  5  7  11  8  10  4 100,0%
Overtreding Strafwetboek  0  1  0  0  0  0  0 0,0%
Private veiligheid  0  0  0  1  0  1  0 100,0%
Andere inbreuken Strafwetboek  0  0  0  1  1  0  0 0,0%

Subtotaal  145  151  123  149  154  143  53 -1,4%
Totaal 2 360 2 252 1 969 1 920 1 920 1 909  612 -19,1%
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De top 10 van misdrijven wordt hieronder weergegeven. Diefstal en afpersing blijft over de 

jaren heen het grootste misdrijf.  

 

Bij de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit zien we ook een stijging in 2018. Er werden 

opvallend meer feiten geregistreerd van opzettelijke slagen en verwondingen.  
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De misdrijven die vallen onder de noemer drugs, zien we over de jaren heen ook stijgen. De 

strijd tegen drugs blijft een belangrijk gegeven en verdient nog steeds onze aandacht.  

 

Het grootste misdrijf binnen de categorie drugs, is het bezit van drugs. Meestal betreft het hier 

een kleine hoeveelheid verdovende middelen voor persoonlijk gebruik dat in beslag genomen 

wordt.  

De inbeslagnames cannabis onder de 4 gram, worden door onze zone zelf vernietigd.  

IBS Drugs < 4 gram 2015 2016 2017 2018 

Gram cannabis    80,0   115,4   123,3   104,1  

Aantal joints    12,0     14,0     23,5     18,0  

Gram Hasj      1,0       7,0       7,3       9,7  

 

In 2018 zien we een daling van het aantal vernietigingen inzake cannabis en joints, maar een 

stijging van het aantal gram Hasj.  
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Als we naar de criminele fenomenen gaan kijken, kunnen we ook een daling zien ten opzichte 

van 2013. Het enige fenomeen dat over de jaren heen enorm gestegen is, is Intrafamiliaal 

Geweld. Van elke vaststelling van intrafamiliaal geweld dient een proces-verbaal opgesteld te 

worden. Hierdoor zien we een stijging in het aantal feiten. Het is een fenomeen dat onze 

aandacht vereist.  

De inbraken zijn sinds 2013 met meer dan de helft gedaald. Toch blijft het cijfer hoog scoren, 

waardoor we het moeten blijven opnemen in onze preventieve patrouilles. De impact op het 

slachtoffer/benadeelde is ook in die mate groot dat de aanpak ervan prioritair nodig blijft. 

Criminele Figuren/Fenomenen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 13-18 

Diefstal vervoermiddel  155  182  168  145  90  100  41 -35,5% 
Inbraak  240  175  149  127  113  101  38 -57,9% 
Diefstal andere  157  203  178  136  135  154  57 -1,9% 
Intrafamiliaal geweld  105  107  112  109  121  144  40 37,1% 
Andere (CF en FE)  231  198  157  137  201  144  45 -37,7% 
Geweld in publieke ruimte  163  167  138  157  132  154  27 -5,5% 
Totaal 1 051 1 032  902  811  792  797  248 -24,2% 

 

 

Binnen de zone werden enkele prioritaire fenomenen gekozen. Dit waren de autodiefstallen, de 

diefstallen uit/aan een voertuig, de woninginbraken en de inbraken in een bedrijf/handelszaak.  
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De fenomenen vertonen lichte schommelingen betreffende het aantal feiten. Voor de 

autodiefstallen zien we eerst een stijging, waarna het cijfer weer daalt. Voor de diefstallen 

uit/aan voertuigen zien we meer constante cijfers. In 2017 en 2018 blijft het cijfer laag en 

constant. De woninginbraken variëren ook cijfermatig. In 2013 zien we een piek in de 

woninginbraken, waarna er een enorme daling te zien is. Het cijfer heeft sterke 

schommelingen.  

De inbraken in bedrijven of handelszaken heeft ook een piek in 2013, waarna er ook een 

enorme daling waarneembaar is. In 2017 zien we dan weer een lichte piek, waarna er weer 

een daling zichtbaar is.  

Bij de cijfergegevens van intrafamiliaal geweld zien we, dat zowel het fysisch als het psychisch 

geweld binnen het koppel zeer hoog scoren.  

FE Intrafamiliaal geweld 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fysisch, binnen het koppel  45  35  51  40  45  66  23 
Fysisch, tegen afstammelingen  4  4  5  4  4  4  1 
Fysisch, tegen andere leden  6  9  9  6  9  8  3 

Subtotaal  55  48  65  50  58  78  27 

Seksueel, binnen het koppel  0  0  0  0  0  0  0 
Seksueel, tegen afstammelingen  1  2  1  3  2  0  0 
Psychisch, binnen het koppel  34  43  33  42  50  56  12 
Psychisch, tegen afstammelingen  1  1  1  0  1  0  0 
Psychisch, tegen andere leden  0  2  1  0  2  1  0 

Subtotaal  36  48  36  45  55  57  12 

Economisch, binnen het koppel  2  3  2  5  2  2  0 
Economisch, tegen afstammelingen  0  0  0  0  1  0  0 
Economisch, tegen andere leden  12  8  9  9  5  7  1 

Subtotaal  14  11  11  14  8  9  1 

Totaal intrafamiliaal geweld  105  107  112  109  121  144  40 

Door de dienst Jeugd & Sociaal worden er doorverwijzingen gedaan naar het CAW (Centrum 

Algemeen Welzijnswerk). In 2018 waren er 43 doorverwijzingen. Vergeleken met de 15 

doorverwijzingen in 2013 is dat een stijging van 186,7%.  

Intrafamiliaal geweld 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Doorverwijzing CAW  15  24  25  18  36  43 

Aanvankelijk PV - IFG  42  52  62  54  96  124 
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2.3. Verwachtingen en doelstellingen belanghebbenden 
Afkortingen / Verwijzingen: 

M-Project: een magistraat aanwezig in de zone voor een onmiddellijke beslissing uit te spreken in kader van 

de aanpak van veel voorkomende lokale criminaliteit. 

LIM-Project: onmiddellijke doorverwijzing van druggebruikers naar de hulpverlening. 

FJC: aanpak intrafamiliaal geweld (IFG) door samenwerking met het Family Justice Center (FJC). 

2.3.1. Overzicht verwachtingen 

Onderstaande verwachtingen werden verzameld vanuit de ons toegezonden 

documenten van de betrokkenen. 

Parket van de procureur des Konings Limburg 

Verwachting Doelstelling Succesbepalende factor 

Deelname M-project Snelrecht en aanpak lokale criminaliteit 
Afhankelijk van de mogelijkheid van 

aanwezigheid van de Magistraat in de 
zone 

Samenwerking met LIM-
project 

Snelle doorverwijzing en hulpverlening 
aan druggebruikers 

De vrijwillige medewerking van de 
gebruiker en de mogelijkheid tot 

opname 

Aanpak IFG - 
Samenwerking FJC 

Snelle aanpak en opvolging dossiers 
Aantal dossiers dat opgevolgd dient te 

worden en de aanmeldingen die 
binnenkomen 

Samenwerking en 
informatie-uitwisseling 
bestuurlijke handhaving 

- Signalen van overlast opvangen en 
bestuurlijke controles organiseren 

- oprichting LIVC's 

-Goede samenwerking tussen de 
verschillende diensten en een optimale 

communicatie opbouwen 
- Deelname aan de vergaderingen LIVC 

met hun informatie-uitwisseling 

Aanpak 
criminaliteitsfenomenen 

Werken aan het doen dalen van het 
aantal: 

- Verkeersongevallen 
- Aangiftes IFG 

- Meldingen radicalisering en 
extremisme 

- Feiten eigendomsdelicten 
- Meldingen milieuoverlast 

Capaciteit inzetten om op deze feiten 
controles uit te voeren. Voor sommige 
controles is er specifieke kennis nodig 

waarbij er opleidingen dienen gevolgd te 
worden 

Aanpak Cybercrime 

Aanpak van criminele feiten van 
oplichting via het internet en het 
opbouwen van een expertise ter 
bestrijding van het fenomeen 

Gerichte opleidingen ter detectie van 
cybercrime en ook de middelen hebben 

om gericht onderzoek te kunnen 
uitvoeren 

Innovatie 

Uitbreiden van de technische 
mogelijkheden binnen de zone, zoals 

deelname aan FOCUS, wearables, 
sharepoint, … 

De middelen ter beschikking hebben om 
over te gaan tot aankoop of investering 

Drugscriminaliteit 
Aanpak teelt, dealen en productie van 

plantaardige of synthetische drugs 

- de werking van het nieuwe 
drugsmeldpunt 

- aanwijzingen tot teelt of productie 
- meldingen van dealen van drugs 

- mogelijkheden tot opsporing, voorzien 
van de juiste middelen 

Motorbendes 

Informatie-inwinning en -verspreiding 
over mogelijke motorbendes en hun 

activiteiten om misdaad in de kiem te 
smoren 

Een goede communicatie tussen de 
verschillende diensten 

Aanpak seksuele misdrijven Doen dalen van het aantal feiten 
De aangiftebereidheid van het 

slachtoffer 
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Gouverneur van de Provincie Limburg 

Verwachting Doelstelling Succesbepalende factor 

Aanpak IFG - 
Samenwerking FJC 

Snelle aanpak en opvolging dossiers 
Aantal dossiers dat opgevolgd dient te 

worden en de aanmeldingen die 
binnenkomen 

Uitwerken nieuwe 
administratieve procedures 

Vereenvoudiging van de administratieve 
processen (Project-M, APO, 

Capaciteitsdaling) 

Uitwerking van een efficiënte 
communicatie en opstellen goede 

richtlijnen ter vereenvoudiging van de 
administratieve last 

Bestuurlijke aanpak 
criminaliteitsfenomenen 

Eenvormige aanpak en informatie-
uitwisseling rond de verschillende 

criminaliteitsfenomenen 

-Goede samenwerking tussen de 
verschillende diensten en een optimale 

communicatie opbouwen 
- Deelname aan de vergaderingen 

LIVC's met hun informatie-uitwisseling 
- Uniforme aanpak van de 
criminaliteitsfenomenen 

Aanpak verkeersoverlast 
Verhogen van de verkeersveiligheid door 

het uitvoeren van controles 
Capaciteit inzetten om controles uit te 

voeren inzake verkeersoverlast  

Inzet nieuwe technologie 

Uitbreiden van de technische 
mogelijkheden binnen de zone, zoals 

deelname aan FOCUS, wearables, 
sharepoint, drones, … 

De middelen ter beschikking hebben om 
over te gaan tot aankoop of investering 

 

CSD en FGP Limburg 

    
 

CSD en FGP gezamenlijk 

Verwachting Doelstelling Succesbepalende factor 

Innovatie 

Uitbreiden van de technische 
mogelijkheden binnen de zone, zoals 

deelname aan FOCUS, wearables, 
sharepoint, drones, speech to text, … 

De middelen ter beschikking hebben om 
over te gaan tot aankoop of investering 

 

CSD Limburg 

Verwachting Doelstelling Succesbepalende factor 

Bestuurlijke aanpak 
georganiseerde criminaliteit 
en informatie-uitwisseling 

Eenvormige aanpak en informatie-
uitwisseling rond de verschillende 

criminaliteitsfenomenen 

-Goede samenwerking tussen de 
verschillende diensten en een optimale 

communicatie opbouwen 
- Deelname aan de vergaderingen 

LIVC's met hun informatie-uitwisseling 
- Uniforme aanpak van de 

criminaliteitsfenomenen 

Radicalisering, extremisme 
en terrorisme 

- Opsporing mogelijke radicalisering en 
tekenen van extremisme 

- informatie-uitwisseling verschillende 
diensten ter beeldvorming van de 

situatie 

- Meldingen van mogelijke radicalisering 
- samenwerking met 

scholen/moskees/verenigingen 
- bereidwilligheid tot het maken van een 

melding 

Openbare orde en 
genegotieerd beheer van de 

publieke ruimte 

Het in stand houden van de openbare 
orde tijdens (grootschalige) 

evenementen 

- het verloop van het evenement 
- de inzet van het totaal aantal 

personeel 
- de training van het personeel 

Verkeersveiligheid binnen 
de provincie 

Verhogen van de verkeersveiligheid door 
het uitvoeren van controles 

Capaciteit inzetten om controles uit te 
voeren inzake verkeersoverlast.  
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FGP Limburg 

Verwachting Doelstelling Succesbepalende factor 

Recherchemanagement 
Besparing recherchecapaciteit door 

Lokale en Federale diensten beter op 
elkaar af te stemmen 

- Juist gebruik van de aangereikte 
afhandelingsstandaarden 

- Samenwerking lokale en federale 
diensten 

- Gebruik performant digitaal 
recherchemanagementsysteem met 

gegevensuitwisseling (KISS - GES - …) 

Drugscriminaliteit 

-Productie en handel in synthetische 
drugs: opsporing en ontmanteling van 
labo's, sporenbewust handelen n.a.v. 
dumpingen, informatie-uitwisseling, 

meewerken aan drugsmeldpunt 
- Cocaïnesmokkel: informatievergaring 

van de smokkel, bestuurlijke 
ondermijning van dealers 

- Cannabisteelt: meewerken aan de 
acties "CLEANHOUSE", strijd aanbinden 

met de lokale cannabiskweek, 
samenwerking met FGP 

- Signalen opvangen van 
drugscriminaliteit  

- Meldpunt drugs: informatie-
uitwisseling 

- Samenwerking met FGP 

Georganiseerde 
eigendomscriminaliteit 

Aanpak rondtrekkende 
dadergroeperingen. Bij vaststelling van 

een woninginbraak sporenbewust 
tewerk gaan. Inzetten op preventie van 

woninginbraken 

- Grondige onderzoeken in modus 
operandi waarbij consistenties 
gelokaliseerd kunnen worden 
- Samenwerking met het labo 

- Preventieve acties/projecten ter 
voorkoming van inbraken 

ICT- en Cybercrime 
Evolutie van cybercrime op de voet 
volgen. Een nauwe samenwerking 

uitbouwen met RCCU en FCCU 

- Verrichten van kwalitatieve 
klachtopnames 

- Deelname aan arrondissementele 
taskforce cybercrime 

- lokale bewustwording met 
bewustmaking bevolking 

Geweldscriminaliteit: moord 
en doodslag 

Het consequent toepassen van het 
draaiboek "Verdacht overlijden" met een 

nauwe samenwerking tussen het 
rechercheteam, FGP en labo 

- Mogelijkheid tot bevriezen van de 
situatie 

- communicatie met de FGP en het labo 

Buitgerichte aanpak (PLUK) 
Detectie van illegale 

vermogensvoordelen bij elk onderzoek 
Bijstand van een gespecialiseerd lokaal 

pluk-team 

Informantenwerking 
Uitbouw samenwerking met FGP en 

deelname aan de ingerichte 
overlegmomenten 

Aanmelding van informanten en goede 
informatie-uitwisseling tussen de 

verschillende diensten 

Verhoor van minderjarigen 
(TAM) 

Verder blijven investeren in de 
professionele werking van het TAM 

Inzet personeelscapaciteit 

2.3.2. Verwachtingen prioriteiten ZVP 2020-2025 

Binnen de zone werd een eerste overleg gepleegd met de officieren betreffende de mogelijke 

prioriteiten die opgenomen dienen te worden in het Zonaal Veiligheidsplan.  

 Bestuurlijke handhaving 

Het bestaan van een ARIEC of GIEC 

Voor stad Maaseik bestaat dit al. Voor stad Dilsen-Stokkem nog niet.  

 Woninginbraken 

Blijvend aandacht besteden aan dit fenomeen 

o Inzet op diefstalpreventie: eigen huis of outsourcen van een diefstalpreventie 

adviseur 

o Geen BIN’s wel WhatsApp-groepen aanwezig: belang buurpreventienetwerken 

als partners => referentiepersonen nodig (vrijwilligers) 
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o Opwaarderen kwaliteit eerstelijnszorgen en vaststellingen 

 Labo doet een eerste inschatting op het terrein 

 Sporenbewust vaststellen 

o Vakantietoezichten uitvoeren 

o Aandacht richten op rondtrekkende dadergroeperingen 

 Verkeer 

Ernstige gevolgen mogelijk bij ongevallen en veel aandacht op sociale media, dus als 

prioriteit houden 

o Preventief controles aankondigen op sociale media 

o Toezicht zwaar vervoer opnemen: meer controle op vrachtverkeer en de 

doorstroming in het centrum van Maaseik 

o Controles op snelheid, alcohol en parkeren blijven van kracht (parkeren: GAS 

toepassing nov 2018 voor Maaseik) 

o Contact met scholen verbeteren (PLP41 – samenwerking scholen) 

o Samenwerking met Scheepvaartpolitie (SPN) voor controles van boten op onze 

waterwegen 

o Snelheidsmetingen uitvoeren voor eventuele aanpassingen aan de 

weginfrastructuur 

 Overlast 

Vandalisme, geluidsoverlast, … 

o De milieuambtenaren voeren vaststellingen uit, wij stellen PV op 

o Uitwerken GAS en ook afval verbranden opnemen in het reglement 

o Sluikstorten: eventueel plaatsing bijkomende camera’s en bijkomende 

sporadische patrouilles van federale politie te paard in de natuurgebieden 

 Radicalisme, extremisme 

o Controles op motorbendes: ± 50 inwoners lid van een op te volgen motorbende 

=> infofiches goed aanvullen en voeding van de KISS databank 

o Terug opnemen van de vergaderingen inzake radicalisme 

 Extra: domiciliefraude 

o Verbetering van de digitale weg van woonstonderzoek => uitwisselen van 

informatie tussen de bevoegde instanties => detectie van het fraude probleem 

(COL 2013) 

o De referentiepersonen in de wijk (2 hoofdinspecteurs) bijkomend opleiding laten 

volgen en laten deelnemen aan relevante fora 

 Samenwerking 

Verdere uitbouw van de samenwerking met naburige politiezones CARMA en LaMa 

o Momenteel:  

 LaMa: gebruik cellen, beurtrol OBP, samenwerking ICT, netwerk verhoor 

minderjarigen (TAM) 

 CARMA: vergadering radicalisering (te reactiveren), ten behoeve 

TaFoRaLim, samenwerking ICT, TAM 

 FGP: Operaties Cleanhouse (drugsonderzoeken), telefoonaftappingen, 

labo … 

Mogelijke verwachtingen waar rekening mee gehouden moet worden: 

- Sociale problematiek => specifiek Intrafamiliaal Geweld (IFG): stijging van het aantal 

feiten 

- Cybercrime => rol van de lokale politie is detectie, preventie en sensibilisering, maar 

ook zorgen voor een deftige klachtopname 

- Zedenfeiten als aandachtspunt door een stijging van het aantal feiten 

- Vereenvoudiging van administratie als algemeen punt 
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- Operationele middelen opnemen als algemeen punt 

o Recherchematige aanpak methode PLUK 

o Gebruik van de aangereikte databanken KISS en GES 

o Samenwerking met FGP 

 

Eind augustus heeft een overleg plaatsgevonden met de burgemeesters en de secretaris. 

Bovenstaande punten werden overlopen tijdens het overleg. De verwachtingen van de andere 

belanghebbenden werden ook overlopen. Bijkomend werden volgende punten besproken. 

 M-project (magistraat aanwezig in de zone), FJC (Family Justice Center) 

Meer geschikt voor de grote zones – nvdr. Het M-project en FJC als onderdeel ervan 

zou uitgerold (kunnen) worden over het arrondissement Limburg in 2020 

 Cybercriminaliteit 

Zoals aangegeven inzetten op preventie, sensibilisatie en deftige klachtopname 

 Innovatie 

De werking verbeteren door aan te sluiten op nieuwe projecten (I-policing, FOCUS, …) 

 Bestuurlijke handhaving 

Maaseik heeft een GIEC 

Overheden wisselen informatie uit die gedeeld kan worden, maar opletten met het 

beroepsgeheim 

 GAS 

Kijken of een gezamenlijke codex opgemaakt kan worden voor de 2 steden of 

interzonale samenwerking => afspraken dienen gemaakt te worden 

 Interne werking binnen de politiezone 

De interne werking dient bekeken te worden 

 FGP 

We dienen een loyale partner te zijn en we dienen de samenwerking verder uit te 

bouwen.  

 Samenwerking grensregio 

De samenwerking met de grensregio’s dient efficiënter te verlopen op termijn.  

Het formeel burenoverleg “MAAS-KEMPEN” dient gereactiveerd te worden met de PZ 

CARMA en het Basisteam in Nederland. 

Mogelijke verwachtingen waar rekening mee gehouden moet worden: 

- Meer zichtbaar en aanspreekbaar blauw op straat 

- Aandacht voor actuele informatie 

- Uitvoeren vakantietoezichten 

- Opstart verschillende projecten binnen algemene steun 

- Toepassing van de Community Policing 

- Wet op de private veiligheid => outsourcen van verschillende opdrachten mogelijk

 

2.3.3. Analyse van prioriteiten en verwachtingen 

Van de zones wordt het engagement gevraagd om te participeren in/mee te werken aan de 

uitbouw van de projecten die tot een snelle en multidisciplinaire aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit en van bepaalde specifieke misdrijfvormen (zoals IFG) leiden. Dit ook om samen 

alles op punt te zetten, zodat een eenvormige werking van de verschillende zones 

gegarandeerd kan worden.  
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De politie investeert al jaren in de administratieve vereenvoudiging. Ook nu zijn er enkele 

projecten, waarbij de administratie verminderd kan worden. Dit kan ook leiden tot minder 

tijdsverlies door overmatige administratie, waardoor meer capaciteit kan besteed worden aan 

patrouilles en buitendiensten. De drie projecten (M-project, LIM-project en FJC) draaiden tot 

voor kort proef in de zones LRH en Carma en de evaluatie blijkt positief. De overige Limburgse 

politiezones blijken in hun huidige schaalgrootte te klein om de projecten op dezelfde wijze toe 

te passen, maar een aangepaste vorm aangestuurd vanuit het parket zelf wordt ‘as we write’ 

uitgerold. Het is de bedoeling dat de PZ Maasland net als de andere politiezones zal instappen. 

Maar, wat gaat de impact voor onze zone zijn als wij instappen? Financieel en/of 

capaciteitsgebonden? 

De aanpak van intrafamiliaal geweld (IFG) is een zeer belangrijk gegeven. Het is dan ook de 

aanbeveling om over te gaan tot een samenwerking met het FJC. Op dit ogenblik bieden wij 

reeds noodhulp, slachtofferbejegening, proces-verbaal van vaststellingen en eerste en 

dringende maatregelen, … Het project vraagt op dit moment de inzet van een 5-tal 

medewerkers van de PZ Carma. Welke inzet financieel en/of capaciteit wordt verwacht van 

onze zone?  

We moeten samenwerkingsverbanden sluiten zodat noodzakelijke informatie tussen 

verschillende diensten uitgewisseld kan worden. Onze zone heeft al geïnvesteerd in een 

bestuurlijke aanpak. Samen met de stad Maaseik, Parket van de Procureur des Konings, Dirco 

en het Arbeidsauditoriaat werd een protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en 

onveiligheid opgesteld. Mogelijks gaat dit ook nog voorzien worden voor de stad Dilsen-

Stokkem. Er werd al voorafgaand aan de wettelijke verplichting toegelicht in de omzendbrief 

van 22 mei 2018 ook een zonale LIVC opgericht om kort op de bal te spelen met de informatie 

die hier doorstroomt betreffende radicalisering en extremisme.  

Op criminaliteitsvlak blijven de klassieke fenomenen onze aandacht vragen en zullen we ons 

ook moeten blijven inzetten om het aantal feiten terug te dringen.  

De ontwikkelingen op het vlak van technologie en internet verplichten ons de aanpak van 

cybercrime als aandachtpunt uit te werken. De tijd blijft niet stilstaan en van ons wordt ook 

verwacht dat we innoveren. De maatschappij verandert snel en hier moeten wij ook op 

inspelen. We dienen mee te evolueren met de tijd. De mogelijkheden wat de digitalisering van 

onze werking betreft zullen afgewogen worden in verhouding tot de beschikbare financiële 

middelen.   

De aanpak van drugs- en de ondermijnende criminaliteit is voor het parket een belangrijke 

prioriteit. Ook in onze zone dient hieraan blijvende aandacht besteed te worden. De 

drugscriminaliteit en de bijhorende disruptieve gevolgen blijven groeien.  

Onze zone heeft op haar grondgebied leden van verschillende (criminele) motorbendes. We 

dienen hierin voor opvolging en goede informatie-uitwisseling te voorzien zodat een goed beeld 

geschetst kan worden, zodat alle betrokken partijen op de hoogte gesteld zijn. De info-

uitwisseling met betrekking tot vormen van extremisme en radicalisering wordt gecentraliseerd 

in hoofde van de “information officer”, die samen met de korpschef en een aantal leden van 

het korps in ons lokaal informatiekruispunt ‘IOD’ beschikken over de nodige 

veiligheidsmachtigingen om om te gaan met vertrouwelijke informatie. Het extremisme en 

radicalisering gaan van religie-gerelateerde vormen tot deze gangbaar in criminele bendes. 

Het doen dalen van de verkeersongevallen blijft over heel Limburg een belangrijk gegeven. 

Ook voor onze zone wordt er alles in het werk gesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
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In dat opzicht richten we ons prioritair op de aanpak van fenomenen die kunnen leiden tot 

ongevallen, de gevolgen van ongevallen kunnen verergeren of die als dusdanig asociaal of 

zelfs ‘crimineel’ zijn, zoals overdreven snelheid, rijden onder invloed, niet dragen van de 

veiligheidsgordel, gebruik van een GSM tijdens het sturen, agressief of onaangepast rijgedrag, 

(… ). 

Handhaving van de openbare orde is een basisfunctionaliteit van elke politiezone. We moeten 

dus ook steeds gepast kunnen reageren als deze verstoord wordt. We besteden veel aandacht 

aan de opleiding van ons personeel. Bij grootschalige evenementen kunnen wij steeds rekenen 

op de hulp van het CSD om bijstand te leveren op basis van inzet personeel. We zorgen ook 

ervoor dat de principes zoals vervat in het art. 1 WPA (het begeleiden van het grondwettelijk 

recht op manifestatie) en de omzendbrief CP4 inzake het genegotieerd beheer van de publieke 

ruimte toegepast worden.  

We dienen te voorzien in specialisatie rond de aanpak van seksuele misdrijven, daar dit ook in 

de opmars is. Blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle opvolging en onderzoek van 

dergelijke misdrijven is noodzakelijk. 

Er dient binnen de geïntegreerde politie te worden gestreefd naar het gebruik van een 

performant digitaal recherchemanagement dat de mogelijkheid biedt tot onderlinge 

gegevensuitwisseling tussen Politie en Parket. Hiervoor is een adequate voeding van het 

systeem nodig door onze diensten. 

Onze zone is recent ingestapt in het lokaal informantenbeheer. Een protocol van 

informantenwerking tussen onze zone, het parket van de Procureur des Konings en de FGP, 

werd op datum van 20 juni 2019 goedgekeurd. In het addendum van het protocol werd het 

hoofd van de gespecialiseerde diensten/informatiehuishouding voorzien als ‘OLP’. 

De PZ Maasland draaide van in het begin mee in het arrondissementeel netwerk ‘TAM’ (verhoor 

van minderjarigen). Sinds enkele jaren is de PZ Maasland samen met de PZ Carma en de PZ 

Lama ingestapt in een eigen kleiner interzonaal TAM-netwerk. Wij voorzien hiervoor 2 

medewerkers. De werkingsresultaten zijn positief en de inzet is naar verhouding verdeeld. In 

2018 nam de PZ Maasland 40 van de 196 (20,4%) verhoren voor haar rekening. De verhoren 

vinden plaats in de verhoorstudio’s te Genk of te Bree.  
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2.4. Inrichting van het korps 
Situatie 01/09/2019 

2.4.1. Operationeel kader 

Goedgekeurde formatie   Huidige fysieke situatie   Feitelijke situatie 

Graad Aantal   Graad Aantal   Graad Aantal 

HCP 1   HCP 1   HCP 1 

CP 4   CP 3   CP 3 

HINP 14   HINP 13   HINP 12,8 

INP 56   INP 57   INP 54,5 

AGP 0   AGP 0   AGP 0 

Totaal 75   Totaal 74   Totaal 71,3 

 

2.4.2. Administratief en logistiek kader (CALog) 

Goedgekeurde formatie   Huidige fysieke situatie   Feitelijke situatie 

Graad Aantal   Graad Aantal   Graad Aantal 

Niv A 1   Niv A 0   Niv A 0 

Niv B 6   Niv B 6   Niv B 5,1 

Niv C 5   Niv C 6   Niv C 5,1 

Niv D 6   Niv D 4   Niv D 3,8 

Arbeider 4   Arbeider 4   Arbeider 4 

Totaal 22   Totaal 20   Totaal 18 

 

De feitelijke situatie houdt rekening met de halftijds vervroegde uittreding, de 4/5-de 

regelingen en de loopbaanonderbrekingen van de personeelsleden.  

1% 4% 

18% 

77% 

0% 

Overzicht operationeel kader 

HCP

CP

HINP

INP

AGP

0% 
29% 

28% 
21% 

22% 

Overzicht CALog 

Niv A

Niv B
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Arbeider
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2.4.3. Organogram operationeel kader  

(feitelijke situatie op 01/09/2019) 
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2.4.4. Organogram CALog personeel  

(feitelijke situatie op 01/09/2019)
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2.4.5. Overzicht van de capaciteit per dienst / functionaliteit 

Dienst/ Personeelsformatie 
(Voorzien) 

Capaciteit PZ                    
(VTE op loonlijst) 

Reëel beschikbaar/ 
inzetbare capaciteit 

functionaliteit 1/09/2019 1/09/2019 

Algemene steundienst 37 39 38 

CP 1 1 1 

HINP 4 4 4 

INP 32 34 33 

Gerechtelijk cel 0 2 2 

INP 0 2 2 

Wijkdiensten 15 14 12,9 

CP 1 1 1 

HINP 2 2 2 

INP 12 11 9,9 

Onthaaldienst 2 1 1 

INP 2 1 1 

Recherchedienst 8 7 6,6 

CP 1 1 1 

HINP 3 3 3 

INP 4 3 2,6 

Verkeersdienst 6 4 4 

CP 0 0 0 

HINP 1 1 1 

INP 5 3 3 

Jeugd & Sociale dienst 3 3 3 

CP 0 0 0 

HINP 1 1 1 

INP 2 2 2 

CALOG 26 24 21,8 

HCP 1 1 1 

HINP 3 2 1,8 

INP 0 1 1 

A 1 0 0 

B 6 6 5,1 

C 5 6 5,1 

D - Bediende 6 4 3,8 

D - Arbeider 4 4 4 

        

 
97 94 89,3 

2.5. Invulling normen – werking functionaliteiten 
Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat de nieuwe korpschef een aanpassing van de 

korpsstructuur beoogt vanaf 2020. Deze is echter nog niet volledig uitgetekend. 
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Dringende noodhulp 

Norm: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week 

Onze zone heeft volgende inzet van ploegen: 

- 2 x vroege ploeg  ->  07.00 uur tot 14.00 uur 

- 2 x late ploeg  -> 14.00 uur tot 22.00 uur 

- 1 x nacht ploeg -> 22.00 uur tot 07.00 uur 

- 1 x projectploeg  -> 18.00 uur tot 02.00 uur van zondag tot donderdag 

   -> 20.00 uur tot 04.00 uur op vrijdag  

   -> 22.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag 

Onze nachtshift kan tijdens de uren dat ze alleen voorzien zijn, rekenen op de steun van de 

nabij liggende zones. Onze zone werkt samen met de zones CARMA en Lama betreffende een 

onderlinge bijstand interventieploeg, voor wanneer zich ernstige feiten voordoen met al dan 

niet extremistische of radicale inslag in een van deze zones, om snel versterking ter plaatse te 

hebben. In de zone wordt geen piekploeg georganiseerd. De projectploeg fungeert gedeeltelijk 

als piekploeg, waarbij er overlappende uren zijn voor de late ploegen en de nachtploeg. 

De norm zegt dat per 0,7 interventies een extra ploeg zou ingeschakeld moeten worden. Onze 

zone heeft gemiddeld 1,3 gebeurtenissen per uur. (cijfergegevens CIC Limburg). De norm van 

2 ploegen wordt hier behaald. 

Onthaal 

Norm: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar 

d.m.v. technische infrastructurele maatregelen / Minstens 1 onthaalpunt in iedere 

gemeente van de meergemeentezone 

Onze zone heeft twee politieposten waar een onthaaldienst voorzien wordt. In Maaseik is er 

iedere werkdag onthaal voorzien van 8.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend is enkel op 

zaterdag de onthaalpost in Maaseik geopend en dit van 9.00 uur tot 17.00 uur. In Dilsen-

Stokkem worden onthaaldiensten per halve dag voorzien. Maandag, woensdag en vrijdag is er 

een onthaaldienst voorzien van 9.00 uur tot 13.00 uur. Op dinsdag en donderdag wordt het 

onthaal geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Sinds 2017 maken we gebruik van een digitaal 

afsprakensysteem. 

Aan onze politieposten hangt een parlofoon dewelke na sluitingstijd rechtstreeks 

doorverbonden wordt met het CIC Limburg, waarbij dan een ploeg opgeroepen kan worden om 

bijstand te leveren. 

Wijkwerking 

Norm: 1 wijkinspecteur op 4.000 inwoners 

De stad Dilsen-Stokkem telt 20 539 inwoners. Gezien de stad meer dan 20 000 inwoners telt, 

wordt een norm van 5 inspecteurs weerhouden. De stad Maaseik telt 25 291 inwoners. Gezien 

deze meer dan 24 000 inwoners telt, wordt de norm van 6 wijkinspecteurs weerhouden. 
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Verkeer 

Norm: 8% van de totale werkcapaciteit (zowel van de operationelen als van het 

administratief kader) 

Op dit moment maken 3 inspecteurs, 1 hoofdinspecteur en ½ bediende deel uit van de 

verkeersdienst. We zitten iets onder de 8% van de norm. Er is een tekort aan twee 

medewerkers inspecteurs op de verkeersdienst. Er worden verschillende verkeersacties 

georganiseerd waarbij de algemene steundienst en verkeersdienst ingepland worden. Soms 

zijn de verkeersacties in samenwerking met een andere naburige zone of samen met een 

inspectiedienst. 

Lokale recherche / lokaal onderzoek 

Norm: 10% van het operationeel effectief voor zones met een globaal effectief 

≥ 230, 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) 

voor de weekdagen, voor de andere PZ 

Onze zone beschikt over 6 medewerkers welke op de recherchedienst werken. Gezien onze 

zone maar 7% dient in te zetten in de recherchefunctionaliteit beantwoorden we aan de 

minimumnorm, ondanks er ook twee inspecteurs 4/5de werken.  

Binnen de interventiedienst werd ook een gerechtelijke cel opgestart. De leden van interventie 

kunnen voor steun op het terrein bij deze cel terecht, die in goed contact staat met de 

recherchedienst. Zij leggen de eerste onderzoeken, zodat de recherchedienst het dan verder 

kan overnemen.  

Handhaving van de openbare orde 

NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar 

Binnen onze zone zijn 5 beurtrollen van bereikbaar en terugroepbaar van toepassing. De OBP-

beurtrol gebeurt samen met de politiezone Lanaken-Maasmechelen. Gezien het lage aantal van 

commissarissen, werd een samenwerkingsverband uitgewerkt voor de bereikbaarheid en 

terugroepbaarheid. Binnen deze beurtrol nemen 3 commissarissen van onze zone deel en 2 

commissarissen van de zone LaMa. 

Er wordt ook een permanente beurtrol voorzien van OGP, recherche en slachtofferbejegening. 

Een lid van het operationeel kader wordt ook voorzien in een beurtrol voor als er een collega 

ziek valt of als er een celbewaking uitgevoerd moet worden die niet kan verzekerd worden in 

het samenwerkingsakkoord met de PZ Lama wat de celbewaking betreft. 

Slachtofferbejegening 

NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via 

samenwerkingsakkoord) 

Binnen de jeugd- en sociale dienst werken 1 hoofdinspecteur, 2 inspecteurs en een 

maatschappelijk assistent mee aan de slachtofferbejegening. Er wordt een continue beurtrol 

bereikbaar en terugroepbaar voorzien van een gespecialiseerde medewerker voor het leveren 

van slachtofferbejegening. Buiten deze dienst nemen ook 2 leden van de algemene steundienst 

(interventie) deel aan deze beurtrol.  
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3. Strategische doelstellingen Pz Maasland 2020 – 2025 
 

3.1. Synthese van de argumentatie 

Ter voorbereiding van de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan werden ons cijfergegevens en 

statistieken aangereikt door de Federale Politie. We hebben ook gebruik gemaakt van de 

Veiligheidsmonitor van 2018 dewelke de bevolkingsbevraging van heel Limburg weergeeft. 

Bijkomend werden ook nog eigen analyses uitgevoerd om dit Zonaal Veiligheidsplan tot stand 

te brengen. 

De doelstellingen werden samengesteld op basis van de verwachtingen van de 

belanghebbenden en op basis van het algemeen criminaliteitsbeeld van de zone.  

De prioriteitenlijst dreigt steeds langer te worden. Zo worden ook de fenomenen van overlast, 

radicalisme en cybercriminaliteit naar voor gebracht. Deze fenomenen worden dan ook 

opgenomen binnen onze zone als aandachtspunten waaraan gewerkt wordt.  

Op basis van het criminaliteitsbeeld, koos de Zonale Veiligheidsraad voor volgende prioriteiten:  

- Op het vlak van veiligheid en leefbaarheid: 

o Criminaliteit – Diefstal in Woning (DIW) 

o Verkeer 

o Intrafamiliaal Geweld (IFG) 

o Drugs en ondermijnende activiteiten 

- Op het vlak van dienstverlening en werking 

o Samenwerking 

o Digitalisering 

3.2. De strategische doelstellingen 

3.2.1. Prioritaire doelstellingen inzake veiligheid en leefbaarheid 

Criminaliteit – Diefstal in woning (DIW) 

De diefstallen in woningen blijven hoog scoren in onze zone. Er werden reeds enorme 

inspanningen geleverd om het aantal woninginbraken terug te dringen. Dit heeft echter maar 

een klein effect gehad.  

Een woninginbraak heeft een grote impact op de slachtoffers. Het onveiligheidsgevoel stijgt bij 

de mensen. Onze opdracht bestaat er dus in het aantal woninginbraken in de mate van het 

mogelijke te beheren en het veiligheidsgevoel op te krikken.  
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SMART-doelstelling 

Specifiek: 

 Effectief inzetten op het terugdringen van woninginbraken door het opvoeren van 

patrouilles en een ontradend effect geven door meer en vooral beter blauw op straat; 

 Inzetten op preventie door tips mee te geven op sociale media; 

 Sporenbewust handelen om zo de modus operandi te achterhalen en zo rondtrekkende 

dadergroeperingen op te sporen; 

 Het herbekijken van vakantietoezichten; 

 Het onveiligheidsgevoel terugdringen door een goede opvolging van de slachtoffers en 

door een optimale nazorg aan te bieden;  

 Het voorzien van een preventieadviseur al dan niet in samenwerking met de steden of 

vrijwilligers; 

 Als partner het faciliteren van buurtpreventienetwerken (BIN’s of WhatsApp groepen) . 

Meetbaar: 

 De inbraken zijn meetbaar door de criminaliteitsstatistieken; 

 Er kan een peiling uitgevoerd worden bij de slachtoffers naar het onveiligheidsgevoel en 

ook betreffende de nazorg; 

 De geregistreerde vakantietoezichten kunnen achterhaald worden aan de hand van 

ingebrachte verzoeken; 

 Door het registreren van preventieverzoeken kan bijgehouden worden hoe vaak er 

beroep op een preventieadviseur gedaan wordt; 

 De interactie binnen buurtpreventienetwerken kan gemonitord worden door de 

opvolging binnen de sociale media. 

Acceptabel: 

 Woninginbraken betreffen een algemeen criminaliteitsfenomeen dat aandacht blijft 

vereisen; 

 Volgens de verwachtingen van de belanghebbenden en volgens de resultaten van de 

veiligheidsmonitor zijn woninginbraken een fenomeen dat aangepakt dient te worden; 

 Bij de buurtpreventienetwerken kunnen verdachte toestanden doorgegeven worden die 

door de zone opgevolgd kunnen worden. De burgers geven een initiatief, waarbij wij 

verder kunnen werken.  
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Realistisch: 

 De ploegen dienen algemene patrouilles uit te voeren, dus kunnen ze ook meer gericht 

gestuurd worden op het fenomeen van woninginbraken; 

 Onze zone kan preventief te werk gaan, door preventietips te verspreiden via de sociale 

mediakanalen; 

 Het sporenbewust handelen gebeurt nu in samenwerking met het Labo. Zij verzamelen 

alle gegevens zodat een goed beeld van de modus operandi gevormd kan worden. Onze 

medewerkers dienen wel de sporen te vrijwaren tot het Labo ter plaatse geweest is; 

 Er dient een goede opvolging voorzien te worden van de slachtoffers. Dit vergt extra 

capaciteit, maar is zeker de moeite waard om het veiligheidsgevoel op te waarderen; 

 Onze zone heeft nog geen preventieadviseur in plaats gesteld. We moeten de optie 

bekijken of we dit binnenshuis houden of dit uitbesteden naar een partner toe 

(outsourcing); 

 Bij een buurtpreventienetwerk kan een referentiepersoon binnen de zone aangeduid 

worden. We zullen dus mogelijks op zoek moeten gaan naar vrijwilligers die hieraan 

willen deelnemen en zich willen engageren.  

Tijdsgebonden: 

 Jaarlijks kan een evaluatie gemaakt worden van de situatie of de stand van zaken. Er 

kan dan eventueel een bijsturing plaatsvinden; 

 Onze zone kan ook deelnemen aan de veiligheidsmonitor waarbij een 

tevredenheidsenquête afgenomen wordt bij de burgers; 

 Bij het uitvoeren van vakantietoezicht kan dadelijk feedback gegeven worden aan de 

burgers.  

Kritische succesfactoren en randvoorwaarden 

Binnen dit fenomeen is er één factor waar wij als politiedienst geen rechtstreekse invloed op 

hebben, namelijk de houding van de potentiële dader(s). We kunnen wel inspelen op de modus 

operandi, maar deze kunnen ook evolueren of veranderen. Het sporenonderzoek ter plaatse en 

de technische vaststellingen winnen steeds meer terrein, maar we kunnen nog steeds niet in 

een glazen bol kijken. De bewijslast wordt meer en meer geleverd door aangetroffen sporen, 

wetenschappelijke politie en verder onderzoek. 

De betrokkenheid van de burgers en de inzet van onze medewerkers zijn belangrijke 

succesfactoren. Wat de medewerkers betreft, zijn er enerzijds de verhoogde gerichte 

patrouilles, en anderzijds de vrijwaring van de sporen en de nazorg die in hun handen ligt.  

Zoals in iedere organisatie hangt het behaalde resultaat af van een aantal randvoorwaarden, 

die een grote invloed hierop hebben. We denken daarbij vooral aan: 

- de alertheid, betrokkenheid en inzet van het personeel blijven optimaliseren. 

- de gemeenschapsgerichte politiezorg verder ontwikkelen, waardoor er een 

vertrouwensband kan opgericht worden, waardoor de communicatie en informatie-

uitwisseling optimaler kan verlopen. 

- blijvend in kunnen zetten op preventie en capaciteit kunnen vrijmaken dat zich kan 

toespitsen op het probleem van het fenomeen van woninginbraken. 

 

Verkeer 

Onze zone heeft al jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de verkeersveiligheid en –

leefbaarheid. Een daling van het aantal verkeersongevallen is zichtbaar, maar blijft toch om 
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aandacht vragen. In 2019 vallen 5 dodelijke verkeersongevallen te betreuren in de maanden 

juli en augustus. Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel met verzwarende 

omstandigheid alcohol is in 2019 ook gestegen. We dienen dus blijvend te investeren in 

verkeersveiligheid. 

 

 

SMART-doelstelling 

Specifiek: 

 We dienen een verderzetting te doen van de gerichte verkeerscontroles op alcohol, 

drugs in het verkeer, snelheid, gordeldracht, GSM gebruik en hinderlijk parkeren; 

 Een aantal punten dienen bijkomend opgenomen te worden in de uitvoering van de 

controles: 

o Toezicht op zwaar vervoer: meer controle op vrachtverkeer in het centrum van 

de steden. De gevolgde opleidingen van tachograaf en ladingzekering kunnen zo 

in de praktijk gebracht worden; 

o Bijstand scheepvaartpolitie (SPN): controle van boten op snelheid en 

alcoholgebruik tijdens het varen; 

o Controles op jongeren in het schoolverkeer, waarbij een jongeren proces-verbaal 

opgesteld kan worden; 

o Preventie op vlak van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer: burgers bewust 

maken van wat de effecten zijn van alcohol en drugs in het verkeer en zo een 

sensibilisatie doorvoeren; 

 De controles kunnen ook gericht gebeuren op vraag van de bevolking. De bevolking 

geeft soms tips of vragen ter controle door aan onze diensten, waarop wij verder 

kunnen reageren door het uitvoeren van de gevraagde controles; 

 Snelheidsmetingen uitvoeren om infrastructurele aanpassingen te overwegen; 

 Preventieve en sensibiliserende schooltoezichten inbouwen; 

 Verdere mogelijkheden op vlak van preventie in samenwerking met de stedelijke 

diensten verkennen; 

 Aankondigingen van controles op sociale media => verantwoording aan de burgers en 

bewustmaking van effectieve controles. De burgers kunnen door de persberichten en de 

preventieve tips ook gesensibiliseerd worden in het verkeer; 

 Interne wijzigingen op de verkeersdienst door verschuiving van het personeel met een 

zo efficiënt mogelijke inzet; 

Meetbaar: 

 Statistisch is het meetbaar door de verkeersbarometer ons aangereikt door de federale 

politie. Via deze barometer krijgen we een overzicht van de verkeersongevallen, de 

verkeersinbreuken en de alcoholcontroles; 
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 We kunnen de reacties op sociale media opvolgen. Reacties op resultaten kunnen 

bekeken worden en eventueel kan onze inzet bijgestuurd worden; 

 De resultaten van de snelheidsmetingen kunnen geanalyseerd worden om een beeld te 

vormen van een specifieke locatie; 

 De verkeersongevallen lichamelijk letsel met verzwarende omstandigheid 

alcoholgebruik, worden door onze diensten ook bijgehouden. 

Acceptabel 

 Er komen steeds veel reacties op de sociale media betreffende de resultaten van 

verkeerscontroles. De bevolking ervaart verkeer als een groot aandachtspunt binnen de 

zone. Ook in de veiligheidsmonitor 2018 van de provincie Limburg wordt agressief 

verkeersgedrag als een probleem meegegeven; 

 De cijfers van de verkeersbarometer stellen dat het aantal verkeersongevallen gedaald 

is, maar in 2019 hebben we een stijging van het aantal dodelijke verkeersongevallen. 

Door dit gegeven, blijft verkeer een werkpunt binnen de zone; 

 Verkeer vormt een basisfunctionaliteit binnen de zone. De verkeersdienst als invulling 

daarvan draait momenteel niet op zijn volle capaciteit. Het personeel wordt echter zo 

efficiënt mogelijk ingezet. 

Realistisch 

 Recent zijn er enkele verschuivingen doorgevoerd binnen de verkeersdienst. Enkele 

medewerkers zijn vers gestart binnen de verkeersdienst. Het zijn gemotiveerde 

personeelsleden die een nieuwe insteek kunnen geven aan de verkeersdienst; 

 Het aantal controles kunnen verhoogd worden. Door het beter afstemmen van de 

werking van de verkeersdienst, met een ondersteuning van de algemene steundienst, 

kunnen gerichte controles uitgevoerd worden. 

 We kunnen de bewustmaking verhogen op sociale media. Preventieve tips, 

regelgevingen en resultaten kunnen gepost worden, waardoor extra aandacht besteed 

wordt aan een bepaald verkeersitem; 

 In samenwerking met de diensten van de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik en de 

dienst Wegen en Verkeer kunnen infrastructurele aanpassingen besproken worden; 

Tijdsgebonden 

 De nieuwe leden van de verkeersdienst moeten de tijdspanne gegeven worden om zich 

in te werken in hun nieuwe dienst; 

 Via de maandelijkse/jaarlijkse statistieken kan er een bijsturing gebeuren; 

 Na uitvoering van een snelheidsmeting, kunnen er controles plaatsvinden op die locatie. 

Na een tijdspanne kan opnieuw een snelheidsmeting tot stand gebracht worden om de 

evolutie te bekijken; 

 We kunnen kort op de bal spelen, door dadelijk te reageren op berichten van de sociale 

media. Als er specifieke controles aangevraagd worden, kunnen die dadelijk in de 

planning opgenomen worden. 

Kritische succesfactoren en randvoorwaarden 

Het gedrag van de verkeersdeelnemers is nooit voorspelbaar. We kunnen een inschatting 

maken van hoe iemand zou kunnen reageren, maar er is geen zekerheid. We zijn ook 

afhankelijk van de samenwerking van de verschillende partners. Indien er infrastructurele 

aanpassingen aan de orde zijn, dienen deze uitgewerkt te worden door de stadsdiensten en 

dienst Wegen en Verkeer.  

De sociale media is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Mensen reageren snel op 
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een bericht. Dit kan zowel positief als negatief uitdraaien. Een goede opvolging is daarom 

noodzakelijk. Als we preventieve tips posten op de sociale media, is het daarom nog niet 

gezegd dat dit ook opgevolgd gaat worden. Het effect valt moeilijk in te schatten.  

Op de verkeersdienst zijn enkele nieuwe medewerkers gestart. Zij hebben een inloopperiode 

nodig om hun nieuwe functie eigen te maken. Er dient ook een goede samenwerking tot stand 

gebracht te worden tussen de diensten onderling, zodat een actie uitgevoerd kan worden met 

een deelname van leden van de verschillende diensten.    

 

Intrafamiliaal Geweld (IFG) 

Onder intrafamiliaal geweld wordt verstaan elke vorm van geweld in de gezinssfeer en kan dus 

bestaan uit fysisch, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen (ex-)gezinsleden, 

familieleden of partners. Net zoals andere vormen van geweld is intrafamiliaal geweld niet 

aanvaardbaar en strafbaar. 

De laatste jaren valt het op dat het fenomeen van intrafamiliaal geweld een stijgend verloop 

kent. Onze aandacht is dus vereist om dit fenomeen aan te pakken.  

 

SMART-doelstelling 

Specifiek 

 Het probleem van intrafamiliaal geweld moet bespreekbaar gemaakt worden. Mensen 

moeten zonder problemen aangifte kunnen doen, zonder bevooroordeeld te worden. De 

nodige informatie moet meegegeven kunnen worden. Ook kan men hier preventief te 

werk gaan, door het ter sprake te brengen op de sociale media. Het noodnummer 

‘1712’ kan kenbaar gemaakt worden, zodat mensen die er nood aan hebben, een 

luisterend oor kunnen raadplegen; 

 De algemene steundienst verzorgt ook de eerstelijnszorgen. Zij treden bemiddelend op 

bij een tussenkomst van intrafamiliaal geweld. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt. 

Het is dus noodzakelijk dat ze een goede kennis hebben van de wetgeving en de te 

volgen stappen. Ze dienen de parketrichtlijn 12/2017 – IFG nauwgezet te volgen, zodat 

er een zelfde werkwijze gehanteerd kan worden binnen heel Limburg;  

 De vaststellers dienen een allesomvattende klachtneerlegging te noteren. Bij het 

opstellen van het proces-verbaal dienen ze ook zo veel mogelijk stavingstukken bij te 

voegen. Dit kan gaan van verhoren van getuigen tot medische attesten en foto’s van de 

eventuele verwondingen. Het is belangrijk dat bij iedere vaststelling van intrafamiliaal 

geweld ook een proces-verbaal opgesteld wordt; 

 Bij de opstart van een dossier dient ook voorzien te worden in een degelijke opvolging 

van de slachtoffers. Hieromtrent zijn ook richtlijnen opgesteld die gevolgd dienen te 

worden; 

 Er dient een goede samenwerking opgebouwd te worden tussen de politiediensten, 

justitie en het CAW, zodat het slachtoffer de beste zorgen en hulpverlening krijgt. Op 



Politiezone Maasland 59  /  81 

dit moment werkt het FJC (Family Justice Center) samen met de 2 grotere pilootzones 

in het arrondissement Limburg, maar dit zal uitgebreid gaan worden bij de uitrol van 

het project over de rest van de Limburgse politiezones eind 2019, begin 2020; 

 Het is belangrijk dat informatie ingewonnen wordt over bepaalde gezinssituaties. De 

wijkdiensten spelen een grote rol bij het inwinnen van informatie. Zij kunnen een 

inschatting maken of een probleem zou kunnen escaleren. De verkregen informatie 

dient dan ook wel naar de daartoe bevoegde diensten te geraken, zodat een 

risicoanalyse gemaakt kan worden. Een afweging tot het aanbieden van hulp kan dan 

overwogen worden; 

Meetbaar 

 Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld kan gemeten worden aan de hand van het 

aantal opgestarte dossiers. Hiervan kunnen ook statistieken getrokken worden. Door de 

cijfergegevens kunnen we een analyse maken van de evolutie van dit fenomeen; 

 Op vlak van preventie kunnen we dit meten door bijvoorbeeld de reacties op de sociale 

media wanneer er iets gepost wordt. Spontane aangiftes kunnen ook gefilterd worden; 

 Afhankelijk van de resultaten van de opvolging van een dossier, kan de gezinssituatie 

geëvalueerd worden en kan er eventueel ook een bijsturing plaatsvinden; 

 De samenwerking tussen de kernpartners politie – justitie – CAW kan ook geëvalueerd 

worden op gebied van het verloop van het dossier, de duur van de afhandeling en de 

duur van de hulpverlening; 

 Afhankelijk van de informatie die binnenkomt over een gezinssituatie kan een 

risicoanalyse gemaakt worden; 

Acceptabel 

 Er is een verhoging merkbaar van het aantal vaststellingen van Intrafamiliaal Geweld. 

Dit fenomeen dient dus nauwgezet opgevolgd te worden; 

 De bevolking is vaak niet op de hoogte van de hulpverlening die geboden kan worden 

bij situaties met intrafamiliaal geweld. Via de sociale media kunnen we een 

bewustmaking bewerkstelligen en informatie geven over de hulpverlening die verstrekt 

kan worden. Op deze manier kunnen we ook drempelverlagend werken; 

 We dienen ook capaciteit te investeren in de opvolging van de dossiers zodat een 

kwaliteitsvolle dienstverlening gegeven kan worden; 

Realistisch 

 Bij vaststelling van intrafamiliaal geweld dienen de richtlijnen op de letter uitgevoerd te 

worden, zowel wat het opstellen van het proces-verbaal betreft, als wat de opvolging 

van het dossier aangaat; 

 De samenwerking met de kernpartners is er en dient in stand gehouden te worden. Het 

ketengericht werken dient verder gezet te worden; 

 Eventueel kunnen er bijscholingen gevolgd worden ter uitbreiding van de parate kennis; 

 Bij uitbreiding naar de andere zones, kan er een samenwerking opgebouwd worden met 

het FJC.  

Tijdsgebonden 

 Onmiddellijke toepassing van de vigerende wetgevingen en richtlijnen; 

 Risicoanalyse maken na vaststelling of informatie-inwinning; 

 De stappen nauwgezet opvolgen zodat het dossier niet aansleept; 

 Binnen bepaalde tijd instappen in het FJC-project. 

 In het oog houden van georganiseerde opleidingen die nuttig kunnen zijn. 
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Kritische succesfactoren en randvoorwaarden 

De ernst van een tussenkomst van Intrafamiliaal Geweld is onvoorspelbaar. Dit wordt pas 

duidelijk bij een tussenkomst. Om de tussenkomst tot een goed einde te brengen heeft men de 

medewerking nodig van de partijen, maar ook van de partners. Indien deze medewerking er 

niet is, kan het probleem al snel escaleren.  

De tussenkomende ambtenaren moeten ook over de nodige kennis beschikken om te kunnen 

bemiddelen tussen de verschillende partijen. Er dient een vertrouwensband geschept te 

worden en er dient ook een veilige omgeving gecreëerd te worden, waarbinnen gewerkt kan 

worden.  

Tussen de verschillende partijen dient een open communicatie te gebeuren. Er mag niets van 

informatie achtergehouden te worden, waardoor men niet voor een voldongen feit komt te 

staan.  

De opvolging van een dossier moet ook in goede banen geleid worden. De medewerking is 

vereist van alle betrokken partijen. Ook voor het opvangen van signalen van intrafamiliaal 

geweld is de samenwerking van de verschillende diensten noodzakelijk om te zorgen dat alles 

goed verloopt. 

De politiezone Maasland zal binnen haar mogelijkheden verder inzetten op de dienst Jeugd & 

Sociaal ter ondersteuning van de eerstelijnsdienst om het probleem aan te pakken. 

 

Drugs en ondermijnende activiteiten 

Onze zone situeert zich aan de grens met Nederland. De drugstrafiek is dus een gekend 

probleem. De cijfers van drugsbezit scoren dan ook hoog binnen de zone.  

Het Parket van de Procureur Des Konings in Limburg heeft ook het Anoniem Drugsmeldpunt 

gelanceerd. Voortaan kan men gratis en anoniem melding maken van vermoedelijk 

(drugs)afval of van signalen in de omgeving die kunnen wijzen op criminele drugsproductie.  

  

SMART-doelstelling 

Specifiek 

 Effectief opsporen van plantages, ook met behulp van eventuele informatie die 

binnenkomt via het drugsmeldpunt; 

 De samenwerking op punt houden met de FGP, het Labo en het Parket; 

 Het volgen van opleidingen ter bevordering van opsporing, voor het opbouwen van 

betere expertise; 

 Deelname aan acties, georganiseerd door de FGP en andere partners; 

 Gebruik maken van de beschikbare middelen in de zone: warmtecamera, camera’s, … 

 Gebruik maken van de aangeboden middelen van het CSD en andere partners: 

drugshonden, drones, … 
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 Detecteren van drugsgebruik en drugsbezit tijdens evenementen; 

 Gerichte huiszoekingen naar drugsplantages en labo’s; 

 Jongeren assertiever maken en wijzen op het gevaar van druggebruik, door blijvend in 

te zetten op het MEGA-project; 

 Drugsdumpingen vereisen in de regio Limburg ook de nodige aandacht. Het restafval 

van een plantage of van een synthetisch labo, wordt meestal op een afgelegen locatie 

gedumpt. Er moet dan gekeken worden of er eventueel nog sporen aanwezig zijn die 

kunnen leiden tot het aantreffen van een plantage of labo. Feit blijft wel nog dat het 

restafval opgeruimd moet worden, wat soms dient te gebeuren door gespecialiseerde 

diensten, met hoge kosten tot gevolg; 

 De handel in drugs aanschouwen als een crimineel businessmodel waarbij de 

ondermijnende gevolgen ervan moeten aangepakt worden met aangepaste middelen 

(inbeslagnames, PLUK-wet, bestuurlijke handhaving, …). 

Meetbaar 

 Het aantal plantages die opgedoekt worden, kunnen uit de gegevens van het ISLP-

registratiesysteem gehaald worden; 

 Het aantal misdrijven van bezit van drugs kunnen op dezelfde manier uit het systeem 

getrokken worden. Er worden ook op regelmatige basis statistieken overgemaakt van 

de federale politie, met onze cijfergegevens betreffende drugs; 

 Het aantal acties kan bijgehouden worden, samen met de resultaten van deze acties; 

 Het aantal opsporingen kan bijgehouden worden waarbij gebruik gemaakt werd van de 

beschikbare middelen; 

 De resultaten van een drugsactie op een evenement kan ook verduidelijking brengen 

met betrekking tot het gebruik en dealen van drugs; 

 Vorm van samenwerking opzetten met de grensregio’s om grensoverschrijdende 

problematiek aan te pakken. 

Acceptabel 

 Onze zone bevindt zich aan de grensregio met Nederland. De drugscultuur dient in het 

oog gehouden te worden; 

 We kunnen hoge cijfers voorleggen met betrekking tot het bezit van drugs. Het is dus 

een fenomeen dat aangepakt dient te worden; 

 De samenwerking met de FGP inzake grote drugsdossiers vraagt inzet en capaciteit van 

onze zone. Wij dienen personeel ter beschikking te stellen om een goed verloop van het 

onderzoek te bewerkstelligen; 

 Jongeren experimenteren graag met drugs. Tijdens evenementen kunnen controles 

georganiseerd worden om drugdealers te ontmoedigen en druggebruikers te 

sensibiliseren; 

Realistisch 

 Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan tekenen van mogelijke opstart van 

een plantage, zodat een onderzoek ingesteld kan worden; 

 Het moet combineerbaar blijven met de lopende dossiers en de dossiers die nieuw 

binnenkomen binnen de dienst recherche. Er moet dus capaciteit beschikbaar zijn; 

 De samenwerking met de FGP verloopt goed en kan nog verder uitgebouwd worden 

door een efficiënte uitwisseling van informatie te voorzien; 

 Er moet een goede werking zijn van de beschikbare middelen en deze moeten ook ter 

beschikking zijn; 

Tijdsgebonden 

 We kunnen maandelijks en jaarlijks de statistieken nakijken en bijsturen waar nodig. 
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Een onderzoek naar een plantage dient echter gestructureerd te gebeuren, waardoor er 

geen tijdsspanne op geplakt kan worden. Informatie dient verzameld en geanalyseerd 

te worden; 

 Controles op drugsgebruik bij evenementen kunnen steeds uitgevoerd worden. Van het 

moment dat een evenement bekend gemaakt wordt, kan een analyse gemaakt worden 

en kan er eventueel ook een drugshond aangevraagd worden om in te zetten tijdens de 

controles; 

 Informatie-uitwisseling met de FGP gebeurt via de geijkte kanalen. Van het moment dat 

informatie belangrijk kan zijn voor een bepaald dossier, wordt deze ook doorgegeven; 

 Van het moment dat de FGP een actie gepland heeft binnen onze zone, wordt onze 

zone in bijstand gevraagd. Er wordt dan onmiddellijk capaciteit vrijgemaakt om de 

gevraagde bijstand te leveren. 

Kritische succesfactoren en randvoorwaarden 

Tegenwoordig wordt het moeilijker om drugsplantages op te sporen. De mensen worden 

slimmer en maken gebruik van de nieuwste technieken. De plantages of labo’s die soms 

ontdekt worden, laten een vernuftig staaltje van innovatie zien. Er valt natuurlijk wel altijd uit 

te leren, maar onze middelen blijken dan op sommige vlakken niet te voldoen.  

We willen binnen de zone inzetten op verdere innovatie en digitalisering. Niet alleen in welke 

mate het uitbesteden of outsourcing mogelijk is, maar ook het kosten delend plaatje bekijken 

met de partners. 

Het Drugsmeldpunt speelt ook een rol bij het opsporen van druggerelateerde misdrijven. 

Afhankelijk van de meldingen die binnenkomen, kunnen onderzoeken opgestart worden. 

Informatie over mogelijke locaties kan ook binnensijpelen via de wijkdiensten of 

interventiediensten, die tijdens hun dagelijkse opdrachten een verdachte toestand doorgeven.  

De recherchedienst heeft voor het moment een heel aantal dossiers draaien. Er dient dan extra 

capaciteit vrijgemaakt te worden voor het opsporen van plantages of labo’s. Dat werk komt 

dan nog eens extra boven op hun dagelijks werk. Het zal dus een uitdaging worden om alles 

gecombineerd te krijgen. Mogelijkheden op vlak van samenwerking moeten uitgediept worden. 

3.2.2. Prioritaire doelstellingen inzake dienstverlening en werking 

Samenwerking 

Door de jaren heen werden al veel samenwerkingsverbanden uitgewerkt. Het is belangrijk 

deze te onderhouden, stimuleren, maar ook op regelmatige basis te evalueren. De 

maatschappij verandert, waardoor de noden ook veranderen. Het blijft dus zaak om niet enkel 

alles up-to-date te houden en op de hoogte te blijven van de nieuwe trends, maar ook in 

functie van nieuwe behoeften en/of verwachtingen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te 

verkennen. 
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SMART-doelstelling 

Specifiek 

 Onderhouden en bijwerken van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten; 

 Onderzoeken en aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden; 

 De mogelijkheden onderzoeken tot efficiëntere werking met de beschikbare middelen, 

al dan niet door enige vorm van schaalvergroting van de zone; 

 Onze medewerking verlenen aan het M-project, het FJC-project en het opwaarderen 

van de samenwerking met de Parketdiensten; 

 De mogelijkheden tot outsourcing dienen bekeken te worden, zoals voor de invulling 

van een preventieadviseur of nog de mogelijkheden die de nieuwe wet op de private 

veiligheid ons bieden. 

 De aanpassing van het Benelux-verdrag zal na ratificatie nieuwe mogelijkheden bieden 

in de grensoverschrijdende samenwerking met de Nederlandse buren. Dit dient 

opgevolgd te worden en de nodige opleiding dient te worden voorzien. 

Meetbaar 

 De resultaten van onderzoeken naar mogelijke samenwerkingsvormen evalueren; 

 Een strategisch plan uitwerken voor enige vorm van schaalvergroting; 

 Uitwerken van de mogelijkheid tot deelname aan het M-project en het FJC-project. De 

beschikbare middelen evalueren die nodig zijn tot opstart van het project. 

Acceptabel 

 Samenwerkingen zijn nodig binnen de politiediensten om: 

o Specialisatie en expertise te kunnen opbouwen; 

o Op het vlak van personeel een aantal diensten te ontlasten; 

o Te kunnen rekenen op steun van operationele en ondersteunende diensten; 

o Met de beschikbare menselijke en materiële middelen een maximale output te 

genereren in termen van efficiëntie en effectiviteit 

 De belanghebbenden vragen een gespecialiseerde aanpak van de criminaliteit. Er is een 

goede samenwerking met de diensten onderling nodig om hieraan tegemoet te komen; 

Realistisch 

 Samenwerkingen dienen uitgewerkt te worden, omdat men genoodzaakt is om te 

verbeteren en te vergroten. Het is dan ook natuurlijk dat er naar mogelijkheden 

gezocht gaat worden; 

 Om later in te stappen in het verhaal van het M-project en het FJC-project dient er een 

samenwerkingsverband uitgewerkt te worden tussen de verschillende partners; 

 Het is ook belangrijk om meer partners te betrekken in het politieverhaal. Het 

outsourcen naar gespecialiseerde diensten, kan ons een tijdsbesparing en misschien 

ook een kostbesparing opleveren dewelke onderzocht moet worden. 

Tijdsgebonden 

 De nodige inzet van materiële en personele middelen voor het opstarten van het M-

project en het FJC-project zullen invloed hebben op de timing voor het opstarten binnen 

andere zones; 

 Er worden gesprekken opgestart met de samenwerkende politiezone Carma om 

afspraken te maken rond de vertegenwoordiging in het burenoverleg met de 

Nederlandse partner. 
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Kritische succesfactoren en randvoorwaarden 

Om deze doelstelling tot slagen te brengen is er natuurlijk een bereidheid nodig van alle 

partners tot samenwerken. Die bereidheid hangt samen met wederzijds vertrouwen en de 

resultaten van bestaande overeenkomsten. 

Om de dienstverlening kwaliteitsvol te houden zal samenwerking sowieso nodig zijn. Er komen 

immers heel wat nieuwe uitdagingen op ons af. Kleinere organisaties zoals de PZ Maasland 

beschikken niet over de middelen om al die nieuwe uitdagingen bijkomend op te nemen zonder 

afbreuk te doen aan haar basiswerking. 

 

Digitalisering 

In een wereld waar de informatietechnologie steeds sneller evolueert, dient ook onze zone 

mee in te stappen in het verhaal van digitalisering. Dit zowel als loyale partner in 

samenwerkingsovereenkomsten als onderdeel zijnde van de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus (GPI).  

 

SMART-doelstelling 

Specifiek 

 Bijdragen tot de totstandkoming van het arrondissementeel Sharepoint-platform en 

hierin de interne werking nestelen; 

 Implementatie van FOCUS op het terrein met inbegrip van het voorzien van de nodige 

devices; 

 Uitrollen van mobile office in combinatie met FOCUS; 

 Het digitaliseren van woonstonderzoeken en hiervoor de nodige medewerking zoeken 

bij de beide steden; 

 Het maximaal en efficiënt gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden van de nieuwe 

servers in het InfraXenter van Hasselt; 

 Het voorzien en/of nuttig gebruik van dedicated servers voor het draaien van de nodige 

toepassingen voor het vereenvoudigen van de backoffice-werking, zoals bijv. Topdesk, 

Cobra (…); 

 Het voorzien van 1 of meerdere virtuele (3D-)schermen ter ondersteuning van de 

nieuwe M-werking van het parket Limburg; 

 Up-to-date houden van de geïntegreerde website en afstemming met sociale media; 

 Vereenvoudiging van de administratie en het verder streven naar paperless werken; 

Meetbaar 

 Van bij de oplevering van het Sharepoint-platform is deze voor iedereen beschikbaar 

voor raadpleging van data, wet- en regelgeving en dit vanop elke locatie tot op 

handheld-niveau; 
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 Focus: de snelle en handige toegang tot een aantal toepassingen, waarvan sommige 

‘location-based’ onder een ‘tile-structuur’. Zo zal een takeldienst bijv. snel ter plaatse 

kunnen geroepen worden bij een verkeersongeval en wordt een standaard-PV semi-

automatisch aangemaakt met enkele klikken op het ‘handheld-device’ met focus; 

 Het intekenen op een digitale toepassing met betrekking tot woonstonderzoeken zorgt 

voor een kortere doorlooptijd, een betere informatie-uitwisseling met de dienst 

bevolking en de burger en een efficiëntere afhandeling van dit type dossiers; 

 Het gebruik van virtuele schermen in de M-werking zorgt er voor dat verdachten 

onmiddellijk ‘voorgeleid’ kunnen worden voor de magistraat; 

 De nieuwe website werd in september 2019 online gezet. Via een contactformulier kan 

er contact gemaakt worden met onze zone. Hiervan wordt reeds gebruik gemaakt. Via 

de website neemt men niet enkel kennis van de laatste nieuwtjes, de organisatie en 

interne werking van de zone – er wordt tevens de mogelijkheid voorzien om via een 

formulier achter een tabblad klachten of felicitaties over te maken; 

 De werking van de website en sociale media zal na analyse en evaluatie op elkaar 

afgestemd worden, waardoor informatie minder overlappend zou worden met duidelijke 

linken van het ene informatieplatform naar het andere; 

 Na volledige oplevering van de infraXsite met afstemming van de ‘dedicated’ servers zal 

nieuwe software kunnen geïmplementeerd worden, waardoor taken zoals bijv. 

notulering van vergaderingen en inventarisatie van middelen efficiënter gebeuren; 

 Mits een grondige cultuuromslag en bijhorende sensibilisering zou ons papierverbruik 

zichtbaar naar beneden moeten door in te zetten op digitaal en ‘paperless’ werken. 

Acceptabel 

 Alle informatie wordt centraal ter beschikking gesteld. Alle personeelsleden kunnen de 

informatie die voor hen belangrijk is, online raadplegen; 

 Informatie moet geraadpleegd kunnen worden op het terrein, tijdens een tussenkomst. 

Hierdoor kan veel tijd bespaard worden en kan de nodige informatie bekomen worden; 

 Voor de bevolking moet er een manier zijn om contact op te nemen met de politiezone. 

Via het contactformulier kan gemakkelijk een vraag gesteld worden, waarop onze zone 

een antwoord kan formuleren; 

 Het gebruik van digitale toepassingen voor woonstonderzoeken zorgt voor minder 

werkdruk bij de wijkinspecteurs en minder frustratie bij de burger; 

 Het gebruik van virtuele schermen in de M-werking zorgt ervoor dat er minder 

magistraten nodig zijn om dit te ondersteunen in Limburg. De M-werking zorgt voor een 

lik-op-stuk-werking m.b.t. kleinere en/of eenvoudigere vormen van criminaliteit; 

 Het gebruik van een gemeenschappelijke serverinfrastructuur is kostendelend en is 

beveiligd door het gebruik van een synchroon backup-systeem; 

 Het terugdringen van papiergebruik maakt deel uit van een transversale doelstelling 

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en als dusdanig deel van 

Excellente Politiezorg (EPZ). 

Realistisch 

 De medewerkers dienen op de hoogte te zijn van het gebruik van Sharepoint. Een 

opleiding hierin kan voorzien worden door de ICT-medewerkers; 

 De personeelsleden zullen opgeleid worden in het gebruik van FOCUS. Er gaat een 

principe van Train-The-Trainer uitgevoerd worden; 

 Onze website dient bezocht te worden door de burgers. Het contactformulier is 

raadpleegbaar voor iedereen; 

 Er is een interzonale stuurgroep ICT met de partners Carma en Lama wat het gebruik 

en de opvolging van de gemeenschappelijke serverstructuur betreft; 
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 De steden Maaseik en Dilsen-Stokkem overwegen om in te tekenen in digitale 

toepassingen voor woonstonderzoeken, waarbij kosten voor de hardware (tablets) ten 

laste genomen zouden worden door de politiezone; 

 De APO-werking kan intern afgestemd worden op de coördinatie die nodig is voor de M-

werking. Op voorwaarde dat het budget voor de virtuele schermen beschikbaar wordt 

gesteld kan dan ook effectief van start gegaan worden. 

Tijdsgebonden 

 Op Sharepoint zijn reeds verschillende wetgevingen raadpleegbaar. De oplevering van 

de arrondissementele overkoepelende site wordt verwacht begin 2020; 

 De ICT-dienst is alles in gereedheid aan het brengen voor de implementatie van 

FOCUS. De PZ Maasland is een pilootzone fase 3. De nodige toelichting wordt gegeven 

in november 2019 met het oog op implementatie in de eerste helft van 2020; 

 De website staat online en kan geraadpleegd worden. De website zal wat verder 

uitgebreid worden begin 2020; 

 Ondanks dat de meerjarenplannen 2020-2026 van de steden dit niet voorzagen wordt 

de optie om in 2020 te kunnen werken met de digitale toepassing m.b.t. 

woonstonderzoeken ‘as we write’ onderzocht; 

 De serverstructuur is functioneel. Einde 2019 – begin 2020 worden toepassingen via 

‘dedicated servers’ geïnstalleerd en wordt Mobile office uitgerold over 11 laptops; 

 Administratieve vereenvoudiging en paperless-werken moeten over langere tijd 

gestimuleerd worden met het oog op een substantiële vordering tegen begin 2021. 

Kritische succesfactoren en randvoorwaarden 

De middelen worden ter beschikking aangeboden, maar ze moeten ook gebruikt gaan worden 

door de medewerkers. Indien ze niet thuis zijn in de werkwijze van opzoeken, dient er ook nog 

een opleiding gegeven te worden zodat het gebruik ervan duidelijk wordt.  

De nodige investeringen dienen gedaan te worden en goedgekeurd in de volgende 

begrotingen. Hoewel een groot aantal (ontwikkelings-)kosten e.a. gedragen worden door de 

federale overheid dient de politiezone zelf te investeren in opleiding en hardware. 

De organisatie moet zorgen voor een goede ondersteuning en opvolging. 

3.2.3. Aandachtpunten 

Buiten de aangehaalde prioriteiten dient de zone ook aandacht te besteden aan de andere 

criminaliteitsfenomenen waarmee we te maken krijgen. Zoals in het ZVP 2014-2017/2019 

werd aangehaald blijven overlast, radicalisme en extremisme, aandachtspunten binnen ons 

werkveld. Signalen dienen opgevangen te worden en er dient aangepast gehandeld te worden.  

Cybercriminaliteit bevindt zich in een opmars, waardoor er aandacht aan gegeven dient te 

worden. We dienen in te zetten op preventie, sensibilisatie en kwaliteitsvolle klachtopname.   

Deze aandachtpunten worden niet enkel reactief opgepakt in onze reguliere werking. Er wordt 

tevens regelmatig informatie verspreid voortkomende uit de diverse overlegfora waaraan onze 

vertegenwoordigers actief deelnemen, zoals bv. LIVC, Taforalim e.a. Er zal ook gezorgd 

worden voor de nodige opleidingen. 

Het is belangrijk dat we zeer alert blijven voor veranderingen in frequentie of ernst met 

betrekking tot de aandachtspunten. In dit geval moeten we immers voldoende dynamisch 

kunnen reageren om van een aandachtpunt – hetzij tijdelijk of niet – een prioriteit te maken. 
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4. Het communicatiebeleid 

Een communicatiebeleid bevat een overzicht van de aanpak van formele en informele 

contacten binnen een organisatie.  

Een organisatie kan enkel en alleen optimaal functioneren als de communicatie efficiënt 

verloopt. 

4.1. Externe communicatie 

4.1.1. Overzicht huidige externe communicatie 

Diverse kanalen worden gebruikt om een boodschap over te brengen aan verschillende 

belanghebbenden. Via onze actuablog (http://actuamaasland.blogspot.com/) wordt elke dag 

een persbericht verspreid aan de media en de bevolking.  

Op onze facebookpagina en twitter-account worden berichten gepost, die kunnen gaan over:  

- het oproepen van getuigen,  

- preventietips, 

- resultaten van acties, 

- verkeersmaatregelen naar aanleiding van evenementen. 

 

Ieder jaar wordt gewerkt aan een jaarverslag. De laatste jaarverslagen zijn raadpleegbaar op 

de website. We hebben op deze manier voor een meer ecologische oplossing gezorgd voor de 

verspreiding van de verslagen. Nog een voordeel is dat de verslagen dan voor iedereen 

raadpleegbaar zijn op eender welk tijdstip. 

In 2019 werd onze nieuwe website in gebruik genomen. Deze werd aangepast aan het 

geïntegreerde karakter van de politiediensten.  

 

  

http://actuamaasland.blogspot.com/
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Verantwoording afleggen 

Op de politieraad en de zonale veiligheidsraad 

wordt jaarlijks een overzicht van de behaalde 

resultaten gegeven. Dit wordt gedaan via een 

PowerPointpresentatie. Op deze manier wordt 

er verantwoording afgelegd naar de hogere 

overheid en de bevolking toe. 

Bijkomende mogelijkheden om ook 

laagdrempelig via onze wijkinspecteurs 

aanspreekbaar te zijn en verantwoording af te 

leggen worden onderzocht. 

 

4.1.2. Intenties betreffende de externe communicatie 2020-2025 

De intenties van de zone zijn om deze vormen van communicatie in stand te houden. Alles 

dient up-to-date te blijven, zodat correcte informatie beschikbaar is voor zowel de zone intern, 

maar ook naar de bevolking toe. 

Verdere mogelijkheden tot gebruik van sociale media zal uitgezocht worden. Op deze manier 

wordt er ook gewerkt aan het afleggen van rekenschap naar de bevolking toe.  

Er zal ook aandacht worden geschonken aan de afstemming tussen de website, sociale media 

en eventuele andere informatieplatformen om overlapping te vermijden. Ook dient er gekeken 

te worden of er vereenvoudiging van het proces mogelijk is. 

4.2. Interne communicatie 

4.2.1. Overzicht huidige interne communicatie 

Binnen de organisatie zijn verschillende kanalen waarlangs medewerkers geïnformeerd 

worden.  

Zo is er het digitaal archief, waarbij de medewerkers via een webbrowser te allen tijde toegang 

hebben tot de documenten die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Zo 

worden processen-verbaal ingescand, maar ook omzendbrieven worden ingebracht in het 

digitaal systeem. Er zijn opzoekingen mogelijk, waardoor alles steeds opvraagbaar is voor 

reproductie. In de nabije toekomst zal door gebruik van het Sharepoint-platform het inscannen 

van wetgeving, omzendbrieven en andere documenten niet meer nodig zijn. 

Er wordt driemaal per week een dagverslag aan de medewerkers overgemaakt. Dit is een 

weergave van de voorgevallen incidenten van de voorbije 48 uren. Bijkomend wordt er ook 

een overzicht gegeven van de evenementen binnen de zone en wordt de operationele briefing 

verspreid voor verdere opvolging.  

Door de week vindt dagelijks een dagoverste-briefing plaats. De medewerkers worden hier op 

de hoogte gebracht van de incidenten van de afgelopen 24 uren. Aandachtsvestigingen worden 

hier verduidelijkt en aangekaart. Bijkomend wordt er ook een operationele briefing gegeven 

ter aanvulling van de dagelijkse briefing, met informatiegestuurde politieopdrachten. Deze 

opdrachten kunnen gaan van op te sporen personen, tot te controleren personen of plaatsen. 
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Problemen in een specifiek wijkgebied worden hier ook uiteengezet, waarna een voorstel 

uitgewerkt kan worden tot te nemen maatregelen. Permanente of specifieke opdrachten 

worden ook opgenomen op deels geautomatiseerde dienstbulletins. 

Binnen onze zone vinden ook verschillende overlegmomenten plaats. Zo is er de 

officierenvergadering, de vergadering onder de middenkaders, de overlegmomenten met de 

secretariaten en de wijkvergaderingen.  

 

4.2.2. Intenties betreffende de interne communicatie 2020 - 2025 

De interne communicatie is voor verbetering vatbaar. Personeelsleden lezen vaak het 

dagverslag niet, zodat er waardevolle informatie soms verloren gaat.  

Een mogelijkheid die aangeboden wordt is een 5 minuten briefing. Hier kan men dan de 

belangrijkste informatie raadplegen die men nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie.  

Elke weekdag vindt een dagoverste-briefing plaats, waarbij de meldingen van de afgelopen 24 

uren overlopen worden. Indien er op te volgen meldingen zijn, is dit natuurlijk interessant, 

maar als het afgehandelde meldingen zijn, waar niets meer mee dient te gebeuren, wordt het 

al snel overbodige informatie. De aandacht geraakt zoek, waarbij er misschien weer informatie 

verloren kan gaan. Maar dan komen we tot de vraag, welke informatie is nodig en relevant en 

welke informatie is overbodig? Een goede afweging dient dan te gebeuren.  

Er komen steeds wijzigingen in de vigerende wetgevingen. De opvolging van deze wijzigingen 

kan soms wat verloren gaan. Ook hier kan via de 5-minuten briefing een oplossing bekomen 

worden, door een overzicht van de wetswijzigingen weer te geven. 

Er zal ook ten volle gebruik gemaakt worden van de beschikbare digitale middelen via de 

zogenaamde ‘New Way of Working’ (NWoW). Zo wordt informatie bijv. beschikbaar gesteld via 

WikiPol, Polnews enz. 
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5. Goedkeuring Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025 
 

Voor kennisname van het bovenstaande en voor akkoord over het 
huidige zonale veiligheidsplan 

Leden van de Zonale 

Veiligheidsraad 
Handtekening ter goedkeuring 

Burgemeester-voorzitter  

Dilsen-Stokkem 
Sofie Vandeweerd 

 

Burgemeester Maaseik 
Johan Tollenaere 

 

Procureur des Konings 

Guido Vermeiren 

 

Directeur-Coördinator 
Robin Minten 

 

Korpschef PZ Maasland 
HCP Ronin Cox 

 



Politiezone Maasland 71  /  81 

6. Bijlagen 
 

6.1. Capaciteitsoverzicht  

6.2. Vrijheidsberovingen 

6.3. Verkeersongevallen 

6.4. Cijfergegevens dienst Jeugd & Sociaal 

6.5. Prioriteitenmatrix 

6.6. Overzicht middelen 
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6.1. Capaciteitsoverzicht  

 
Capaciteitsbesteding 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vorming 5769:37 4552:43 3969:10 3951:12 6146:39 4747:04 

Interventie 35968:17 35868:12 35919:29 36261:58 37009:53 35856:17 

Openbare Orde 3014:45 2754:17 2664:04 3213:03 2520:09 3102:29 

Verkeer 8041:33 7693:38 6015:00 5314:23 6823:54 5737:38 

Jeugd & Sociaal 862:32 534:28 650:03 604:03 320:44 370:30 

Onderzoek 17742:56 16242:50 17703:20 18435:13 20288:17 19186:27 

Wijkwerking 14043:43 13742:16 11809:40 11829:43 14004:06 13170:09 

Back-office 30433:01 31480:40 29274:57 26262:44 24837:14 27615:02 

Briefing/Verg./SW 10973:27 11500:11 11930:59 11339:46 15005:40 13977:07 

Onbeschikbaarheden 54370:50 53391:25 53070:44 54190:44 56538:58 53869:25 

Onthaal 10930:33 10803:52 10267:27 9155:04 10009:53 7571:10 

Totaal 192151:14 188564:32 183274:53 180557:53 193505:27 185203:22 

 

De onbeschikbaarheden beslaan iets meer dan een vierde van de capaciteitsuren. Hieronder 

vallen de verloven, de teambuildings, de dienstvrijstellingen, de feest- en brugdagen en de 

ziekteverloven.  

Als tweede grote luik zien we de capaciteitsuren van interventie. Daar de interventiedienst 24 

op 24 uur draait en 7 dagen op 7, creëert deze dienst de meeste manuren.  
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Over de jaren heen zien we maar een lichte schommeling betreffende de totale 

capaciteitsbesteding.  

Hetzelfde geldt ook voor de rubrieken van de capaciteitsbesteding. Hier zien we ook maar 

lichte schommelingen betreffende de manuur verdeling.  
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6.2. Vrijheidsberovingen 
 

 

 

Sinds 2013 zien we een stijging van het aantal aanhoudingen, met als uitzondering het aantal 

arrestaties in 2016.   

 

Feiten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bestuurlijk 41 20 27 35 45 40 

Andere 17 22 26 11 24 30 

Diefstal 12 21 14 8 12 30 

Drugs 13 18 37 21 34 26 

Slagen en verwondingen 7 10 7 10 12 15 

Seiningen 14 15 7 5 15 9 

Zeden 2 4 4 0 0 1 

Totaal 106 110 122 90 142 151 

 

De bestuurlijke aanhoudingen scoren over het algemeen het hoogste. Onder de bestuurlijke 

aanhoudingen vallen de arrestaties in het kader van collocaties of geesteszieken, openbare 

dronkenschap, de openbare ordeverstoringen en de overtredingen inzake het verblijf van een 

vreemdeling.  

 

Ook in het kader van slagen en verwondingen, zien we een lichte stijging over de laatste jaren.  
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6.3. Verkeersongevallen 
 

Verkeersongevallen Dilsen-Stokkem 2013 2014 2015 2016 2017 2018   WE 2018 % WE VKO 

# Vko met stoffelijke schade 154 134 112 137 159 126   40 31,7% 

# Vko met lichamelijk letsel 68 43 57 60 54 48   14 29,2% 

# Vko met doden 3 1 3 2 2 1   0 0,0% 

# Doden 3 1 3 2 2 1   0 0,0% 

# Zwaar gewonden 10 5 11 8 9 1   0 0,0% 

# Licht gewonden 81 58 70 71 70 80   20 25,0% 

Totaal gewonden D-S 91 63 81 79 79 81   20 24,7% 

Verkeersongevallen Maaseik 2013 2014 2015 2016 2017 2018   WE 2018 % WE VKO 

# Vko met stoffelijke schade 212 204 234 220 186 182   45 24,7% 

# Vko met lichamelijk letsel 64 72 66 73 64 54   9 16,7% 

# Vko met doden 2 0 3 1 1 1   0 0,0% 

# Doden 2 0 3 1 1 1   0 0,0% 

# Zwaar gewonden 13 5 8 17 9 6   1 16,7% 

# Licht gewonden 66 96 91 75 72 61   10 16,4% 

Totaal gewonden Msk 79 101 99 92 81 67   11 16,4% 

Verkeersongevallen 2013 2014 2015 2016 2017 2018   WE 2018 % WE VKO 

# Vko met stoffelijke schade 366 338 346 357 345 308   85 27,6% 

# Vko met lichamelijk letsel 132 115 123 133 118 102   23 22,5% 

# Vko met doden 5 1 6 3 3 2   0 0,0% 

# Doden 5 1 6 3 3 2   0 0,0% 

# Zwaar gewonden 23 10 19 25 18 7   1 14,3% 

# Licht gewonden 147 154 161 146 142 141   30 21,3% 

Totaal gewonden (zwaar + licht) 170 164 180 171 160 148   31 20,9% 
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6.4. Cijfergegevens dienst Jeugd & Sociaal 

 

In 2018 werden 43 doorverwijzingen gedaan en opgevolgd inzake intrafamiliaal 

geweld. In totaal werden door de zone 124 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld 

in kader van het fenomeen Intrafamiliaal Geweld.  

Het aantal onderzoeken inzake zedenfeiten is in 2018 sterk gedaald. Er zijn minder 

aangiftes gebeurd betreffende dit fenomeen.  

Er werden ook een pak minder doorverwijzingen gedaan in het kader van Pro Rela of 

bemiddeling door de vrederechter op vrijwillige basis.  

Het aantal videoverhoren is in 2018 ook enorm gedaald.  
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6.5. Prioriteitenmatrix 
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Het cijfer dat het meeste opvalt in de prioriteitenmatrix is de stijging van het aantal misdrijven 

van internetfraude. Het cijfer is verdubbeld in 2018 in vergelijking met het cijfer van 2017. 

Ook het aantal aangiftes van intrafamiliaal geweld zijn gestegen.  

De aanmaak van processen-verbaal in verband met smaad en weerspannigheid is in 2018 ook 

gestegen ten opzichte van 2017. De mensen worden mondiger en gedragen zich agressiever. 

Ze verzetten zich tegen de wet. Dit wordt vooral bij arrestaties zichtbaar. Het geweld tegen 

leden van politiediensten werd onder toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, J. Jambon 

een actiepunt waardoor ook een verhoogde registratie van dergelijke feiten voortkwam. 

De inbraken in bedrijven kent een daling ten opzichte van 2017. Bedrijven gaan zich meer 

wapenen tegen inbraken door het plaatsen van extra beveiligingen en camera’s.  

De woninginbraken daarentegen zijn dan weer iets gestegen ten opzichte van 2017. Extra 

toezichten en controles zijn daarom aan te raden, niet in het minst omwille van de grote 

impact op het slachtoffer die onbekenden in zijn directe privé-omgeving weet indringen. 

6.6. Overzicht middelen 

6.6.1. Overzicht aankopen 

 

Begroting 2018 Begroting 2019 

ICT: workstations ISLP, workstations 

burgernetwerk, schermen, laptop, tablet 

1 anoniem voertuig 

1 interventievoertuig met ANPR 

2 wijkvoertuigen Bodycams 

1 anoniem voertuig interventie Barcodelezer 

1 kogelwerend vest E-bike 

1 motorfiets verkeer IT materiaal 2019 

ANPR-uitbreiding Kast archief rekeningen / zolder 

Camerabewaking cel Lanklaar Radiosysteem BMW moto 

2 stopsticks interventievoertuigen 2 Straallampen 

ISLP op het terrein Zitmaaier 

Vernieuwing servers en aansluiting 

gemeenschappelijk serverbeheer 
Anti-terro maatregelen AIG 
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6.6.2. Overzicht voertuigenpark 

 

Soort Merk Type Bouwjaar Functionaliteit Vestiging T&T 

Anoniem 
voertuig 

Opel Astra 2002 Recherche/J&S Lanklaar --- 

VW Passat 2004 Verkeer Lanklaar x 

Volvo S60 2005 Secretariaten Maaseik x 

VW Jetta 2007 Recherche/J&S Lanklaar x 

Opel Combo 2009 Recherche/J&S Lanklaar x 

Volvo S60 2009 Verkeer Lanklaar x 

Volvo S40 2010 Recherche/J&S Lanklaar x 

Opel Insignia 2011 Wijk Maaseik x 

Peugeot Boxer 2011 Onderhoud Maaseik x 

Audi A4 2012 Korpschef Maaseik x 

VW Jetta 2015 Recherche/J&S Lanklaar x 

Skoda Octavia Combi 2016 Verkeer Lanklaar x 

Skoda Fabia 2018 Secretariaten Maaseik x 

Peugeot 208 2018 Interventie Maaseik x 

ANPR-voertuig Skoda Octavia RS 2014 Interventie Maaseik x 

Politiemotor 

BMW R1150RT 2004 Verkeer Lanklaar --- 

BMW R 1200 GS 2014 Verkeer Lanklaar --- 

BMW R1200RT 2017 Verkeer Lanklaar --- 

Politievoertuig 

Volvo V70 2005 Verkeer Lanklaar x 

Renault Master 2008 Interventie Maaseik --- 

Volvo V70 2008 Interventie Maaseik x 

Opel Vivaro 2009 Wijk Maaseik x 

Opel Vivaro 2009 Wijk Lanklaar x 

Volvo S40 2010 Wijk Maaseik x 

Volvo S40 2010 Wijk Lanklaar x 

Volvo V70 2010 Interventie Maaseik x 

Volvo V70 2010 Interventie Maaseik x 

Audi A6 2012 Interventie Maaseik x 

Audi A6 2012 Interventie Maaseik x 

VW Jetta 2013 Wijk Maaseik x 

VW Jetta 2013 Wijk Lanklaar x 

Skoda Octavia RS Combi 2015 Interventie Maaseik x 

Skoda Octavia RS Combi 2015 Interventie Maaseik x 

Skoda Yeti 2016 Wijk Lanklaar x 

Skoda Yeti 2016 Wijk Maaseik x 

Skoda Octavia RS Combi 2018 Interventie Maaseik x 

Skoda Octavia RS Combi 2018 Interventie Maaseik x 

Opel Crossland X 2018 Wijk Maaseik x 

Opel Crossland X 2018 Wijk Lanklaar x 
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Uitgever 

 
Secretariaat & Operaties 

Maastrichtersteenweg 21 

3680 Maaseik 

 

Contactpersoon:  

Sandra Thijs, Consulent 

089/56 92 22 

 

sandra.thijs@police.belgium.eu 

Met dank aan alle medewerkers die hebben meegeholpen aan het bezorgen van gegevens en informatie. 
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