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Inleiding 

 
 
Het jaarverslag 2011 van de politiezone Maasland werd opgesteld volgens de visie van de excellente 
politiezorg.  
 
Zoals gesteld wordt in de beleidsnota wordt de excellente politiezorg gerealiseerd door het voortdurend 
en gelijktijdig aandacht schenken aan de maatregelen voor maatschappelijke veiligheid, de pijlers van 
gemeenschapsgerichte politiezorg, de kenmerken van informatiegestuurde politiezorg, de principes van 
optimale bedrijfsvoering, de organisatiegebieden en de verwachtingen van de belanghebbenden.  
 
Deze gegevens komen ook terug voor in dit jaarverslag. Een organisatie verwerkt informatie, waardoor 
doelstellingen uitgewerkt kunnen worden en acties uitgevoerd kunnen worden die beantwoorden aan de 
verwachtingen van de belanghebbenden.    
 
Om te zorgen voor maatschappelijke veiligheid is er een samenwerking nodig tussen alle partners 
binnen de zone. De maatregelen van proactie, preventie, voorbereiding, reactie en nazorg worden 
toegepast binnen de politieomgeving. 
 
De vijf pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg – externe oriëntering, probleemoplossend, 
partnerschap, verantwoording en bekwame betrokkenheid - komen aan bod om een beeld te vormen hoe 
de zone zich naar de bevolking toe richt. De gemeenschapsgerichte politiezorg is het resultaat van een 
beleid en strategie die erop gericht is aan criminaliteitsbeheersing te doen, de onveiligheidsgevoelens te 
verminderen, de kwaliteit van het leven te verbeteren, de dienstverlening en de legitimiteit van de politie 
te verhogen.  
 
De kenmerken van de informatiegestuurde politiezorg – doelbepalend, pro- en reactief, meerwaarde 
biedend, uitwisseling en doelgericht – geven de verwerking van de informatie binnen de zone weer. Op 
basis van de informatie die de zone binnenkrijgt, worden gerichte acties uitgevoerd om de criminaliteit 
tegen te gaan en het veiligheidsgevoel te verhogen.  
 
Voor het besturen van de zone wordt op de principes van de optimale bedrijfsvoering gebouwd. De 
principes – resultaatgericht, transparantie, samenwerking, continu verbeteren en leiderschap met lef – 
worden toegepast op het vlak van het leiden en managen van de zone.  
 
Het jaarverslag van 2011 wordt aan de hand van de organisatiegebieden – leiderschap, strategie en 
beleid, management van medewerkers, management van middelen en management van processen – 
uitgewerkt. De strategie van de zone wordt hierin duidelijk uitgewerkt. 
 
Op basis van de verwachtingen van de belanghebbenden wordt de zone gestuurd. De doelstellingen 
worden bepaald, activiteiten gepland en uitgevoerd. De bereikte resultaten worden gemeten via 
verschillende statistieken.  
 
Alle medewerkers van de politiezone hebben samengewerkt om de goede resultaten van de zone te 
bewerkstelligen. Samen hebben ze bijzonder kort op de bal gespeeld om wijkproblemen aan te pakken. 
Een veelvoud aan hangjongeren en locaties werd geviseerd, waardoor problemen op korte termijn 
werden aangepakt. Het doen circuleren van informatie, het gericht aansturen van de ploegen op straat, 
de samenwerking met interne en externe partners en het sensibiliseren en betrekken van de bewoners 
naar en bij welbepaalde problemen heeft gescoord. 
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Voorwoord voorzitter politiecollege 

 
 
Een jaarverslag is een weergave van de beleidsopties en de gerealiseerde doelstellingen van het 
afgelopen werkjaar. De politiezone Maasland is trots dat ze u een overzichtelijk beeld kan 
geven van de inspanningen die geleverd werden om op beleids- en operationeel niveau tegemoet te 
komen aan de realisatie van haar jaarplan. 
 
De goede resultaten die voorgelegd worden zijn in de eerste plaats te danken aan de efficiënte werking 
van het ganse korps. De gewaardeerde samenwerking met allerhande partners droeg er mede toe bij dat 
onze politiezone regelmatig in de positieve zin in de kijker werd geplaatst. We zijn er ons terdege van 
bewust dat er nog veel werk wacht. Een opdracht die we zeker ter harte zullen nemen tijdens het 
volgende werkjaar. 
 
De integrale werking waarbij de synergie optimaal gebruikt wordt stelt ons in staat om met de geboden 
middelen degelijk politiewerk te verrichten. 
 
Mijn dank gaat uit naar alle politieraadsleden, de politiemensen en alle ondersteunende diensten die 
gezorgd hebben dat de politiezone Maasland onder de kundige leiding van haar korpschef haar terechte 
plaats in het politielandschap inneemt. 
 
Jan Creemers 
Burgemeester 
Voorzitter politiecollege politiezone Maasland 
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Voorwoord korpschef 

 
 
De leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering 
van het beheer van dit korps ligt in handen van een korpschef. Eén van de taken van de politiezone is 
veiligheid en leefbaarheid verzekeren in de samenleving. Hieraan wordt gewerkt door het leveren van 
een excellente politiezorg, door een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde en optimale bijdrage 
van alle diensten aan de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak.  
 
Ook in dit jaarverslag kunnen we met een goed gevoel terugblikken op het afgelopen jaar. Door een 
gezamenlijke inzet van alle operationele en administratieve medewerkers en een optimale samenwerking 
met de externe partners, hebben we samen gebouwd aan een veiligere omgeving.  
 
Bij het bekijken van de cijfers inzake veiligheidsfenomenen is te zien dat deze voornamelijk een dalende 
trend vertonen. Het aantal verkeersongevallen over de jaren heen is quasi gehalveerd. Ingevolge bijna 
5 000 alcoholcontroles is intoxicatie bij deze ongevallen slechts 5 %. Vergeleken met vorig jaar is ook 
het aantal vaststellingen van intrafamiliaal geweld met 40 % gedaald.  
 
Toch blijven er inspanningen te leveren. Om de goede cijfers te vrijwaren en te waarborgen dient nog 
steeds capaciteit gestoken te worden in de verschillende toezichtsdomeinen. Elke dag opnieuw wordt tijd 
en aandacht geschonken aan de verschillende prioriteiten binnen de zone. Alle medewerkers leggen zich 
erop toe om het veiligheidsgevoel te verhogen voor alle belanghebbenden.  
 
Daarom gaat mijn dank ook uit naar alle medewerkers voor hun collectieve inzet en hun bekwame 
betrokkenheid in het veiligheidsfenomeen.  
 
Fred Gerarts 
Hoofdcommissaris 
Korpschef politiezone Maasland 
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Leiderschap 

 

De managers van de zone hebben door het sluiten van compromissen een visie en missie uitgewerkt die 
toegepast kan worden voor de zone. Hieruit vloeien waarden en doelstellingen die gemakkelijk 
toepasbaar zijn binnen de werkomgeving en daarbuiten. 

1. Visie en missie 

 
“De zonale politie wil onder het gezag van de bevoegde overheden de principes van de basispolitiezorg 
integraal en kwaliteitsvol toepassen in de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van de 
criminaliteit, in het bijzonder door: 

• bij te dragen tot een maatschappelijke omgeving waar de individuele rechten en vrijheden 
worden geëerbiedigd; 

• het organiseren van activiteiten in het kader van interventie, onthaal, wijkwerk en verkeer, 
waarbij preventie, repressie en nazorg centraal staan. 

 
De medewerkers van de zone willen dit bereiken door:  

• een zichtbare, transparante en klantgerichte dienstverlening op basis van de fundamentele 
gelijkheid van iedere burger; 

• zich gemotiveerd op te stellen; 
• te zorgen voor tevreden en gemotiveerd personeel; 
• de ter beschikking gestelde middelen efficiënt en effectief te gebruiken.” 

2. Waarden 

 
De specifieke waarden van de PZ Maasland zijn:  
 

P Probleemoplossend 
het voorkomen van problemen, de oorzaken detecteren en 
hierop passend reageren; 

O Onpartijdigheid neutraliteit en onafhankelijkheid bewaren; 

L Legaliteit de vigerende wetten en reglementen respecteren; 

I Integriteit uitstraling geven door rechtschapenheid en privacy; 

T Teamwork een positieve werksfeer bevorderen; 

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 en met 
de juiste middelen. 

 
Naar dienstuitvoering betekent dit het volgende voor de interne en externe partners: 
 

� een zichtbare en aanspreekbare politie 
De eigen medewerker wordt gevraagd zichtbaar en aanspreekbaar op het terrein aanwezig te 
zijn. Bezoeken en herbezoeken, voet- en fietspatrouilles, wijkwerkingen zijn slechts voorbeelden. 
Bij de uitvoering van de opdrachten zal gezorgd worden voor een zichtbare en merkbare 
ontplooiing op het terrein. In de mate van het mogelijke wordt de burger betrokken bij het 
uitwerken van de oplossing(en) en wordt zo als partner bij de uitvoering opgenomen.  

� een snelle en adequate hulpverlening 
Vooral snelheid blijft bij alle belanghebbenden een essentiële vereiste. Indien de hulpverlening te 
laat start, wordt dit totaal niet gewaardeerd. Het is een belangrijk argument om de inspanningen 
voor het permanent inzetten van twee interventieploegen te ondersteunen.  

� een preventief en proactief optreden 
Preventief en proactief werken vraagt ‘mensuren’, waardoor men deze medewerkers niet meer 
kan inzetten om op een andere wijze tussen te komen, m.a.w. repressief te laten optreden.  
Door het gericht inzetten van mensen is het mogelijk om problemen te verkomen, de oorzaken 
ervan te detecteren en na analyse, liefst in samenwerking met partners en bevolking, passend te 
reageren. Het is samenwerken in- en extern, als co-eigenaars en in coproductie in een gepland 
en doordacht aanpakken van onderliggende oorzaken van hardnekkige, steeds terugkerende 
problemen. 
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3. Bestuurs- en overlegorganen 
 
Het politiecollege oefent in meergemeentezones de bevoegdheden van de colleges van burgemeester 
en schepenen en van de burgemeesters uit betreffende de organisatie en het beheer van het lokaal 
politiekorps. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten 
die de meergemeentezone vormen.  
 
Voor de politiezone Maasland bestaat het politiecollege uit de burgemeester van Maaseik, Jan Creemers, 
en de burgemeester van Dilsen-Stokkem, Lydia Peeters, de korpschef, Fred Gerarts en de secretaris, 
Marc Dommange. Het mandaat vangt aan op het ogenblik van de eedaflegging van de burgemeester.  
 

 
 

Het college stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Voor onze zone is burgemeester Jan Creemers 
voorzitter van het politiecollege. 
 
De politieraad neemt in meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad betreffende de 
organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps waar. De politieraad vergadert zo dikwijls als de 
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste viermaal per jaar. 
 
De voorzitter van het politiecollege, burgemeester Jan Creemers, zit de politieraad voor.  
 
De bevoegdheden van de vergadering zijn onder andere: 

� de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen; 
� beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie; 
� de bepaling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel 

van het lokaal politiekorps, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde minimumnormen; 
� benoemingen en aanwervingen. 
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In elke politiezone wordt een Zonale Veiligheidsraad (ZVR) opgericht waarbinnen een systematisch 
overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de Procureur des Konings, de korpschef van de 
lokale politie en de bestuurlijke directeurcoördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.  
 
De Zonale Veiligheidsraad heeft tot taak: 

� het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;  
� het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke 

en gerechtelijke politie;  
� het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.  

 
Het Zonaal Veiligheidsplan omvat:  

� de prioritaire opdrachten en doelstellingen, vastgesteld door de burgemeesters en de Procureur 
des Konings, die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd en 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 voor moet 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;  
� de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die 

overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeengekomen 
dotatie overschrijdt.  

 
De gedeelten van het Zonaal Veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder 
de bevoegdheid vallen van de politieraad worden voor akkoord voorgelegd aan de politieraad.  
 
Na goedkeuring door de burgemeesters en de Procureur des Konings wordt het voor goedkeuring 
voorgelegd aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die zich uitspreken binnen een termijn 
van 2 maanden. Bij niet-goedkeuring wordt aan de beide ministers een nieuwe versie voorgelegd. De 
termijn van goedkeuring wordt dan herleid tot 1 maand.  
 
 
Strategische doelstellingen ZVP 2009 - 2012 
 

� We willen bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid in onze zone door het voeren 
van een gerichte verkeershandhavingsstrategie. 
 

� We willen de betrokkenheid van de medewerkers verhogen bij de invulling van de 
Informatiegestuurde Politiezorg (IGPZ). 

 
 
Behoudens de initiatieven in het raam van de verkeersveiligheid zullen geen actieplannen ontwikkeld 
worden. 
 
Bestaande en succesvolle initiatieven worden geborgd, andere problemen en fenomenen worden 
aangepakt met activiteitenvoorstellen en briefings (respectievelijk aanpak op middellange en korte 
termijn). 
 
Binnen de politiezone bevinden zich ook nog overlegorganen zoals de wekelijkse vergadering van de 
officieren. Hier wordt de dagelijkse werking van het korps besproken.  
 
Bijkomend is er ook nog wekelijks een overleg tussen de korpschef van de politiezone en de 
diensthoofden van het CALog personeel over de administratieve en logistieke werking van het korps.  
 
Op deze wijze is de korpschef op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de politiezone en kunnen 
problemen die zich stellen op een doordachte manier opgelost worden. 
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Strategie & Beleid 

 

Om een goede strategie en beleid uit te werken, dient men voldoende informatie te verzamelen over 
belangrijke variabelen zoals sociale, ecologische, economische, wettelijke en demografische 
ontwikkelingen en deze te analyseren, en de oorsprong, juistheid en kwaliteit ervan te onderzoeken. 

1. Informatie externe omgeving (omgevingsfactoren) 

1.1. Geografische situering 

 
De politiezone Maasland wordt gevormd 
door de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem. 
De steden liggen in het noordoosten van 
Belgisch-Limburg en zijn beiden 
grensgemeenten. Ze worden door de Maas 
gescheiden van Nederland. Er is een 
belangrijke grensovergang via de Maasbrug 
te Maaseik en een “toeristische verbinding” 
via het “Veer van Stokkem”.  
 
De politiezone wordt opgedeeld in vier 
wijkgebieden; quasi evenwaardig naar 
bevolkingsaantallen en werklast. Deze 
wijkzones zijn : Maaseik, Neeroeteren – 
Opoeteren, Elen – Rotem – Dilsen en 
Lanklaar – Stokkem. 
De zone wordt begrensd door de 
politiezones Maasmechelen, GAOZ en 
Noordoost-Limburg. De zone Maasland 
behoort tot het arrondissement Tongeren. 

 
In de zone zijn er twee commissariaten, Maaseik en Lanklaar. Beide commissariaten zijn voorzien van 
een dienst onthaal, een wijkdienst en een interventiedienst. In het commissariaat van Maaseik bevinden 
zich de diensten recherche, jeugd & sociale dienst en verkeer. 
 
 

 

 

 

 

Commissariaat van Maaseik 
Maastrichtersteenweg 21 

3680 MAASEIK 
Tel. 089/56 92 11 – Fax 089/56 92 93 

Commissariaat van Lanklaar 
Nieuwstraat 32 

3650 DILSEN-STOKKEM 
Tel. 089/79 09 00 – Fax 089/75 44 19 

 
Openingsuren: 

Alle weekdagen van 8u tot 18u 

Zaterdag en zondag van 9u tot 17u 

 

Openingsuren: 

Alle weekdagen van 9u tot 17u – 
uitgezonderd dinsdag van 9u tot 19u 

Zaterdag en zondag gesloten 
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1.2. Demografische elementen 

 
Maaseik telt op 31/12/2011 in het totaal 24 815 inwoners, waarvan 14 % van vreemde origine zijn. De 
totale oppervlakte van Maaseik bedraagt 7.692 ha en bestaat uit de deelgemeenten Maaseik, 
Neeroeteren en Opoeteren. Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen inwonend in Maaseik. De 
verhouding van het aantal mannen en vrouwen in Maaseik ligt dan ook op 50/50. 
 

Inwoners Belgen Vreemdelingen Totaal 

Mannen 10622 1782 12404 

Vrouwen 10703 1708 12411 

Totaal 21325 3490 24815 

 
Dilsen-Stokkem telt op 31/12/2012 in het totaal 19 930 inwoners, waarvan 11,6 % van vreemde origine. 
De totale oppervlakte van Dilsen-Stokkem bedraagt 6.561 ha en bestaat uit de deelgemeenten Dilsen, 
Rotem, Elen, Stokkem en Lanklaar. Ook hier is het aantal mannen ten opzichte van het aantal vrouwen 
evenredig verdeeld. 
 

Inwoners Belgen Vreemdelingen Totaal 

Mannen 8761 1210 9971 

Vrouwen 8851 1108 9959 

Totaal 17612 2318 19930 

1.3. Sociale aspect 

 
Hieronder wordt de evolutie weergegeven van de niet werkende werkzoekenden (NWWZ) van de 
gemeenten Maaseik en Dilsen-Stokkem. We kunnen in 2011 terug een daling waarnemen van de 
werkloosheid.  
De cijfers werden gepubliceerd op de website van Arvastat en betreffen de gemiddelde cijfers voor het 
jaar 2011. (http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html) 

 
NWWZ NWWZ 

Gemeente Maaseik Gemeente Dilsen-Stokkem 

Leeftijd 2008 2009 2010 2011 Leeftijd 2008 2009 2010 2011 

< 25 jaar 131 195 181 163 < 25 jaar 122 184 179 156 

25 tot 50 jaar 304 423 433 362 25 tot 50 jaar 292 435 432 378 

>= 50 jaar 196 209 228 224 >= 50 jaar 161 189 196 185 

Totaal 631 827 842 749 Totaal 575 808 807 719 

                    Studieniveau 2008 2009 2010 2011 Studieniveau 2008 2009 2010 2011 

Laag 351 438 434 377 Laag 321 416 412 376 

Midden 195 288 300 269 Midden 198 312 314 277 

Hoog 85 101 108 103 Hoog 56 80 81 66 

Totaal 631 827 842 749 Totaal 575 808 807 719 

                    Geslacht 2008 2009 2010 2011 Geslacht 2008 2009 2010 2011 

Mannen 285 428 441 377 Mannen 253 419 416 352 

Vrouwen 346 399 401 372 Vrouwen 322 389 391 367 

Totaal 631 827 842 749 Totaal 575 808 807 719 
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1.4. Economie en mobiliteit 

 
In Maaseik zijn er drie industriegebieden: industrieterrein Jagersborg (Gremelsloweg), Renkoven 
(Koningin Fabiolalaan) en industrieterrein Klein-Root (Canadastraat). Het terrein van Jagersborg is het 
grootst, namelijk 74 ha. Op het industrieterrein Jagersborg bevinden zich 102 bedrijven. Op Renkoven 
bevinden zich 3 bedrijven en Klein Root heeft 26 bedrijven op zijn terrein. 
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In Dilsen-Stokkem werden twee grote zones bestemd als industriegebied met name de industriezone 
Lanklaar (207 ha) en de terreinen rond de voormalige zinkfabriek te Rotem (110 ha). Het industrieterrein 
Rotem ligt langs de Zuid-Willemsvaart die opportuniteiten biedt voor kanaalgebonden bedrijvigheid. Op 
het industrieterrein Rotem bevinden zich 28 bedrijven. Het industrieterrein van Lanklaar bevat het 
grootste aantal bedrijven; ongeveer 125 bedrijven.  

 

  
 
In de zone is er geen treinverkeer. Het openbaar vervoer wordt gerealiseerd door 
busvervoermaatschappij “De Lijn”. Hierbij zijn enkele snelbussen die een verbinding verzorgen met 
Brussel en Antwerpen. Het openbaar vervoer wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de schoolgaande jeugd.  
 
De N78 en de N75 zijn als gewestwegen de belangrijkste verkeersassen in de zone. Deze wegen worden 
vooral gebruik voor het woon-werkverkeer en het bedrijfstransport. Vooral 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. De aard van de bedrijvigheid is sterk verschillend, met 
zowel kleine lokaal gerichte bedrijven als regionale bedrijven.  
 
Binnen Maaseik en Dilsen-Stokkem bevinden zich talrijke scholen. Dagelijks komen ook een duizendtal 
studenten vanuit Nederland naar de scholen in Maaseik. Ze verplaatsen zich te voet, met de fiets, 
bromfiets, autobus of auto. Dit zorgt voor een grote toestroom van verkeer bij het begin en einde van de 
scholen. Een doorgedreven verkeerstoezicht en punctuele verkeersregeling is noodzakelijk om het een en 
ander in goede banen te leiden. Aan de grootste scholen wordt er dagelijks schooltoezicht voorzien door 
de wijkagenten, de leden van algemene steun en door de operationele leden van de verkeersdienst.  
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1.5. Toerisme en recreatie 

 
Voor Maaseik is er een fietsroutenetwerk van wel 1000 km, waarvan 500 km autovrij is. Over de vlakke 
dijken van het Maasland in Dilsen-Stokkem kan men ook zorgeloos fietsen via het fietsroutenetwerk en 
gebruik maken van de fietsveren en een veerpont, waardoor men makkelijk over de landsgrens kan 
komen.  
 
Maaseik moet het in de binnenstad vooral hebben van dagjestoeristen. Ze kunnen er de nieuwe 
winkelcentra ‘Kloosterbempden, Hepperstaete en Kolonel Aertsplein’ bezoeken.  
 
In de omgeving van Maaseik en Dilsen-Stokkem werden verschillende wandelingen uitgestippeld, waarbij 
de toerist kan genieten van de vredige en rustieke omgeving. De bossen en het natuurschoon zorgen in 
beide steden voor een belangrijk toeristisch gegeven: tijdens de zomermaanden verblijven jeugdgroepen 
van meer dan 5.000 kinderen in de Maaseikse natuur. 
 
De watersport in Aldeneik zorgt mede door de aanwezige campings voor verblijfstoerisme van vooral 
Duitse toeristen. Met Herenlaak, te Aldeneik, leunen we aan bij de grootste binnenhaven van Europa voor 
plezierboten. 
 
Er zijn in de zone geen grote pretparken of vakantiedomeinen. Kleinschalig kennen we het nationaal park 
‘de Hoge Kempen’, ‘’t Eilandje’ in Neeroeteren en ‘de Wissen’ in Stokkem. De mogelijke realisatie van 
‘Center Parcs’ is toekomstgericht interessant. In Maaseik zijn Bergerven en de Wouterbron als campings 
in het groene Oeterdal gekend.  
 

2. Organisatie binnen de politiezone 
 
Alle diensten worden geleid en begeleid door een hoofdinspecteur. De coördinatie en ondersteuning van 
de functionaliteiten wordt verzekerd door een commissaris. 
 
De operationele medewerkers zijn enerzijds verdeeld over de functionaliteiten (wijkwerking - algemene 
steun - onthaal – recherche - jeugd- en sociale politie met slachtofferbejegening – verkeer), anderzijds 
over de vier wijkgebieden waarbij een groep van mensen vanuit hun vertrouwde discipline samen de 
problemen van de burger aanpakken. Op deze manier komen we ook tegemoet aan de 
informatiegestuurde politiezorg.  
 
In ieder wijkgebied richten de wijkinspecteurs hun diensten op de bekommernis van hun inwoners. Voor 
de aanpak van hun problemen kunnen zij dan rechtstreeks beroep doen op hun collega’s uit de algemene 
steun. De wijkgebieden van een gemeente worden ondersteund door een onthaal(post). Voor 
‘grensoverschrijdende’ problemen of indien er nood is aan bijzondere middelen, kennis of vaardigheden, 
doen de wijkgebieden beroep op de gespecialiseerde steun.  
 
In 2011 werden alle gedetacheerden opgezegd. De plaatsen werden opgenomen in de formatie en 
effectief ingevuld op 01/09/2011. Voor het operationeel kader geeft dit de volgende bezetting.  
 

Goedgekeurd kader Organiek kader Feitelijk kader 

OK MK BK AK OK MK BK AK OK MK BK AK 

5 14 56 0 4 14 54 1 4 14 52,4 1 

75 73 71,4 

 
Het administratief en logistiek kader zorgt voor de ondersteuning van alle diensten. Dit inzake logistiek 
beheer, ICT, financiën, beleid, HRM en de administratieve verwerking van de binnenkomende informatie.  
 

Goedgekeurd kader Organiek kader Feitelijk kader 

A B C D A B C D A B C D 

1 6 5 10 0 5 7 8 0 4,8 5,8 6,6 

22 20 17,2 

 
De organogrammen van de zone, van het operationeel en administratief en logistiek kader, zijn terug te 
vinden in de bijlage. 
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PZ 5383 Maaseik 
Neeroeteren - 

Opoeteren 

Elen - Rotem - 

Dilsen 

Lanklaar -  

Stokkem 

Officier CP Boonen P. CP Opdenakker T. 

HINP Ramaekers B. HINP Simons E. HINP Vranken H. HINP Warson J. 

INP Jans R. INP Hendrikx J. INP Douha B. INP Cagnazzo N. 

INP Nevels R. INP Hulsbosch E. INP Schrijvers P. INP Penders T. 
Wijk 

INP Roex P. INP Verstraeten J. INP Sleven T. INP Weytjens N. 

HINP Vrinssen P. HINP Ceyssens L. 

INP Beynsberger A. INP Coremans K. INP Berben L. INP Cornelissen M. 

INP Eerdekens K. INP Heussen A. INP Dirkx P. INP Jaspers S. 

INP Goossens D. INP Jansen P. INP Hilven P. INP Lantin L. 

INP Lahnich M. INP Paredis G. INP Kerkhofs S. INP Levoyannis K. 

INP Schulpen G. INP Reviers N. INP Op't Roodt D. INP Loy D. 

INP Stoffels W. INP Rutten S. INP Rutar K. INP Severijns J. 

Algemene 
Steun 

INP Swennen J. INP Van Eygen K. INP Vanhengel A. INP Swennen B. 

HINP Stockmans S. HINP Geelen J. 

INP Vanthoor A. Onthaal 

INP Van Tiggel G. 
INP Vanelderen S. 

Gespecialiseerde steun 

Officier CP Provost S. 

HINP Govaers A. HINP Bamps L. 
Recherche 

INP Hamaekers B. INP Jaeken N. INP Thans T. INP Tielens R. 

HINP Sweeck J. 
J & S 

INP Smeets L. INP Bakkers H. 

HINP Wouters G. 

INP Reyniers D. INP Wins J. INP Coenen M. INP Dalemans B. Verkeer 

INP Dreessen M. AGP Verhoeven L. 

(Personeelssituatie op 31/12/2011) 

 
De dienstplanning wordt ook uitgevoerd in functie van de behoeften van de zone. Dagelijks is er 24 uur 
permanentie voorzien door de wisselende ploegen. Ook is er dagelijks onthaal voorzien, in de weekenden 
enkel in Maaseik. Indien er grote evenementen plaatsvinden, worden de wijkagenten dienstgericht 
ingepland voor het houden van toezicht. De verkeersdienst springt bij indien er verkeersregelingen 
noodwendig zijn. De recherche en de dienst jeugd en sociaal worden gepland met dagdiensten, maar zijn 
steeds terugroepbaar voor het nemen van sporen of voor het bieden van slachtofferhulp. De diensten 
worden ook gepland in functie van acties of controles. Iedere functionaliteit wordt gericht ingepland. 

3. Gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) 

 
Een gemeenschapsgerichte politiezorg beoogt een meer in de samenleving geïntegreerde politie, die ter 
beschikking staat van de burger(s) en die, samen met de burger, zoekt naar oplossingen voor situaties 
van onveiligheid. Het concept bestaat uit vijf pijlers die essentieel zijn voor de gemeenschapsgerichte 
politiezorg.  
 

3.1. De externe oriëntering 
 
“De politie staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin; ze is in de maatschappij 

geïntegreerd. Door die inbedding is ze zich snel en volledig bewust van wat ‘leeft en speelt’ qua 

veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid in de samenleving.” 

 
Dit wordt gerealiseerd doordat de wijkinspecteurs vaak in hun wijkgebied terug te vinden zijn. Tijdens het 
uitvoeren van kantschriften en gerechtelijke of verkeersgerelateerde onderzoeken, houden ze ook 
toezicht binnen hun wijk. Hierdoor komen ze in rechtstreeks contact met de inwoners van hun wijk en 
kunnen ze een goede basis leggen voor verdere communicatie. Zo komen ze ook te weten wat er leeft en 
gebeurt binnen hun wijk en kunnen ze proactief ingrijpen indien zich bepaalde feiten voordoen. 
  
Het dienstrooster worden ook ingevuld ten bate van de bevolking. Er wordt preventief gehandeld door 
een politionele aanwezigheid op de georganiseerde evenementen binnen de zone. Door de aanwezigheid 
wordt de openbare orde gehanteerd en is er minder kans op criminaliteit en overlast.  
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3.2. Het probleemoplossend werken 

 
“Deze pijler verwijst naar de identificatie en analyse van de mogelijke oorzaken van criminaliteit en van 
conflicten in de gemeenschap(pen). De politie reageert niet enkel op problemen nadat ze zich hebben 

voorgedaan maar probeert de oorzaken te identificeren en daarop (tijdig) in te werken.” 

 
Door het uitvoeren van de wijktoezichten en de opbouw van een communicatieve relatie tussen de 
inwoners en de wijkinspecteurs kunnen problemen bemiddeld en aangepakt worden. De pijnpunten 
binnen een wijk komen zo ook bloot te liggen. Vaak blijkt een gesprek tussen de betrokken partijen 
voldoende om tot een akkoord te komen, waardoor grotere problemen vermeden kunnen worden. De 
wijkagent vormt hier dan ook het eerste aanspreekpunt binnen de verschillende wijken.  
 
De communicatie naar de jongeren toe in verband met het veroorzaken van overlast heeft niet altijd de 
gewenste effecten. Als laatste middel geldt dan een verbalisatie naar de jongeren toe.   
 

3.3. Het partnerschap 

 
“Dit verwijst naar het bewustzijn van de politie dat zij niet alleen verantwoordelijk is, en ook niet wil zijn, 
voor de zorg voor veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit. De veiligheidszorg is een ketenbenadering 

waarin diverse partners de schakels van een ketting vormen in een integrale en geïntegreerde 
benadering.” 

 
Binnen de zone zijn verschillende soorten samenwerking terug te vinden. De samenwerking tussen de 
burger op zich en de politie vormt een belangrijke schakel. Samen kunnen we een veilige omgeving 
creëren door een open communicatie.  
 
De politiezone is niet de enige verantwoordelijke voor de veiligheid en de levenskwaliteit. Er wordt 
samengewerkt met andere partners zoals de bevolking, de bedrijven, de openbare instellingen waaronder 
het openbaar ministerie, de administraties, de media en de verenigingen. Samen met de politiescholen 
wordt ook gezorgd dat de medewerkers van de zone up-to-date gehouden worden en hun functie 
kwalitatief kunnen uitvoeren.  
 
De brandweer, de ambulance, de sociale diensten en de gespecialiseerde centra zorgen samen met de 
politiediensten voor een optimale dienstverlening naar de burgers toe.  
 

3.4. Het afleggen van verantwoording 
 
“De pijler verantwoording vereist het opzetten van mechanismen waardoor de politie verantwoording kan 
afleggen over de antwoorden die ze formuleerde op de vragen en noden van de gemeenschap(pen) die 

ze dient.” 
 
Door de vele communicatiemiddelen zijn er verschillende manieren om het functioneren van de zone 
kenbaar te maken. Op de website van de politiezone staan de contactgegevens van de wijkagenten, 
waardoor de burgers rechtstreeks contact kunnen opnemen met de wijkagent.  
 
De jaarverslagen en notulen van de politieraden worden ook gepubliceerd op de website. De burgers 
kunnen deze informatie raadplegen waardoor ze op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen 
binnen de zone. Er is zelfs een blog aangemaakt die actuele informatie verspreidt van de gebeurtenissen 
binnen de zone.  
 

3.5. De bekwame betrokkenheid 

 

“Het betekent dat er zowel voor de politiemensen als voor de diverse bevolkingsgroepen mogelijkheden 

moeten worden gecreëerd om gezamenlijk problemen van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit aan te 

pakken, diensten te verlenen en veiligheid en zekerheid te creëren.” 
 
Zowel voor de politieagenten als voor de andere partners moeten er actiemogelijkheden worden 
gecreëerd teneinde de onveiligheidsproblemen aan te pakken en de levenskwaliteit te verhogen. 
  
De politieagenten dienen polyvalent te zijn. Ze moeten zich kunnen hanteren in elke situatie die zich 
voordoet. Om voorbereid te zijn op deze situaties worden intern opleidingen gegeven van 
geweldbeheersing waar nieuwe technieken van beveiliging aangeleerd worden. Ook wetgevingen en 
richtlijnen worden verspreid zodat iedereen steeds van de nieuwe onderrichtingen op de hoogte is en 
deze optimaal kan toepassen.  



Jaarverslag 2011 – PZ Maasland - 20 / 93 

4. Informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) 

 
Onder ‘informatiegestuurde politiezorg’ verstaan we “de voortdurende zorg van de geïntegreerde 
politiedienst om op basis van informatie over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de 
politiewerking (ervaringen en vaardigheden), de organisatie strategisch, tactisch en operationeel aan te 

sturen”. 
 
De informatiegestuurde politiezorg wordt opgedeeld in vijf kenmerken : doelbepalend, proactief en 
reactief, meerwaarde biedend, uitwisseling en doelgericht.  
 

4.1. Doelbepalend 
 
“Een politiedienst zonder informatie en kennis is een blinde organisatie die weinig doeltreffend en 

doelmatig is. Informatie en kennis vormen immers de basis voor alle politiewerk en voor een 
doeltreffende en doelmatige werking van de politie op het vlak van zowel de basis- als de 

gespecialiseerde politiezorg. 
In overleg met en onder controle van de bevoegde overheden zamelt de politie de informatie in die 

noodzakelijk is om de doelstellingen te bepalen, de gerechtelijke en bestuurlijke taken met succes aan te 

sturen en uit te voeren, de resultaten ervan te kennen en na evaluatie, de doelstellingen indien nodig bij 

te sturen… 
De diverse activiteiten van de IGPZ worden niet bij toeval uitgevoerd. De inzameling, verwerking en 

aanwending van informatie gebeuren uiteraard op een legale en maatschappelijk gedragen manier 
(legitimiteit). Vervolgens maakt de politie keuzes, op basis van informatie, kennis en inzicht, en voert ze 

doelgericht bepaalde activiteiten uit. Ze evalueert en stuurt deze bij.” 

 

Het doel van informatiegestuurde politiezorg is om betere resultaten te halen op gebied van leefbaarheid 
en veiligheid binnen de zone. Dit kunnen we behalen door meer gericht met informatie om te gaan.  
 
Op basis van verkregen informatie van belanghebbenden en kennis uit onze eigen ervaring kunnen we 
keuzes maken en gerichte activiteiten uitvoeren naar overlast of verkeershandhaving toe. Na een termijn 
dient een evaluatie en eventuele bijsturing plaats te vinden indien het probleem niet opgelost is.  
 
Door de gerichte planning van de personeelsleden en de aanwezigheid van de wijkagenten en leden van 
algemene steun in het straatbeeld, kan gewerkt worden aan de problemen die gemeld worden door de 
inwoners (overlast jongeren – onverantwoord rijgedrag – geluidsoverlast - …). Ze hebben een doel voor 
ogen, dat dient opgelost te worden en waar ze zich voor kunnen inzetten.  
 
In 2012 wordt een nieuwe dienst opgericht binnen de zone die zich voornamelijk gaat bezig houden met 
het verzamelen en verspreiden van informatie. De Informatie Ondersteuningsdienst (IOD) zal op 
01/05/2012 van start gaan en bestaat uit twee inspecteurs. Zij kunnen sturing geven aan opsporingen 
door de verkregen gegevens om te zetten in informatie.  
 

4.2. Proactief en reactief 

 
“De meeste informatie in het politiewerk wordt reactief verzameld en verwerkt, nadat een incident of 
fenomeen zich voorgedaan heeft. Ook wanneer er aanwijzingen zijn dat misdrijven worden voorbereid 

en/of de leefbaarheid en de veiligheid in het gedrang komen, moet de politie informatie inzamelen, 
verwerken en desgevallend voorstellen voorleggen aan de overheden. Op dat ogenblik wordt proactief 

omgegaan met informatie.” 

 
Binnen de zone wordt enerzijds reactief gewerkt. Door het veelvuldig uitvoeren van wijkwerkingen, 
bekomen de wijkagenten veel informatie van de inwoners. Deze informatie wordt teruggekoppeld aan de 
andere leden.  
 
Bij de behandeling van nieuwe meldingen maken alle medewerkers van een wijkzone gebruik van de 
beschikbare kennis. Het is voor de wijk belangrijk dat bepaalde kennis te gebruiken is om achter de 
oorzaak van problemen te komen en die problemen zo te voorkomen. De wijkteams zoeken desgevallend 
per onderwerp uit met welke instelling of persoon de politie kan of moet samenwerken voor de 
behandeling, oplossing en voorkoming van die problemen.  
 
Anderzijds wordt ook proactief gewerkt door gemeenschappelijk met de bevoegde diensten voorstellen 
uit te werken betreffende de regeling van grote evenementen. Een operatieorder wordt opgemaakt, 
waarin alle informatie beschreven wordt. In de zone is er een permanente inwinning van informatie, 
zowel voor als na gebeurtenissen.  
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4.3. Meerwaarde biedend 

 
“De politieorganisatie heeft de voortdurende zorg om de noodzakelijke informatie met een concreet 
belang over veiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en de politiewerking in te zamelen, op te slaan, te 

verwerken, te gebruiken en te verspreiden. Opzet is steeds een concrete meerwaarde te bieden in 

termen van bijvoorbeeld meer verkeersveiligheid, minder overlast, beter ingelichte overheden, minder 

criminaliteit…” 

 
De verkregen informatie moet een meerwaarde hebben. Indien dit het geval is, wordt de informatie 
opgeslagen, verwerkt en verspreid naar de bevoegde diensten voor verder gebruik. De nieuwe dienst die 
in 2012 van start gaat, de informatie ondersteuningsdienst (IOD), zal de ingewonnen informatie filteren 
op meerwaarde en zal de verworven kennis zo veel mogelijk verspreiden.  
 
De lokale onderzoeksdienst van de zone krijgt ook vaak anonieme informatie binnen in verband met 
lopende onderzoeken. Zij dienen deze informatie dan te checken en eventueel te kijken of het bruikbaar 
kan zijn in een bepaald dossier. De anonieme inlichtingen zijn niet steeds bruikbaar in de lokale 
onderzoeken, maar moeten toch nagegaan worden.  
 

4.4. Uitwisseling 
 
“Omgaan met informatie vereist de medewerking van alle politieambtenaren, in welke dienst en op welk 

niveau ook. Maar uiteraard zit de meeste informatie die bruikbaar is voor de politie bij de diverse lokale 
gemeenschappen, of met andere woorden bij de bevolking. Ook de overheden en de partners spelen een 

cruciale rol in de IGPZ. Zonder medewerking, zonder de bereidheid van alle belanghebbenden kan er niet 

of weinig gestuurd worden op informatie. 

IGPZ wordt gekenmerkt door uitwisseling van informatie (communicatie). Informatie stroomt in alle 
richtingen naar alle betrokken belanghebbenden, zowel binnen de geïntegreerde politie als daarbuiten. Er 

wordt uiteraard rekening gehouden met de bestaande regelgeving. IGPZ is geen eenrichtingsverkeer van 
alle belanghebbenden naar de politie, in het bijzonder de diensten die op lokaal, bovenlokaal, nationaal of 

internationaal niveau bevoegd zijn voor het verwerken van ingezamelde informatie. Het is evenmin 
eenrichtingsverkeer van de lokale naar de federale politie. 

Het delen van informatie en kennis met en tussen alle belanghebbenden op het gebied van veiligheid, 

leefbaarheid en criminaliteit is essentieel. Politiediensten hebben dankzij een bevoorrechte 
informatiepositie en hun specifieke deskundigheid ook een signaalfunctie te vervullen naar de betrokken 

overheden en partners in veiligheid. Signaleren en mee adviseren vormt de koppeling tussen politiezorg 
en veiligheidszorg. Informatie en kennis die niet gedeeld worden, zijn waardeloos.” 

 

De uitwisseling van gegevens geschiedt op verschillende manieren binnen de zone. Wanneer informatie 
bekomen wordt voor verdere controle van de situatie wordt dit doorgegeven op de verschillende briefings 
om zo veel mogelijk inspecteurs te bereiken. Indien het informatie betreft voor meer gerechtelijk 
onderzoek wordt dit overgemaakt aan de lokale onderzoeksafdeling. Zij zullen dan de nodige aandacht 
besteden aan de bekomen informatie en deze omzetten in kennis.  
 
De gegevens worden ook doorgegeven op de dagverslagen die driemaal per week verspreid worden. 
Iedereen kan dan gebruik maken van deze informatie voor verdere opvolging van de situatie.  
 
De personeelsleden van het onthaal hebben binnen dit kenmerk ook een cruciale rol. Zij zijn de eerste 
aanspreekpunten binnen het commissariaat en krijgen veel informatie door via telefoon, meldingen of 
klachten. De verspreiding van deze informatie kan ook veel kennis opleveren wanneer dit bij de juiste 
personen terecht komt.  
 
De wijkinspecteurs krijgen ook vaak informatie aangereikt van hun bewoners. Zij zijn de eersten die 
overlast in hun wijk opmerken. Door de informatie door te geven binnen de zone, kunnen bijvoorbeeld 
gerichte patrouilles uitgevoerd worden om de jongeren te controleren en te sensibiliseren. Ook 
problemen in verband met de verkeershandhaving kunnen gemeld worden aan de wijkinspecteur die deze 
dan kan doorgeven aan de verkeersdienst voor opvolging.  
 
Op deze wijze is er steeds uitwisseling van informatie om problemen op te lossen of om deze te 
voorkomen.  
 
Wanneer bijvoorbeeld verdachte gedragingen gemeld worden door de wijkbewoners, kan hier tijdens de 
patrouilles meer aandacht aan besteed worden, waardoor het soms mogelijk is om een misdrijf te 
voorkomen (pro- en reactief werken). De uitwisseling van informatie is hier dan van groot belang.  
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4.5. Doelgericht  
 
“Op basis van kennis en inzichten over gebeurtenissen en fenomenen op het vlak van veiligheid, 
leefbaarheid en criminaliteit wordt het politiewerk georiënteerd. Informatie en kennis zijn essentieel voor 

het sturen van zowel bestuurlijke als gerechtelijke politieactiviteiten en dit op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau.  

Sturing houdt ook in dat vanuit de bevoegde diensten concrete opdrachten worden gegeven aan andere 
politiediensten of individuele politieambtenaren om noodzakelijke informatie gericht in te zamelen en 

door te geven. Het houdt bovendien een terugkoppeling van de meerwaarde van de informatie in naar de 
‘inzamelaar’.” 

 
Op basis van informatie en kennis kunnen we alle medewerkers op het terrein concreet gaan sturen. De 
personeelsleden kunnen zo ingepland worden om aan bepaalde behoeften van de bevolking te kunnen 
voldoen. Dit onder andere bij grote evenementen om alles in goede banen te leiden. Ook voor het 
houden van patrouilles en toezichten op woninginbraken kan gericht gewerkt worden, wanneer de juiste 
informatie bekomen wordt. Op het vlak van verkeershandhaving kunnen problemen gemeld worden zodat 
deze plaatsen of feiten aangepakt kunnen worden, zoals hinderlijk parkeren, overdreven snelheid, enz.  

5. Toepassing GGPZ en IGPZ binnen de zone 
 
Wat doet nu de organisatie inzake gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg? 
 
De leden van de verschillende diensten verzamelen gegevens in i.v.m. feiten, die gebeurd zijn in de zone. 
Ook data en waarnemingen van de inwoners zelf worden ingezameld. Deze gegevens worden 
geïnterpreteerd en omgezet in informatie die naar de daartoe aangewezen diensten wordt overgemaakt 
voor verdere opvolging en verwerking. Door de opgedane ervaring wordt informatie omgezet in kennis 
waardoor gericht gewerkt kan worden.  
 
Via de bekomen informatie kunnen specifieke doelstellingen bepaald worden. Deze doelstellingen kunnen 
van toepassing zijn op heel de zone, zoals verkeershandhaving, of op een wijkgebied, zoals het 
verminderen van jongerenoverlast.  
 

5.1. Zonaal Veiligheisplan 2008 – 2012: Strategische doelstellingen 
 
 
 

 

Strategische doelstelling 1: 

WE WILLEN BIJDRAGEN TOT HET VERHOGEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID IN ONZE ZONE DOOR HET 

VOEREN VAN EEN GERICHTE VERKEERSHANDHAVINGSSTRATEGIE 
 

 
 
 
 
 

 

Strategische doelstelling 2: 

WE WILLEN DE BETROKKENHEID VAN DE MEDEWERKERS VERHOGEN BIJ DE INVULLING VAN DE 

INFORMATIEGESTUURDE POLITIEZORG 
 

 
 
De afgelopen jaren werd aan deze twee doelstellingen gewerkt.  
 
De gerichte verkeershandhavingsstrategie kon enkel in de praktijk worden gezet door het inwinnen van 
de juiste informatie met betrekking tot de verkeerssituaties binnen de zone. Zo werden al enkele 
verkeersinfrastructuren aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit met succes.  
 
Ook werden de snelheidscontroles gerichter uitgevoerd. Naar aanleiding van klachten van inwoners 
werden ook op deze plaatsen controles gehouden.  
 
De verhoogde wegcontroles hebben ook een positieve invloed op het aantal verkeersongevallen in de 
zone. Deze hebben over de jaren heen een dalende trend ondergaan.  
 
Het geautomatiseerd en geïntegreerd politioneel computersysteem wordt correct gebruikt en levert de 
noodzakelijke informatie correct en eenvoudig aan. De informatie dient er eerst ingebracht te worden 
door de medewerkers zelf. Hiervoor doen ze een extra inspanning om alles zo correct en volledig 
mogelijk in te brengen, wat zijn vruchten afwerpt.  
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Het digitale archiveringssysteem zorgt er ook voor dat de informatie te allen tijde en voor iedereen 
beschikbaar gesteld wordt binnen de zone.  
 
De medewerkers binnen de zone dragen ook bij aan de briefings. De informatie die op het terrein 
verkregen wordt, wordt aan iedereen medegedeeld via de dagelijkse briefing of de operationele briefing. 
Zo wordt de informatie op een eenvoudige wijze aan iedereen kenbaar gemaakt.  
 

5.2. Actieplannen 

 
In het zonaal veiligheidsplan van 2008 – 2012 werden geen actieplannen uitgeschreven. De bestaande 
plannen inzake verkeersveiligheid en criminaliteit bleven behouden om de resultaten te vrijwaren en te 
borgen.  
 
Binnen de wijkgebieden wordt regelmatig informatie doorgegeven van overlast, waarbij een prioriteit 
gecreëerd wordt om op te nemen tijdens de dagelijkse patrouilles. Dit wordt op de operationele briefing 
beschouwd als een controleplaats. Bij het opnemen van de controleplaatsen als prioriteit, worden via de 
informatiegestuurde politiezorg de 7 W’s nagegaan: wie, wat, waar, wanneer, waarmee, waarom en 
welke wijze. De controles worden gepland bij de ploegen algemene steun en de wijkagenten. Wanneer de 
controles plaatsvinden, zal na een periode een evaluatie van de situatie plaatsvinden en zal de controle 
eventueel bijgestuurd worden (PDCA-cyclus).  
 

5.3. Kritieke succesfactoren 

 
Het succes van de doelstellingen en de actieplannen hangt af van verschillende elementen: 

o een goed werkende informatie-uitwisseling tussen de lokale politie en de federale 
politie; 

o de transparantie van de zone als organisatie en de wisselwerking tussen de 
verschillende diensten/functionaliteiten; 

o de informatie-inzameling van de verschillende diensten en zeker het onthaal die de 
eerste aanspreekpunten op het commissariaat zijn; 

o de oprichting van een interne informatie ondersteuningsdienst (IOD) om de informatie 
in te zamelen, te verwerken en te verspreiden.  

 
De prioritaire punten, die opgenomen worden in de patrouilles, zijn te controleren door de 
bevindingen van de mensen op het terrein.  
 
Voor de successen op het vlak van verkeershandhaving en criminaliteit worden ons de 
verkeersbarometer en de criminaliteitsbarometer aangereikt. Deze statistieken geven een 
weergave van de opgestelde processen-verbaal binnen de zone.  
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Management van medewerkers 

 

De personeelsleden zijn zo ingedeeld dat de organisatiedoelstellingen behaald kunnen worden. De 
verdeling is ook in functie van de gemeenschapsgerichte politiezorg, voor een optimale dienstverlening 
naar de bevolking toe uit te voeren.  

1. Politiezone Maasland – Organisatie 

1.1. Organogram 

Politie Maasland
Organisatie 

Wijkzone
MAASEIK

Wijkzone
NEER-

OPOETEREN

Wijkzone
ELEN-ROTEM

DILSEN

Wijkzone
STOKKEM
LANKLAAR

Interventie

Openbare orde

Vorming

Verkeer

Recherche

Jeugd- & Sociale politie

Onthaal

KORPSCHEFONDERSTEUNING Informatie - Operaties ONDERSTEUNING Log-Fin-HRM-ICT

Strategie en Beleid Management Medewerkers
Management Middelen

Management Processen

Medewerkers

Dienstenafnemers

Derden

O
P
D
R
A
C
H
T
G
E
V
E
R
S

organisatie resultaat

Politiecollege
Politieraad

Arrondissementeel overleg
- bestuurlijk
- gerechtelijk

Zonale Veiligheidsraad

Andere

Gemeenteraden

Interne Dienst 
Preventie en Bescherming

Interne Vertrouwenspersoon

Werknemersvertegenwoordigers

Externe Dienst 
Preventie en Bescherming

 
Op een optimale manier werken kan enkel als de politie-inspecteurs de wijk kennen en de wijkbewoners 
de politie-inspecteurs kennen. Binnen de huidige structuur krijgt iedere wijk zijn eigen leden om samen 
voor leefbaarheid en veiligheid te zorgen. De inspecteurs leren de buurt en de inwoners langs meerdere 
wegen kennen. Alle meldingen, de behandeling van de problemen en de oplossingen worden mondeling 
of schriftelijk via briefings en dagverslagen verspreid. Het bestuderen van die informatie geeft na een 
bepaalde periode een duidelijk overzicht van wat er zich in de wijk allemaal afspeelt. 
 
Het is ook duidelijk dat voor bepaalde specifieke taken de teams bijstand en ondersteuning krijgen van 
binnen de politiezone voorhanden zijnde afdelingen of personen die ter zake coördineren en begeleiden. 
Voor andere zaken kan beroep gedaan worden op specialisten van buiten de zone of van de federale 
politie (DSU, luchtsteun, …). 
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1.2. Verdeling kader 

 
In de personeelsformatie werd een verandering aangebracht. Het effectief van de operationele 
personeelsleden werd omhoog getrokken.  
 
De zone heeft nu 55 inspecteurs in dienst, waar er in 2010 nog maar 49 waren.  
 

PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik Feitelijk 2011   

Graad M V M V Totaal Totaal   

HCP      1    1  1   

CP  1    2    3  3   

HINP  4    10    14  14   

INP  18  3  33  1  55  55   

AGENT        1  1  1  74 

Niv A          0  0   

Niv B      3  2  5  5   

Niv C    1  1  5  7  7   

Niv D    2  2  5  9  9  21 

Totaal  23  6  52  14  95  95   
(inclusief INP Segers : voorlopige schorsing) 

 

PZ Maasland 2011

1%

0%

7% 9%
1% 3%

15%

59%

5%

HCP

CP

HINP

INP

AGENT

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

 
 

Kader Politiezone Maasland

 74
78%

 21
22%

Operationeel kader CALog

 
 
Op 1 januari 2011 zijn in de zone een hoofdinspecteur (wijkzone Lanklaar – Stokkem) en 2 inspecteurs 
(verkeersdienst – onthaal Dilsen-Stokkem) nieuw aangeworven. Er heeft ook een interne verschuiving 
van een inspecteur plaatsgevonden van algemene steun naar de lokale recherche.  
 
Op 1 september 2011 werden 6 nieuwe inspecteurs aangeworven. De plaats van de gedetacheerden in de 
zone werd definitief ingevuld.   
 
In 2011 zijn ook 4 personeelsleden op pensioen gegaan (1 CP – 1 HINP – 1 INP – 1 Niv D). 
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1.3. Leeftijdsopbouw van de medewerkers 

 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de zone Maasland bedraagt 42 jaar.  
 

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 HCP CP HINP INP AGP A B C D M V
1951 1 1 1
1952 1 1 1
1953 1 1 1
1954 1 1 1
1955 1 1 1 1 2
1956 2 1 1 2 2 4
1957 2 1 2 1 3
1958 4 4 4
1959 1 2 3 3
1960 0
1961 2 1 1 2
1962 2 1 1 2
1963 2 1 2 1 3
1964 4 1 5 5
1965 1 1 1 1 2
1966 4 3 7 7
1967 2 1 1 3 1 4
1968 2 1 1 1 4 1 5
1969 1 1 1
1970 1 1 1
1971 1 1 1
1972 1 4 1 5 1 6
1973 0
1974 0
1975 3 2 1 3
1976 4 3 1 4
1977 4 4 4
1978 3 3 3
1979 1 2 1 3 1 4
1980 4 4 4
1981 2 1 1 3 1 4
1982 1 1 1 1 2
1983 1 1 1
1984 2 2 2
1985 0
1986 0
1987 2 1 1 3 1 4
1988
1989 1 1 1

1 3 14 55 1 0 5 7 9 75 20 95

Leeftijdsboom 2011

Aantal personeelsleden
Totaal kaders

Tot

74 21 95

Operationeel Kader CALog Geslacht

 
(inclusief INP Segers : voorlopige schorsing) 

2. Opleidingen 
 
Naar aanleiding van de SALDUZ-wetgeving werden verschillende 
opleidingen voorzien in samenwerking met de zone Noordoost-
Limburg en het PLOT.  
 
De operationele personeelsleden van de algemene steundienst 
werden in de gelegenheid gesteld om een promovecursus rijden 
met een dienstvoertuig te volgen op het circuit van 
Heusden-Zolder.  
 
Intern werden opleidingen gegeven betreffende het gebruik van de speekseltesten. Hiervoor werd eerst 
een gedeelte theoretische uitleg gegeven, waarna een praktische proef op het terrein plaatsvond. 
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Overzicht opleidingen personeelsleden 

 

Opleidingen 2011 # PL # Uren 

AMOK 5 80 

Criminaliteit tegen personen - mensenhandel - zedenfeiten 1 8 

Drugs in het verkeer - speekseltest - 12 uren 57 684 

Evaluator professioneel functioneren 1 8 

Functioneringsevaluatie 1 8 

Gecertificeerde opleiding (ITIL) 1 28 

Googelen in het politionele onderzoek - Rechercheren op het internet 1 8 

Het gebruik van google in het politionele onderzoek  1 8 

Jaarlijkse bijscholing geweldbeheersing 6 48 

Klantgericht werken 1 16 

Ladingzekering 2 32 

Landbouwvoertuigen 1 16 

Rondhangende jongeren 1 8 

Salduz train de trainer 2 8 

Salduz train de trainer docentendag 2 16 

Salduz trainersvaardigheden  6 96 

Statuut van de geïntegreerde politie 2 16 

Studiedag : Het slachtoffer centraal  2 16 

Technische beheerders en systeembeheerders - unie informatica platform 1 8 

Themis 2 32 

Themis begroting 2 24 

Valse betaalmiddelen 5 40 

Verhoor voor mentaal gehandicapten 1 8 

Vreemdelingencontrole - vervalste identiteitskaarten  1 8 

Vroeginterventie 1 4 

Wet Salduz - end users : 4 uren 66 264 

Wijkpolitie 1 204 

Totalen 173 1696 

 
In totaal werden 173 certificaten naar aanleiding van een opleiding uitgereikt. Het aantal voorziene uren 
van deze opleidingen waren in het totaal 1 696 uren.  

3. Stagebegeleiding 
 
Een aspirant-inspecteur dient een aantal stageperiodes te doorlopen in een operationeel korps, begeleid 
door een mentor die voldoet aan de geschiktheidcriteria zoals bepaald in het MB.  
 
Vanaf 2010 wordt er jaarlijks maar één basisopleiding opgestart in de politiescholen, waardoor we 
ongeveer per jaar 4 tot 5 stagiairs opvangen, die de volgende stages doorlopen, begeleid en beoordeeld 
door een mentor: 

o de gewenningsstage : 30 uren; 
o de participerende observatiestage: 80 uren; 
o de opleidingsstage in operationele situaties: 310 uren. 

 
Van de mentoren wordt verwacht dat zij de stagiairs begeleiden, bijsturen en beoordelen. Zij dienen 
kennismakingsvergaderingen, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken en de-briefings te 
organiseren en de redactie ervan te verzekeren. 
 
In 2011 werden de tweede en derde stage (observatie- en opleidingsstage) van 3 aspiranten voltooid 
binnen onze zone. Deze stages vonden plaats van 09/02 tot 22/02/2011 en van 01/08 tot 18/09/2011. 
Tijdens deze stages wordt hen het werken in ploegverband op het terrein bijgebracht. Onder begeleiding 
van een mentor worden de in de school aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes, toegepast in het 
dagelijks politioneel leven.  
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In het najaar van 2011 hebben ook nog 4 stagiairs hun gewenningsstage voltooid in onze zone. Dit is een 
periode van 2 dagen waarbij ze zich vertrouwd kunnen maken met de dagelijkse en praktische werking 
van diverse diensten van een politiezone. De twee volgende stageperiodes (observatie- en 
opleidingsstage in operationele situaties) zullen plaatsvinden in 2012. 
 
De stagiairs waren allen afkomstig van het PLOT te Genk.   
 
Onze zone heeft in 2011 ook een stagebegeleiding gedaan van een inspecteur van de politiezone 
Houthalen-Helchteren, die een promotieopleiding volgde ter bevordering naar een hoger kader, namelijk 
het kader van hoofdinspecteur.  
 
Ook op de jeugd en sociale dienst van de zone wordt aan stagebegeleiding gedaan. De stagiairs die hier 
hun stage komen doen zijn in opleiding voor maatschappelijk assistent. In 2011 werd een stagiaire 
begeleid van de Katholieke Hogeschool Kempen, welke haar laatste jaar maatschappelijk assistent 
volgde.  
 
Een studente van het opleidingscentrum AZERTiE heeft stage gelopen binnen het administratief en 
logistiek kader van de zone. Haar taak was administratieve ondersteuning bieden aan de 
personeelsdienst.  

4. Welzijn 

 
Met welzijn bedoelen we beleidsmatig, samen met alle actoren, op het gebied van “welzijn” komen tot 
een open communicatie. Belangrijk hierbij is de rol van de vakbonden die als belangrijke gesprekspartner 
ervaren wordt. Naast de korpschef is bij dit gebeuren de interne preventieadviseur betrokken, die een 
niet te onderschatten adviserende rol speelt. Zijn inbreng wordt door de volledige organisatie als zeer 
positief ervaren. 
 
Met welzijn wordt ook in het achterhoofd gehouden om rekening te houden met het sociale leven van 
iedere medewerker. De dienstplanning wordt toegepast zoals het statuut voorschrijft, zoals rekening 
houden met de verplichte rustperiodes. Tijdens de planning wordt rekening gehouden met het sociale 
aspect van de personeelsleden. 
 
Met welzijn bedoelen we ook: 

o aandacht voor de algehele gezondheid van het personeel door preventieve inentingen, een 
uitgewerkt rookbeleid, EHBO-voorzieningen (defibrillator), ergonomie (aangepaste burelen, 
plaatsing communicatiemiddelen, lichtmetingen, …); 

o jaarlijks medisch onderzoek; 
o grondige analyse van arbeidsongevallen: vermindering ernstgraad en frequentie wat resulteert in 

verminderde risicograad; 
o aankoopbeleid via Interne Dienst Preventie en Bescherming; 
o regelmatige keuringen van elektriciteit, ladders, veiligheidsverlichting, installatie brandalarm, 

blustoestellen, inbraakbeveiliging; 
o bevordering van de werksfeer per dienst door het organiseren van een jaarlijkse teambuilding per 

functionaliteit; 
o reglement voor interne orde (RIO); 
o ... 

 
Vergelijking onbeschikbaarheden 2008 t.e.m. 2011 

Onbeschikbaarheden 2008 2009 2010 2011 

% VGL 
08-11 

Verloven 31299:36 33295:01 34766:13 35920:53 14,8% 

Schorsing 0:00 1907:36 1945:36 1869:36 -2,0% 

Sport/Teambuilding 647:33 0:00 703:00 528:48 -18,3% 

Ziekteverlof 9493:12 11297:24 12537:40 8435:46 -11,1% 

Geneeskundige zorgen 188:00 107:56 153:22 156:18 -16,9% 

Dienstvrijstelling 801:48 1472:36 847:41 838:47 4,6% 

Feestdag/Brugdag 5947:50 5843:24 5114:12 6688:12 12,4% 

Totaal 48377:59 53923:57 56067:44 54438:20 12,5% 

Voor de schorsing wordt de vergelijking genomen van 2011 met 2009 

 
Van de onbeschikbaarheden in 2011 neemt het ziekteverlof 66,0 % voor zijn rekening. Toch is een daling 
te zien ten opzichte van 2008 met 11,1 %. 
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Management van middelen 

 

De materiële middelen die de zone bevat, worden maximaal aangewend om de activiteiten doeltreffend 
en doelmatig uit te voeren. Samen met een aantal partners wordt gewerkt aan de veiligheid van de 
omgeving. Zonder de partnerschappen met de bedrijven en de burgers wordt het moeilijk om een 
veiligheidsgevoel te creëren.  

1. Overzicht materiële middelen 

 
Merk Type Soort Functionaliteit Vestiging Bouwjaar Brandstof 

Hyundai Lantra AV Verkeer MSK 2000 Benzine 

Opel Astra AV Secretariaten MSK 2002 Diesel 

Opel Combo AV Recherche MSK 2009 Benzine 

Opel Insignia AV Wijk MSK 2011 Diesel 

Peugeot 607 AV OBP/Recherche MSK 2004 Diesel 

Peugeot Boxer AV Technische dienst MSK 2011 Diesel 

Volvo S40 AV Wijk DLS 2010 Diesel 

Volvo S60 AV HCP MSK 2009 Diesel 

Volvo S60 AV Verkeer MSK 2005 Diesel 

VW Jetta AV Recherche MSK 2007 Diesel 
              BMW R1150RT PM Verkeer MSK 2004 Benzine 

BMW R1150RT PM Verkeer MSK 2005 Benzine 

Honda Pan European PM Verkeer MSK 2011 Benzine 

Honda RC47 PM Verkeer MSK 2002 Benzine 

Honda RC47 PM Verkeer MSK 2002 Benzine 
              Ford Escort PV Wijk MSK 2000 Diesel 

Ford Galaxy PV Verkeer MSK 1998 Diesel 

Opel Vivaro PV Verkeer MSK 2009 Diesel 

Opel Vivaro PV Interventie II DLS 2009 Diesel 

Opel Zafira PV Wijk MSK 2002 Diesel 

Opel Zafira PV Wijk DLS 2002 Diesel 

Peugeot 807 PV Wijk DLS 2004 Diesel 

Peugeot 807 PV Wijk MSK 2004 Diesel 

Renault Master PV Commando MSK 2008 Diesel 

SSangYong Kyron PV Wijk DLS 2007 Diesel 

Toyotta Corolla PV Wijk DLS 1997 Benzine 

Toyotta Corolla PV Wijk MSK 1998 Benzine 

Volvo S40 PV Wijk MSK 2010 Diesel 

Volvo S40 PV Wijk DLS 2010 Diesel 

Volvo V40 PV Wijk DLS 2003 Diesel 

Volvo V70 PV Interventie I  DLS 2010 Diesel 

Volvo V70 PV Interventie I MSK 2010 Diesel 

Volvo V70 PV Interventie II MSK 2008 Diesel 

Volvo V70 PV Verkeer MSK 2005 Diesel 

VW Combi PV Wijk MSK 1997 Benzine 

VW Combi PV Wijk MSK 1997 Benzine 

VW Combi PV Secretariaten MSK 1996 Benzine 

VW Combi PV Wijk DLS 1994 Benzine 

VW Polo PV Wijk MSK 1998 Diesel 

AV: anoniem voertuig – PM: politiemoto – PV: politievoertuig (gestriped) 

Voor 2012 zijn 2 nieuwe interventievoertuigen Audi A6 voorzien en een anoniem voertuig Audi A4. De 
interventievoertuigen die nu in gebruik zijn, worden dan als back-up gebruikt.  
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2. Aankopen 2011 

In 2011 werden volgende aankopen uitgevoerd of gepland. Bijkomend werd 
er nog een studie uitgevoerd voor een biometrisch toegangssysteem en een 
onderzoek voor een autonoom netwerk op te zetten.  

 

Uitgevoerd 2011 Gepland 

Airco datakamer Bicolore verkeersjas voor alle operationele leden 

4 PDA’s Bijkomende wapenkluisjes site Maaseik 

Videobewakingssysteem site Lanklaar 16 desktop Pc’s (ISLP en administratief) 

Moto Honda Pan European met GPS 5 PC schermen 

Opel Insignia (anoniem voertuig) 3 netwerkprinters 

ICT-materiaal ( € 44.951) Uitbouw onthaal – Toegang/opvang van burgers 

Rolluikkast site Lanklaar Biometrische toegangscontrole site Lanklaar 

Hogedrukreiniger op warm water Meubilair wijkburelen 

Functie van fax op kopieermachine Meubilair bureel van wacht site Maaseik 

Stijging verbruik en prijs brandstof Werktafel en handveegmachine 

Licentie GSM-uitleesapparaat Masterplan aanpassing gebouw site Maaseik 

Verzekering burgerlijke geschillen Archipol server, UPS 

5 bureelstoelen site Lanklaar Implementatie autonoom ICT-netwerk 

Peugeot camionette 2 interventievoertuigen 

Opleiding 'Prioritair rijden' (€ 10.720) 1 anoniem voertuig 

Opleiding 'Salduz' wetgeving (± € 2.400) Sneeuwschuif voor grasmaaier 

Individuele toortslampen Uitleestoestel voor tachograaf 

Schilderwerken site Lanklaar Intercomsysteem sites Maaseik - Lanklaar 

Rekken in garage voor opslag materiaal Tekenprogramma voor verkeersschetsen 

3 bezoekersstoelen site Lanklaar Vervolg opleiding 'Prioritair rijden' 

Verbinding parkeercamera's stad Maaseik 15 fietshelmen 

Kast interventiemateriaal site Lanklaar Garderobekasten voor site Lanklaar 

3. Begrotingsoverzicht 2011 
 
 

5.218.080,00
1.010.580,00

5.180,00
119.740,00
244.580,00
244.580,00

Totaal Uitgaven eigen dienstjaar 6.598.160,00

Totaal Uitgaven vorig dienstjaar 259.170,00

Totaal Uitgaven 6.857.330,00

20.719,27
6.775.460,00

4.620,00
0,00

244.580,00

Totaal inkomsten eigen dienstjaar 6.800.799,27

Totaal inkomsten vorig dienstjaar 3.590,00

Boni 2010 52.940,73
Totaal Inkomsten 6.857.330,00

B.O. - Investeringen

B.O. - Overboekingen

ONTVANGSTEN 2011

G.O. - Prestaties

G.O. - Overdrachten

G.O. - Schuld

G.U. - Overboekingen
B.U. - Investeringen

UITGAVEN 2011

G.U. - Personeel

G.U. - Werkingskosten

G.U. - Overdrachten

G.U. - Schuld

 
 

Investeringen uit eigen middelen 

Investeringen uit eigen middelen 

Sociale Toelage II december 2010 
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4. Logistiek beheer 
 

Er is een relatief eenvoudig voorraadbeheer tot een meer complexer technisch materiaal-, materieel-, 
personeels- en financieel beheer. In 2012 wordt het nieuwe logistieke beheerssysteem Topdesk op punt 
gezet. 

Betrouwbaarheid is een belangrijke overweging bij de keuze van leveranciers en partners. Daarom 
worden weloverwogen beslissingen genomen. Ook interne leveranciers worden beoordeeld op hun 
meerwaarde. 

Uitvoerende medewerkers hebben reeds gedeeltelijk inspraak bij de aankoop van apparatuur en 
inrichting van de werkplek. Voornamelijk bij de keuze van interventievoertuigen wordt advies van de 
mensen op het terrein ingewonnen.  

Een inhoudelijk correcte aanpak wordt hoog gewaardeerd en wordt ondersteund via opleidingen. Als er 
klachten zijn probeert de dienst deze onmiddellijk te verhelpen. 

Naar de behoeften van het personeel toe, wordt zoveel mogelijk ergonomisch en ecologisch gewerkt met 
betrekking tot de inrichting van de burelen.  

Er wordt ook gewerkt aan de uitbouw van een actief milieubeleid door o.m. selectieve afvalinzameling te 
promoten, energiebesparende zelfdiscipline op te leggen, te hameren op een rationeler papierverbruik en 
een bewuste keuze te maken voor ecologische onderhoudsproducten en –technieken.  

We zorgen voor een planmatige inzet en onderhoud van de gebouwen en alle apparaturen: een eerste 
aanzet werd gegeven met het afschrijvingsplan voor het wagenpark, gevolgd door een economisch 
doordacht afschrijvings- en investeringsplan voor het ICT-park.  
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Management van processen 

 

De zone Maasland organiseert haar diensten zo dat een optimale werking gegarandeerd wordt. De missie 
en waarden worden binnen elke functionaliteit nageleefd en uitgevoerd. Doordat de structuur van de 
organisatie transparant opgesteld is, komt de ingewonnen informatie op de juiste plaats terecht. Toch 
kan dit verbeteren door de oprichting van een nieuwe informatie ondersteuningsdienst (IOD), die zijn 
aanvang gaat nemen in 2012.  

Er wordt ook veel aandacht geschonken aan de leefbaarheid en veiligheid van de burgers, door het 
uitvoeren van een excellente politiezorg. Naast de resultaten die de organisatie boekt, is het ook van 
belang om aandacht te hebben voor de manier waarop deze resultaten tot stand komen.  

1. De basisfunctionaliteiten 

De basisfunctionaliteiten worden gedefinieerd in de Ministeriële Omzendbrief PLP 10 inzake de 
organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale 
gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking.  

De operationele medewerkers zijn enerzijds verdeeld over hun specialiteiten, anderzijds zijn ze verdeeld 
over de vier wijkgebieden waarbij een groep van mensen vanuit hun vertrouwde discipline, samen, de 
problemen van de burger aanpakken.  

1.1. Onthaal 

Onthaal hoofdcommissariaat Maaseik 

De onthaalfunctie in het politiehuis is één van de belangrijkste functionaliteiten naar het publiek toe. Niet 
zelden bepaalt de kwaliteit van de dienstverlening het beeld van de organisatie dat de klant met zich 
meedraagt. 

Via het onthaal worden veel gegevens verkregen/ingezameld. De medewerkers kennen de top-10 van de 
veelplegers en hotspots. Ze zijn zich bewust van de cruciale rol bij de verzameling van informatie. 
Vandaar ook de aandacht voor kwalitatief goede en informatief rijke aangiftes en klachten. Informatie die 
de komende 8 uren relevant is, wordt tijdens de briefings of nadien medegedeeld om eventueel de 
ploegen algemene steun aan te sturen. 

De werkdruk op het gebied van aangiften wordt dagelijks opgevolgd. Over het algemeen zijn hier weinig 
problemen. Piekmomenten zijn er op regelmatige tijdstippen, voornamelijk op vrijdag en zaterdag. Vaak 
bieden zich na 17.00 uur tijdens de weekdagen meerdere cliënten aan. 

In 2012 zal via de applicatie Topdesk een bezoekersregistratie bijgehouden worden. Naar de toekomst  
toe zouden de inkomende gesprekken hierdoor eveneens kunnen geregistreerd worden. De bezoekers 
worden nu geregistreerd via een Excel bestand. 

Het commissariaat te Maaseik krijgt de grootste toestroom van burgers. Het aantal geregistreerde 
bezoekers in 2011 lag rond de 3150 personen. Er werden 563 aangiftes van verlies geregistreerd door 
het onthaal. 

Binnen het onthaal zijn er vaste medewerkers van zowel het operationeel als het administratief en 
logistiek kader. Het burgerpersoneel staat in voor het eerste onthaal aan het loket en de binnenkomende 
telefoongesprekken.  

Diensthoofd onthaal Maaseik - HINP S. Stockmans 

 

Onthaal commissariaat Lanklaar 

De site in Lanklaar ligt aan het andere uiteinde van de politiezone en is een kleiner kantoor dan Maaseik. 
Ons kantoor bevat de functionaliteiten Algemene Steun, Wijk en Onthaal. De functionaliteiten Verkeer, 
Recherche en Jeugd & Sociaal zijn op het hoofdkantoor in Maaseik gehuisvest. 

Door de splitsing van functionaliteiten is het onthaal in Lanklaar minder druk dan in Maaseik, maar zijn er 
toch ook nog piekmomenten. Die piekmomenten komen meestal voor op maandag of 
woensdagnamiddag en na een korte periode van verlof of van een verlengd weekend. 

In Lanklaar worden de mensen eerst door een burger te woord gestaan en daarna, indien nodig, 
doorverwezen naar de bedoelde dienst of medewerker. 
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Door onze platte organisatie worden ernstige klachten in de briefings ter sprake gebracht om de zaken zo 
snel en adequaat mogelijk op te volgen in samenwerking met onze verschillende functionaliteiten. Door 
het in voege treden van de Salduz-wetgeving sinds 1 januari, wordt er extra aandacht besteed aan de 
correcte afhandeling van de betreffende onderzoeken (lees: toepassing procedure). Vooral de nieuwe 
Salduz-wet is vanaf het eerste contact met de burger nauwlettend toe te passen en vaak gebeurt dit aan 
het onthaal. Het vereist van iedere medewerker in het algemeen en de medewerkers aan het onthaal in 
het bijzonder, een grondige kennis van deze wetgeving.  

Tevens hebben wij bijzondere aandacht voor de slachtoffers van misdrijven met een doorverwijzing, 
enerzijds naar onze eigen functionaliteit Jeugd en Sociaal en anderzijds naar onze andere externe 
partners. 

Omdat dit wijkkantoor in het weekend gesloten is, werd er voor gekozen om op dinsdag het onthaal tot 
19.00 uur open te houden. Op deze manier hebben we gelijklopende uren met de kantoren van de stad 
Dilsen-Stokkem en kunnen we de burgers van Dilsen-Stokkem een extra dienstverlening aanbieden. 

Diensthoofd onthaal Dilsen-Stokkem - HINP J. Geelen 

1.2. Algemene steun (Interventie) 

Algemene steun – Maaseik 

De algemene steundienst of interventiedienst vervult een 24 uren permanentie met als hoofdopdracht 
“de burgers op een zo snel mogelijke manier efficiënt bijstaan in probleemsituaties”. Zeven dagen op 
zeven en 24 uur per dag wordt voorzien in de afhandeling van de binnenkomende oproepen. Deze 
oproepen voor een dringende of niet dringende interventie of tussenkomst, komen tijdens de bureeluren 
veelal via de onthaaldienst door. Na de bureeluren gebeurt dit via de dienst 101. 

Voor een adequate en snelle behandeling zijn er permanent binnen de zone twee ploegen van twee 
medewerkers op het terrein aanwezig. De algemene steundienst Maaseik staat allereerst in voor de 
meldingen die op het grondgebied van de stad Maaseik binnenkomen. Indien de ploeg van de stad 
Dilsen-Stokkem bezet is, worden hun tussenkomsten overgenomen. Omgekeerd geldt hetzelfde principe.  

Na de tussenkomst op het terrein volgt er een administratieve verwerking van de oproep. Van iedere 
tussenkomst wordt een administratieve melding of een interventiefiche opgesteld. Daarnaast wordt in 
vele gevallen een proces-verbaal opgesteld over de feiten die zich voorgedaan hebben. 

Naast het tussenkomen bij oproepen zorgt de algemene steundienst voor een permanente aanwezigheid 
op het volledige grondgebied van de zone onder de vorm van algemene toezichtspatrouilles. Vanuit de 
algemene steundienst wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de uitvoering van lokale opdrachten 
openbare orde. Deze opdrachten kunnen gaan van toezicht houden bij evenementen tot specifieke acties 
die betrekking hebben op de items die aangeleverd worden door de operationele briefings (bv. op te 
sporen personen). De gerichte patrouilles die uitgevoerd worden liggen in de lijn van de politionele 
beleidskeuzes en operationele noodwendigheden. Tijdens de permanentiediensten of dagdiensten worden 
ook onderzoeksverrichtingen uitgevoerd zoals onderzoeken en verhoren in het raam van lopende 
dossiers.  

De algemene steundienst spitst zich ook toe op controles betreffende de verkeershandhaving. Iedere dag 
worden er schooltoezichten uitgevoerd en wordt er verkeersregeling gedaan, zoals bijvoorbeeld aan het 
kruispunt Acht Meilaan/Van Eycklaan. De leden van de algemene steundienst staan de actieplannen van 
de verkeersdienst bij door deelname aan de bijzondere verkeersacties, zoals Slim, Bob en de lokale 
actieplannen betreffende controles op de N75/N78.  

Iedere nacht voeren de twee interventieploegen gezamenlijk ook baancontroles uit. Hierbij worden de 
bestuurders aan een ademtest onderworpen en worden de documenten van de voertuigen gecontroleerd. 
In het weekend voert elke ploeg een alcoholcontrole uit, waarbij minstens drie testen afgenomen 
worden.  

De leden van de algemene steundienst ondersteunen ook de lokale recherche door bijstand te verlenen 
bij huiszoekingen, aanhoudingen, overbrengingen. Ze nemen ook deel aan gerechtelijke acties zoals 
Idefix, Asterix, Obelix en Etoile. 

Diensthoofd algemene steun Maaseik – HINP P. Vrinssen 
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Algemene steun – Dilsen-Stokkem (commissariaat Lanklaar) 

 
De algemene steundienst van de site in Lanklaar bestaat uit 14 personen (1 hoofdinspecteur – 
13 inspecteurs). Het handelt om een permanentiedienst. Er is steeds één ploeg van twee personen 
aanwezig op het terrein. Zij zijn niet gebiedsgebonden en voeren zowel opdrachten uit binnen de stad 
Dilsen-Stokkem als binnen de stad Maaseik. Hun belangrijkste opdracht bestaat uit de dringende en 
eerstelijns politiezorg. Het handelt hier zowel om feiten vallende binnen het domein van de gerechtelijke 
politie als deze binnen het domein van de bestuurlijke politie. Bij de uitvoering van hun taken kunnen zij 
naar gelang hun opdracht steeds terugvallen op een officier gerechtelijke politie of een officier 
bestuurlijke politie. Verder staan zij in nauw contact met de andere interventieploeg binnen de zone. 
Radiofonisch kunnen zij ten alle tijden technische ondersteuning vragen via het CIC-Limburg. 
 
Het is dus een afdeling die zeer kort bij de bevolking staat en vaak dient tussen te komen in acuut 
ontstane probleemstellingen en crisissituaties. Zij dienen daarom ontzettend flexibel te zijn, sociaal 
vaardig te zijn, het nodige inlevingsvermogen tentoon te stellen, probleemoplossend kunnen werken, zin 
te hebben voor maat, doordacht en gematigd gebruik te maken van de toevertrouwde macht en rekening 
te houden met wetgeving en reglementeringen.  
 
Voorbeelden van de opdrachten binnen het gerechtelijke domein: 

� inzake lichtere feiten: 
o burengeschillen; 
o milieudelicten met beperkte omvang; 
o vaststellingen allerhande diefstallen met of zonder verzwarende omstandigheden; 
o slagen en verwondingen; 
o intrafamiliaal geweld; 
o vaststellingen verkeersongevallen;  

� inzake zwaardere feiten (eerste vaststellingen verrichten en beveiligen PD’s): 
o moord en doodslag; 
o andere zware geweldsdelicten; 
o aantreffen plantages/druglabo’s; 
o vrijheidsberovingen. 

 
Voorbeelden van de opdrachten binnen de bestuurlijke politie: 

� het doen naleven van wetten en reglementeringen; 
� bescherming personen en goederen; 
� verkeersregelingen bij gevaarlijke situaties; 
� ontruimingen; 
� controles; 
� … 

 
Buiten de dringende tussenkomsten bezitten zij nog beleidsvrije ruimtes. Deze kunnen opgevuld worden 
door het afwerken van dringende administratie, voortkomend uit de interventies, het uitvoeren van lokale 
opdrachten voor het verwezenlijken van de doelstellingen omschreven in het zonaal veiligheidsplan, het 
houden van algemene toezichten en pro-actieve aanwezigheid in het straatbeeld (blauw op straat). 
Tijdens deze toezichten wordt de aandacht toegespitst op de schoolgaande jeugd. Uit de 
voorhandenzijnde informatie worden de toezichten gericht op de op te volgen plaatsen, personen en 
voertuigen en wordt er controle gedaan op de zwarte punten in het verkeer.  
 
Voor het overige fungeren zij als steundienst; dit houdt in dat de gespecialiseerde functionaliteiten binnen 
het korps beroep kunnen doen op leden van de interventiedienst voor bijstand aan hun 
activiteitenvoorstellen of actieplannen.  
Voorbeeld hiervan kan zijn: 

� de verkeersdienst bijstaan voor de uitvoering van geplande verkeerscontroles; 
� de lokale recherche bijstaan inzake huiszoekingen of kleinere onderzoeken; 
� de wijkdienst ondersteunen voor het uitvoeren van controles binnen de wijk, het uitvoeren van 

kantschriften en van woonstcontroles. 
 
Het volgen van cursussen en opleidingen om hun kennis te vergroten hoort er natuurlijk ook bij. Verder 
leveren sommige inspecteurs nog een bijdrage aan opdrachten van federale aard. Het handelt dan vooral 
om bijstand bij grote ordediensten, zoals voetbal of festivals. 
 
Het takenpakket van de leden van de steundienst is ongelimiteerd. De leden dienen bij alle 
tussenkomsten en uitvoeringen rekening te houden met de Missie, Visie, Waarden en Normen binnen het 
Korps. 

Diensthoofd algemene steun Dilsen-Stokkem – HINP L. Ceyssens 
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1.3. Wijkdienst 

Wijk Maaseik 

De wijkinspecteurs vormen een bijzonder belangrijke schakel in de politiewerking. Zij dienen vooral het 
contact met de bevolking te onderhouden. Door dit contact kunnen ze aangeven waar zich problemen 
situeren en ontstaan. Ze worden ook ingeschakeld om kleinere geschillen trachten op te lossen. Soms zal 
een wijkinspecteur zijn wijkbewoners voor bepaalde problemen, indien zijn bemiddelingspoging geen 
vruchten afwerpt, een doorverwijzing voorstellen naar de vrederechter. Vaak doet een goed gesprek met 
de betrokken partijen echter wonderen. Ook niet-dringende interventies behoren tot de taken van de 
wijkinspecteurs. Verder zijn zij ook de geschikte personen om een aantal zaken te signaleren: 
verkeersbord bevuild, paal scheef, openbare verlichting stuk, sluikverkeer, enz. 

Bijkomstig krijgen de wijkinspecteurs ook een aantal administratieve opdrachten van het parket 
toegewezen. Zo dienen zij o.m. getuigenverhoren af te nemen, personen aan te manen een 
achterstallige boete te betalen, in opvolging te voorzien van bepaalde dossiers, e.d.  

De wijkinspecteur onderhoudt naast een nauw contact met de bewoners in de wijk, ook een kwalitatief 
onderbouwd samenwerkingsverband met verschillende organisaties waaronder de stadsdiensten, 
sportverenigingen, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties, horecazaken, bedrijfsleven, 
jeugd- en jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, huurdersverenigingen, scholen en 
belangenverenigingen. 

De wijkinspecteurs handhaven de openbare orde, houden verkeerstoezicht en doen verkeersregelingen in 
het algemeen en in de schoolomgevingen. Verder verlenen ze hun medewerking aan alcohol- en 
verkeersacties. Ook is het de taak van de wijkagent om burgers met raad en daad bij te staan, akte te 
nemen van eventuele klachten en aangiften en deze op te volgen. 

Een andere algemene opdracht van de wijkinspecteurs is na te gaan of mensen, die zich op een bepaald 
adres willen laten inschrijven, wel degelijk op dit adres verblijven.  

De wijkinspecteur is uitgegroeid tot een toegankelijk aanspreekpunt van de lokale politie. De inwoners 
moeten zich ook steeds in alle gevallen tot hun wijkinspecteur kunnen wenden.  

Om al deze taken naar behoren te vervullen, werd het wijkgebied Maaseik opgesplitst in vier delen. Elk 
deel heeft een eigen, ervaren wijkinspecteur die zich ten dienste stelt van zijn buurtbewoners. 

 
� Centrum-Noordwest, Gremelslo, Verloren Kost, Centrum-Noord, Ven, Sint-Jansberg (Inspecteur 

Rik Nevels) 
� Centrum-Oost, Aldeneik (Inspecteur Roger Jans) 
� Centrum-West, Wurfeld, Gasthuisveld, Centrum Zuid (Inspecteur Patrick Roex) 
� Centrum, Heppeneert (tot eind 2011 Hoofdinspecteur Bart Ramaekers) 

 

Wijkverantwoordelijke HINP B. Ramaekers 

 
 
Wijk Neeroeteren – Opoeteren – Dorne 

Het wijkgebied Neeroeteren – Opoeteren - Dorne strekt zich uit van Neeroeteren, Voorshoven, 
Waterloos, Berg, Opoeteren tot en met Dorne en maakt samen met het wijkgebied Maaseik deel uit van 
de dienst Algemene Steun en de wijkdienst van de Lokale Politie Maasland te Maaseik. 

Vier personeelsleden maken deel uit van het wijkgebied waaronder één hoofdinspecteur en drie 
inspecteurs. Hierbij staat hoofdinspecteur Erik Simons, samen met inspecteur Jos Hendrikx, als eerste 
aanspreekpunt in voor de deelgebieden Neeroeteren, Voorshoven, Berg en Waterloos. De andere twee 
inspecteurs, Erik Hulsbosch en Jan Verstraeten, staan in voor de deelgebieden Opoeteren en Dorne. 

Gezien de grote diversiteit aan taken zijn deze vier personeelsleden echter wel over het hele wijkgebied 
actief bij de uitvoering van hun dagdagelijkse taken. 

Het takenpakket van de wijkinspecteurs is in de loop der jaren alleen maar verder uitgebreid. Zo staan 
deze onder andere in voor de uitvoering van: 

- woonstcontroles; 
- betekeningen rijverboden; 
- verhoren naar aanleiding van verkeersovertredingen en gerechtelijke feiten; 
- bemiddeling bij burengeschillen; 
- enz... 

Buiten deze taken trachten zij door wijkwerking de leefomstandigheden in hun wijkgebied zo goed 
mogelijk te bevorderen en te behouden. 
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Bij de uitvoering van een goede wijkwerking speelt “Gemeenschapsgerichte Politiezorg” dan ook een 
belangrijke rol en is dit sinds enkele jaren dan ook een hot item binnen de wijkpolitie in het algemeen. 

Het ziet er dan ook naar uit dat de centrale functie van de wijkinspecteurs in de politieorganisatie van de 
toekomst, een belangrijke rol zal blijven spelen. 

Vanaf 1 januari 2012 zal hoofdinspecteur Geert Wouters de taak van hoofdinspecteur Erik Simons 
overnemen.  

Wijkverantwoordelijke HINP E. Simons 

 

 
 

 
Wijk Dilsen – Elen – Rotem 

Het wijkteam van de wijkzone Dilsen-Elen-Rotem bestaat uit de volgende mensen: 
o Phil Schrijvers, wijkinspecteur in Dilsen; 
o Theo Sleven, wijkinspecteur in Rotem; 
o Ben Douha, wijkinspecteur in Elen; 
o Hubert Vranken, hoofdinspecteur – teamchef. 

 
In 2012 zal inspecteur Luc Berben de rol van Ben Douha als wijkinspecteur overnemen.  

Binnen onze wijkzone hebben wij een groot en heel gevarieerd aantal taken, onder andere:  
o het uitvoeren van opdrachten van onze bestuurlijke en gerechtelijke overheden; 
o het opvolgen van meldingen inzake overlast/geschillen allerlei; 
o het begeleiden/toezicht houden op evenementen. 

Dit doen wij niet alleen, wij werken immers nauw samen met interne en externe partners. 

Belangrijk voor ons is het contact met de mensen in onze wijkzone door aanwezig te zijn op het terrein 
en kenbaar en aanspreekbaar te zijn voor hen. Tijdens het uitoefenen van wijkwerking worden ook de 
plaatsen van overlast opgenomen en de plaatsen waar jongeren samenkomen. 
 

Plaats waar veel jongeren komen: Recente overlastplaatsen: 

Speelplein Graanwijk 
Speelplein Hoefkamp 

Kasteelpark 
Parking zwembad Rotem 

Parking GB Europalaan 
Kasteelpark 

Carport Lichtstraat 
Fietsparking IMK Rotem 

Er wordt ook dagelijks schooltoezicht gedaan aan iedere basisschool in elke deelgemeente. 

Wijkverantwoordelijke HINP H. Vranken

 
 

Wijk Lanklaar - Stokkem 

De wijkdienst Lanklaar-Stokkem bestaat uit één hoofdinspecteur en drie inspecteurs. Ondergetekende is 
werkzaam in de wijkdienst sedert 1 januari 2011 ter vervanging van collega-hoofdinspecteur E. Aerden. 

Inspecteur Theo Penders is de wijkagent voor Stokkem. Hij is zelf woonachtig in Stokkem en door velen 
gekend als de wijkagent van Stokkem. Inspecteurs Nikki Cagnazzo en Nico Weytjens zijn 
verantwoordelijk voor het wijkgebied Lanklaar. Beiden zijn niet woonachtig binnen de zone, maar hebben 
op korte tijd een goede band opgebouwd met de bevolking van Lanklaar. Mede door hun relatief jonge 
leeftijd als wijkagent, hebben zij goede contacten met de jongeren binnen hun wijk. 
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In tegenstelling tot de andere wijkgebieden heeft Lanklaar twee wijkagenten. Dit komt omdat er een 
aanzienlijke gemeenschap van allochtonen binnen Lanklaar woont en de werklast er toch net iets hoger 
ligt. 

De wijkagenten zijn degenen die het dichtst bij de bevolking staan en een goede kennis hebben van het 
reilen en zeilen binnen hun wijk. Zij moeten zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn binnen hun 
wijk. Dit gebeurt ondermeer door het uitvoeren van schooltoezicht aan de basisscholen van Lanklaar en 
Stokkem. 

Verder voeren zij hoofdzakelijk kantschriften uit (zowel gerechtelijk als verkeer) en alle woonstcontroles 
binnen hun gebied. Op die manier hebben zij al een eerste contact met nieuwe bewoners en onderhouden 
zij contacten met “gekende” klanten. 

Soms wordt er al eens meewarig over de wijk gedaan, maar het belang van een goede wijkwerking is 
zeer groot binnen het volledige politieapparaat. Een goede wijkwerking is wel meer dan alleen aanwezig 
te zijn op het terrein. Er dienen goede en nauwe contacten te worden gehouden met andere interne en 
externe partners. Ik denk hierbij aan gemeentelijke diensten zoals de dienst bevolking, het strafregister, 
de Dienst der Werken en het OCMW. Ook instanties zoals het Maaslands Huis of Ons Dak kunnen een 
grote hulp en steun zijn voor de wijkagent. Hij moet vaak oplossingen zoeken die van het vaste 
politionele stramien afwijken, met als doel tot de beste oplossing te komen voor alle betrokken partijen. 
Dit is niet altijd even makkelijk en vereist een goed inzicht in de eigen job en de mogelijkheden van 
andere partners.  

Een goed en nuchter oordeel, soms veel doorzettingsvermogen en de wil om tot een oplossing te komen, 
maken dat de wijkagent kan worden gezien als “kameleon” binnen de eigen organisatie. 

De wijkagenten voeren ook nog interventiediensten uit. Dit heeft als voordeel dat zij in contact blijven 
met alle facetten van het beroep en dit zowel op gerechtelijk vlak als op het vlak van het 
verkeersgebeuren. Nadeel hieraan kan zijn dat de wijkagent op die momenten niet aanwezig is in zijn 
wijk.  

Op verkeersgebied wordt er veel aandacht besteed aan de Rijksweg en de Boslaan. Er is zeer veel 
doorgaand verkeer op deze belangrijke verkeersassen. 

Alhoewel de zelfredzaamheid van de burger groter is geworden, stellen wij vast dat de verdraagzaamheid 
ten aanzien van anderen verminderd is. Hierdoor wordt er extra aandacht besteed aan hangjongeren die 
op bepaalde plaatsen verzamelen. 
 

Plaats waar veel jongeren komen: 

parking aan buurthuis De Zavel 
garages aan de Noteborn 

het Tugelaplein 
de parking aan De Wissen 

het binnenplein van Veeweide 

In samenspraak met de interventiedienst wordt extra aandacht besteed aan deze hangplekken. 

In 2011 vond het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) plaats in Stokkem. Dit vroeg veel voorbereiding en 
een aanzienlijke inzet aan manschappen van de zone. Mede door een professionele uitvoering van alle 
taken inherent aan dit grote volksfeest, heeft er geen enkel incident plaatsgevonden. Tijdens het 
evenement was er een goede samenwerking met de Nederlandse collega’s. 

Wijkverantwoordelijke HINP J. Warson 

 

  



Jaarverslag 2011 – PZ Maasland - 42 / 93 

1.4. Jeugd & Sociale Politiedienst (JSPD) (Slachtofferbejegening) 

De jeugd en sociale politiedienst (JSPD) is een ondersteuningsdienst die 
voornamelijk bij sociale conflicten of problematiek aangaande minderjarigen, 
ondersteuning biedt aan de overige functionaliteiten. Het team bestaat uit drie 
politiemensen en een maatschappelijk assistente.  

Deze dienst is opgericht met als doel invulling te kunnen geven aan de steeds 
groter wordende vraag naar sociale politionele tussenkomsten bij familiale en 
maatschappelijke problemen. Noem hen maar ‘sociaal-voelende flikken, begaan 
met de problemen des mensens’. Zij kiezen meer voor de ‘zachte’ aanpak: 
luisteren naar mensen, met hen praten en overleg plegen met diverse instanties 
zoals het OCMW, sociale diensten, jeugdzorg. Omdat het vaak delicate materies 
zijn, werkt deze dienst zo discreet, zo geruisloos en zo betrokken mogelijk. In 
burger trachten zij de drempel te verlagen voor iedereen die moeite heeft zijn 
problemen kenbaar te maken. Door hun sociaal gerichte houding binnen de politie 
proberen zij een stapje dichter te komen bij de bevolking om te komen tot een 
kwaliteitsvolle dienstverlening. 

In de eerste plaats geeft JSPD advies en informatie aan de cliënten en verwijst zo nodig door naar 
gespecialiseerde diensten. 

De JSPD kan tussenkomen in veel uiteenlopende situaties zoals: 

 
� Intrafamiliaal geweld 

Onze dienst tracht tussen te komen in problematische gezinssituaties zoals bv. echtelijke 
moeilijkheden, hoede- en bezoekrecht, geweld, enz. Wij volgen deze dossiers op met betrekking 
tot fysiek, psychisch, sexueel en/of economisch geweld tussen leden van eenzelfde familie 
ongeacht hun leeftijd.  
Wij zorgen voor een correcte doorverwijzing naar de professionele hulpverlening. Belangrijk in dit 
verhaal zijn ook de kinderen. Zij hebben dikwijls meer gezien en ervaren dan de volwassenen 
denken. Om deze reden hebben ook zij nood aan begeleiding. 
 

� Probleemgedrag bij jongeren 

Het probleemgedrag bij jongeren kan heel gevarieerd zijn. Dit gaat van Problematische 
Opvoedingssituaties (POS) zoals onenigheid met de ouders, onhandelbaar gedrag, problemen op 
school, spijbelen, regelmatig van huis weglopen en kindermishandeling tot het plegen van als 
Misdrijf Omschreven Feiten (MOF) zoals diefstallen, gebruik van drugs, enz. 
Onze dienst is steeds bereid naar de jongeren en hun ouders te luisteren om samen naar een 
oplossing te zoeken of bemiddelend op te treden. Soms komen de ouders zelf tot bij onze dienst 
met vraag om raad. Er wordt dan overlegd welke maatregelen er eventueel kunnen genomen 
worden.  
Indien nodig wordt het Comité Bijzondere Jeugdzorg of de Procureur des Konings afdeling 
Jeugdbescherming geraadpleegd. 
 

� Slachtofferopvang / Slecht nieuws meldingen 
Slachtofferbejegening is nog altijd één van de hoofdtaken. Hier wordt ruime aandacht besteed 
aan slachtofferhulp en -ondersteuning, tot en met doorverwijzing naar gespecialiseerde 
hulpdiensten (zoals CAW,...). Wij bieden iedereen die slachtoffer is geworden van een crimineel 
feit (inbraken, overval, e.d ) of nabestaande en familie is van een droevige gebeurtenis (moord, 
zelfdoding, dodelijke ongevallen) een goede en respectvolle opvang.  
De slachtofferbejegenaars zijn ook in het weekend en na de kantooruren bereikbaar. 
 

� Relatieconflicten 
Bij conflicten tussen buren, in gezinnen of dergelijke volgen wij de dossiers Pro Rela op. Bij de 
Pro Rela regeling wordt ingevolge allerlei geschillen mits toestemming van de klager door de 
politie zelf een minnelijke schikking, op vrijwillige basis, aangevraagd bij de vrederechter.  
 

� Zedenfeiten 

Het team onderzoekt alle zedenfeiten gaande van aanranding van de eerbaarheid tot 
verkrachtingen; in bijzonder deze waarbij jongeren betrokken zijn. 
 

� Netwerking 

Samenwerken met andere hulpverleningsinstanties is een belangrijk aspect binnen de sociale 
politie. Wij onderhouden een nauw contact met de scholen, met de centra voor 
leerlingenbegeleiding, het Comité Bijzondere Jeugdzorg, bestuurlijke overheden en OCMW's.  
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� Interne en externe bijstand 

De dienst begeleidt en coördineert tevens het netwerk interne en externe bijstand, waarbij een 
aantal zorgcollega’s instaan voor interne bijstand aan collega’s en externe bijstand in 
crisissituaties. 
 

� Algemene Preventie   
Preventievoordrachten inzake drugs en diefstal worden op vraag van verenigingen aangeboden. 
 

� MEGA-Project 

Alle basisscholen doen mee met het Megaproject. Dit is een project dat zich richt tot het zesde 
leerjaar van het basisonderwijs. Het omvat zeker niet enkel informatie over drugs, maar heeft 
vooral heel veel aandacht voor sociale vaardigheden. 

 
� Netwerk audiovisueel verhoor 

Eén lid van het team maakt ook deel uit van het arrondissementeel netwerk audiovisueel 
verhoor. Deze mensen zijn speciaal opgeleid voor het afnemen van verhoren van minderjarigen, 
waarbij de beelden worden opgenomen en gebruikt kunnen worden bij verder onderzoek of voor 
de rechtbank. 

 
Dienstmedewerker JSPD – INP H. Bakkers 

1.5. Lokale opsporing en lokaal onderzoek 

Met als doel het streven naar een betere samenwerking tussen de 
verschillende operationele diensten, dienen de leden van de 
gespecialiseerde diensten (jeugd & sociale politie – lokale opsporing – 
verkeer) op regelmatige basis een aantal interventiediensten uit te 
voeren met collega’s uit de andere functionaliteiten. Hierdoor creëert 
men een platform voor een goede doorstroming en uitwisseling van 
informatie binnen de context van een gemeenschapsgerichte en 
informatiegestuurde politiezorg. 

De lokale recherche PZ MAASLAND is een operationele gespecialiseerde dienst met 6 gemotiveerde 
voltijdse medewerkers, waaronder 2 hoofdinspecteurs en 4 inspecteurs.  

De lokale recherchetaak is een fundamenteel onderdeel van de basispolitiezorg en behoort tot de 
algemene opdrachten van de lokale politie. De samenleving vraagt om een gedegen aanpak van de 
lokale criminaliteit. Samen met de andere functionaliteiten van het politiekorps wil men als 
recherchedienst vanuit haar specialistische kennis en kunde een bijdrage leveren aan de bevordering van 
de veiligheid en de leefbaarheid binnen de gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg.   

De lokale opsporings- en onderzoeksdienst heeft een ruim takenpakket.  

� De recherchedienst in de zone moet aandacht hebben voor het opsporen van misdaden, 
misdrijven en wanbedrijven.  

o De  proactieve recherche: het opsporen en voorkomen van de voltooiing van misdrijven 
in de uitvoerende of voorbereidende fase (het betreffen hier opsporingen naar misdrijven 
welke nog niet werden uitgevoerd.) 

o De reactieve recherche: het repressief opsporen naar de daders van gepleegde 
misdrijven.  

� Voldoende kanalen uitbouwen naar de andere functionaliteiten zowel intern als extern om een 
interactieve communicatie te creëren rond proactief en reactief rechercheren (continue 
wisselwerking informatie). 

� De gespecialiseerde dienst Recherche dient zwaarwichtige, langdurige onderzoeken, dit zowel op 
proactief als op repressief vlak, aan te pakken. Zij dient de wijk- en interventieteams daarvan te 
ontlasten. 

� De dienst “lokale recherche” dient goede contacten uit te bouwen met de verschillende federale 
organen zoals AIK, CBO, GDA, enz.… 

Eén lid van de lokale recherche maakt ook deel uit van het netwerk audiovisueel verhoor.   

Diensthoofd gespecialiseerde steun - CP L. Bamps 
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1.6. Handhaving openbare orde 

Binnen de zone is steeds een officier van bestuurlijke politie (OBP) en een officier gerechtelijke politie 
(OGP) bereikbaar en terugroepbaar.  

De zone hanteert het principe van maximale inzet van eigen effectief alvorens beroep te doen op HYCAP. 
Voor de grote evenementen, zoals de halfvastenstoet, wordt bijstand van één sectie van het 
interventiekorps gevraagd (CIK).  

In 2011 heeft ook het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Dilsen-Stokkem plaatsgevonden. Hiervoor 
werd een aanvraag ingediend voor bijstand van twee ploegen cavalerie, 1 helikopter RAGO en een sectie 
ArroSol.   

Inzake de gehypothekeerde capaciteit (HYCAP) en de verplichte arrondissementele solidariteit (ArroSol) 
kunnen we de volgende cijfers voor het jaar 2011 voorleggen. Voor het dienstjaar 2011 bedroeg de 
prestatielijn HYCAP voor onze zone 2025 eenheden. Er werden 665 eenheden verbruikt ofwel 32,8 %. 
Daarnaast werden 186 eenheden verbruikt binnen de ArroSol.   

De medewerkers binnen de zone die ingeschakeld worden voor HYCAP dienen ook elk jaar deel te nemen 
aan de georganiseerde opleidingen en trainingen (TTX – CPX – FTX).   

Overzicht geleverde 
ArroSol/Hycap 2011

20%
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3%

17%

20%

Socio-
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Opleiding
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Protest
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Opsplitsing uren ArroSol/Hycap 
week - weekend

37%

63%

Weekuren WE-uren

 

Voor de lokale ordediensten werden eigen medewerkers ingezet. In 2011 werden 494 evenementen 
opgenomen in de evenementenlijst. Elk evenement heeft een code meegekregen om weer te geven of er 
personeel dient voorzien te worden of niet.  

 

Evenementen Prioriteit politietoezicht 

Jaar Aantal Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 
Uren 

2008  618  120  81  47  370 2737:00 
2009  545  165  48  67  265 2824:00 
2010  452  108  51  70  223 2252:56 

2011  494  106  33  45  310 2636:49 

 

Code 1 inzet van projectteam(s) en/of eenmanspatrouille(s) noodzakelijk, en eventueel interventieploeg(en) 

Code 2 toezicht en/of eventuele verkeersbegeleiding door interventieploeg(en) noodzakelijk 

Code 3 toezicht en/of eventuele verkeersbegeleiding door interventieploeg(en) indien opdrachten dit toelaten 

Code 4 melding van het evenement is enkel ter kennisgeving en nuttig bij eventuele calamiteiten 

Bij de vergelijking van de cijfers van 2011 met deze van 2010 zien we een lichte stijging van het aantal 
evenementen, namelijk een stijging van 9,3 %. Het aantal uren toezicht is ten opzichte van 2010 met 
17,0 % gestegen. Dit komt voornamelijk door de lokale ordedienst van het OLS en de carnavalsstoeten.  
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1.7. Bijkomende functionaliteit: Verkeer 

Verkeersgevaarlijke situaties zoveel mogelijk voorkomen is de hoofdtaak van de verkeersdienst bij de 
politie. 

België heeft zich geëngageerd om een ernstige inspanning te doen inzake het terugdringen van het 
aantal verkeersongevallen. Onze zone kan daarin niet achterblijven. De gewestwegen die onze zone 
doorkruisen zijn daarbij steeds een aandachtspunt. De analyse van de ongevalcijfers wordt gebruikt om 
het toezicht te sturen op vlak van de ongevaloorzaken, zoals daar zijn: snelheid, onaangepast rijgedrag, 
gebruik van een mobiele telefoon aan het stuur, misbruik van alcohol en verdovende middelen en 
gevaarlijk en hinderlijk parkeren. De lijst is helaas niet limitatief.  

Om de twee weken zijn er bijzondere acties op de meest gevaarlijke wegen. Hier nemen vooral de leden 
van de verkeersdienst aan deel, maar ook de leden van algemene steun en de wijk participeren mee in 
deze acties. 

De overheid investeert in veiligere wegen. Daarvoor zijn wegeniswerken niet te vermijden. In onze zone 
zijn er veel ingrijpende infrastructurele werken. Dat heeft natuurlijk ook impact gehad op de 
voorbereiding, de preventie en het toezicht rond deze werken.  

De gerechtelijke overheid benadrukte het belang om verkeerstoezicht te houden om diegenen die 
verkeersgevaarlijk gedrag ten toon spreiden, zeker als er daadwerkelijk gevaar voor personen bij komt 
kijken, te sensibiliseren en te verbaliseren. Hiervoor zijn extra maatregelen uitgevaardigd door de 
bevoegde overheden, welke ook aanleiding gaven tot bijzondere controles. Op deze wijze streven wij een 
evenwicht na tussen standaardcontroles (verhogen algemene pakkans naar iedereen toe) en specifieke 
acties (controle van verkeersgevaarlijke gedragingen). De bestraffingen van verkeersgevaarlijke 
gedragingen zullen dan ook in verhouding strenger zijn. 

De infrastructurele werken voor een veilige verkeersdoorloop zijn toegenomen. Wij hopen dat ze een 
daling gaan meebrengen van het aantal verkeersslachtoffers, waarvan het cijfer nog steeds significant is. 
Dat zal ons dan weer de kans geven om een grotere aandacht te geven aan de algemene 
verkeersleefbaarheid.  

Bij grote evenementen die in de zone georganiseerd worden, verzorgen wij begeleiding van de 
verkeersstromen en adviseren wij omtrent omleidingen en dergelijke. 

De verkeersdienst is veel op het terrein aanwezig voor het uitvoeren van verkeerstoezicht op zich. Buiten 
de taken van verkeerstechnische aard dienen ze ook geregeld ter plaatse te gaan bij gerechtelijke feiten 
om bijstand te verlenen aan de andere functionaliteiten van de zone. De leden van de dienst leveren 
trouwens ook hun bijdrage aan de interventiebeurten.  

De controleacties gebeuren geregeld in de weekendnachten waarbij de leden een welkome reserve 
vormen voor de interventiediensten bij verstoringen van de openbare rust.  

De verkeersdienst speelt een grote rol in verkeersvoorlichting en preventie. Inzake toezicht 
schoolverkeer verzorgen we dagelijks de verkeersregeling aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg. 

De toenemende techniciteit van de verkeerswetgeving en de steeds verdere uitbreiding van de materie, 
vergemakkelijkt de taak niet. Ook de SALDUZ-wetgeving zorgt voor veranderingen in de werkwijzen. 

De burger wordt ook steeds mondiger en zoekt vaak de grenzen op van wat wettelijk toegelaten is. Dit 
weerspiegelt zich steeds meer in hun rijgedrag. Wat niet expliciet verboden is, mag, ook als het 
maatschappelijk niet verantwoord is. 

Het verkeer vertoont steeds meer grensoverschrijdende aspecten. Dat alles bemoeilijkt het optreden 
sterk. We zoeken onze weg in deze situaties in een poging de maatschappij zo goed mogelijk te dienen. 

Diensthoofd verkeer -  HINP G. Wouters 
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2. Dagcoördinator 

Een centrale rol is weggelegd voor de hoofdinspecteur welke voorzien is als hoofd onthaal. Hij wordt 
bijgestaan door de hoofdinspecteurs van het wijkgebied, de officier gerechtelijke politie belast met de 
permanentie en de hoofdinspecteurs in het algemeen. 

Met behulp van deze actoren wordt de continuïteit van het leiden en begeleiden verzekerd op dag- en 
jaarbasis. De hoofdinspecteurs hebben hun intrinsieke verantwoordelijkheid voor de leiding, begeleiding 
en opvolging van hun teamleden. Dit veronderstelt een proactieve (vooruitdenken, vooral inzake 
veiligheidsfenomenen), preventieve (problemen vermijden door adequate richtlijnen) en reactieve 
(opvolging, controle) aanpak.  

De dagcoördinator staat in voor de dagelijkse briefing, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van een nieuwe briefingtool. 
Via deze presentatie wordt een actueel beeld gegeven van 
de meldingen en evenementen binnen de zone. De gegevens 
die hierin voorkomen, komen ook voor op het dagverslag. 
De operationele leden van het korps blijven op deze manier 
up-to-date. 

De dagcoördinator is ook het eerste aanspreekpunt. Hij dient 
steeds ingelicht te worden over bepaalde gebeurtenissen en 
over nog uit te voeren taken. De werklast van de 
inspecteurs en zeker deze belast met de buitendiensten 
wordt opgevolgd door nazicht in ISLP. 

De coördinator controleert alles (meldingen in ISLP, relaties met pv’s, etc.). Hij waakt erover dat de 
richtlijnen, voorschriften en gemaakte afspraken nageleefd worden. 

3. Informatiesturing 

3.1. Arco (Digitaal archief) 

De medewerkers hoeven niet meer in de archieven van de verschillende afdelingen te 
duiken om informatie op te vragen. Via hun webbrowser hebben zij te allen tijde toegang tot 
de documenten die ze nodig hebben voor hun werk. En dit alles binnen een tijdsbestek van 
enkele seconden.  

Het digitaal archiveringspakket biedt een belangrijke meerwaarde in de vrijwaring en 
beveiliging van vaak confidentiële informatie. Gebruikers krijgen via hun profiel al dan niet 
toegang tot informatie of niet, en in geval van brand- of waterschade, blijft de informatie 
toch beschikbaar via de back-ups. 

Bedoeling is het achteraf mogelijk te maken om een document terug te vinden op basis van één of 
meerdere relevante woorden uit het document. Full tekst opzoekingen kunnen gebeuren naast 
gestructureerde opzoekingen.  

De ingescande documenten zijn uiteindelijk als PDF-bestand terug opvraagbaar voor reproductie. 

 

 
 

 

Opzoekingen kunnen op 
basis van trefwoorden. 
Net als bij ‘google’ levert dit 
een aantal  mogelijkheden 
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3.2. Google maps 

- Overlay-informatie zoals foto's, diverse 
vormen van criminaliteit, 
verkeersongevallen, problematiek 
openbare orde.  

- Keuzemogelijkheid om gebruik te maken 
van interactieve kaarten en 
hulpprogramma's die zijn gemaakt door 
Google en andere ontwikkelaars 
(radiusbepaling, oppervlakte- en 
afstandsmeting, …). 

- De kaarten kunnen op elk moment en van 
op elke plaats rechtstreeks  geraadpleegd 
worden. 

- Snel overzicht van de groeperingen van 
feiten. 

 

 
 

 

Aanklikken van het document naar keuze 
geeft mogelijkheden naar printen, opslaan op 
informatiedrager, gebruik van  
tekstfragmenten, … 
 



Jaarverslag 2011 – PZ Maasland - 48 / 93 

3.3. Dagverslagen 

 
De verspreiding van interne nota’s wordt beperkt tot een strikt minimum.  
 
Een berichtgeving wordt op reguliere basis, minstens driemaal per week, verstrekt aan de hand van een 
dagverslag. Het is een weergave van de voorgevallen incidenten over de voorbije 24 of 48 uur, de 
binnenkomende berichtgeving/post, de activiteiten en activiteitsvoorstellen binnen de wijkgebieden, de 
communicatie vanwege het beleid en vanwege de ondersteunende diensten. Evenementen worden 
schematisch en overzichtelijk weergegeven. 
 
Het dagverslag wordt voor enkelen op papier verspreid. Voor de anderen wordt het verzonden via e-mail. 
Het dagverslag wordt opgenomen in het archiveringssysteem waar het opvraagbaar is met behulp van 
sleutelwoorden. 
 
Belangrijke wijzigingen in de wetgeving worden ook opgenomen in het dagverslag. Evenals resultaten 
van acties en resultaten van de dagelijkse alcoholtesten van de ploegen algemene steun worden vermeld. 
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en cijfers inzake enkele prioritaire punten worden 
ook in dit kader opgenomen en weergegeven op het dagverslag.  

 

 
 
Het dagverslag wordt soms ook opgefleurd met een cartoon of een anekdote zodat er ook een plezierige 
noot aan toegevoegd kan worden. Dit valt op, waardoor het ook sneller gelezen gaat worden.  

 
De aan de politie gesignaleerde problemen worden systematisch geanalyseerd en beoordeeld naar 
mogelijke aanpak. Voor deze problemen wordt gezocht naar co-eigenaars en (belangrijk) coproducenten. 
Deze worden gezocht binnen (verschillende functionaliteiten) en buiten (gemeenschapswachten, 
betrokken burgers, …) het korps. Het geheel wordt vertaald in activiteitenvoorstellen welke verspreid 
worden binnen het korps via operationele briefings zodat iedereen kan weten wat het probleem is en hoe 
het wordt aangepakt. 

3.4. Briefings en werkoverleg 

Overleg binnen de teams  

 
� Dagelijkse briefings en overleg 

- Overzicht van de gebeurtenissen die de afgelopen 24 uur hebben 
plaatsgevonden 

- Iedere werkdag in beide commissariaten tussen 08u00 tot 10u00 
(± 30 minuten) 

- De dagcoördinator zorgt ook dagelijks voor de opvolging van de 
opdrachten  

- 2 groepen streven naar een gezamenlijk overleg 
o wijkinspecteurs, algemene steun, onthaal  
o gespecialiseerde steun (Comm. Maaseik 8u) 
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� Specifiek middel: de operationele briefing 

De briefingtool betreft een aantal slides met vaste rubrieken en een 
vastgelegde informatiestructuur. Met dit middel worden operationele 
briefings binnen de politiezone visueel en resultaatgericht gestuurd. Het is 
een aanvulling op alle bestaande briefings verstrekt bij elke aanvang van 
de dienst. Het is bovenal een instrument en middel om over de 
verschillende diensten of functionaliteiten te werken aan een beperkt 
aantal en welbepaalde informatiegestuurde politieopdrachten. 
 
In combinatie met de activiteitenvoorstellen van de wijkdiensten, wordt een rubriek opgenomen in de 
operationele briefing. Hier wordt het probleem in dat specifiek wijkgebied uiteengezet en wordt een 
voorstel tot maatregelen uitgewerkt. De verantwoordelijke en de bron worden hier ook meegedeeld.   
 
Op deze wijze verkrijgen we dat: 

o operationele resultaten behaald worden; 
o elke medewerker duidelijkheid heeft over zijn/haar taak; 
o strategische en tactische informatie vertaald wordt naar operationele opdrachten. 

 
Het briefingsjabloon bestaat uit zeven rubrieken waarbij een verschil gemaakt wordt tussen een 
permanente en niet-permanente maatregel. Teneinde de inhoud van de briefings met een grotere 
stelligheid te laten assimileren worden deze (in dezelfde lay-out) ook weergegeven op het 
dagverslag, als screensaver op de werkposten en worden ze opgenomen in het archiveringssysteem. 

 
Overleg tussen de teams 

 
� Structureel overleg  

Overleg tussen de afgevaardigden van een functionaliteit, samengesteld uit een commissaris en 
een hoofdinspecteur. Deze vinden plaats op vraag van een van de leden, waarna de 
verantwoordelijken (CP en HIP) steeds worden samengeroepen. 

 
� Korpsoefeningen 

- 5 x per jaar waarbij twee voormiddagen voorzien worden om iedereen in te kunnen plannen  
- Per 2 wisselend samengesteld met personeelsleden uit Maaseik en Dilsen-Stokkem 
- Steeds gekoppeld aan een wijkvergadering waarbij een bespreking plaatsvindt van de 

vorderingen en situaties binnen een bepaald wijkgebied 
 

Overleg op niveau politiezone  

 
� Overleg comdo 

- Operationele aansturing één maal per week, maandagvoormiddag 11u00 (HCP en CP’s) 
- Ondersteunende diensten één maal per week op woensdagvoormiddag 11u00 (HCP + 

diensthoofden CALog) 
 

� Verslaggeving 
- Timing: publicatie 3 maal per week (maandag, woensdag, vrijdag)  
- Kanalen informatiedoorstroming 

o Dagverslag 
o Indeling per wijkzone (en eventueel per specificiteit) 
o Ingebracht in ISLP (op bureaublad) en gecentraliseerd door Ops 
o Dienstverslagen   

� Meedelen van aandachtspunten, controles, vakantietoezicht, verval tot sturen en 
probaties 

� Up-to-date overzicht van de lokale evenementen voor toezicht openbare orde 
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4. Aanpak prioriteiten 

4.1. Criminaliteit 

 
De prioriteiten op gebied van criminaliteit zijn woninginbraken, inbraken in bedrijven, diefstal van 
voertuigen en diefstal uit of aan een voertuig. Voor de woninginbraken scoort de zone in 2011 zeer goed.  
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Uit de grafieken van hierboven blijkt dat 2009 een piekjaar is voor de woninginbraken en de inbraken in 
bedrijven/handelszaken. De woninginbraken zijn sterk gedaald. Ten opzichte van het beginjaar van de 
statistieken, 2008, zijn de woninginbraken met 27,4 % gedaald; t.o.v. 2010 met 26,2 %. De vele 
patrouilles op woninginbraken hebben hun nut bewezen. Toch blijft dit fenomeen hoog scoren en blijft het 
een aandachtspunt. 
 
Het aantal autodiefstallen blijft redelijk stabiel over de jaren heen. De diefstallen uit/aan voertuigen is 
sinds 2008 en 2009 ook sterk gedaald, t.o.v. 2008 zelfs met 47,4 %. Dit fenomeen blijft voor de zone 
Maasland positief evolueren.  
 
Inzake drugscriminaliteit is een lichte stijging merkbaar ten opzichte van 2010 met 8,6 %.  
 

Inbreuk drugs 2008 2009 2010 2011 

Bezit  105  109  81  93 

Fabricatie  28  28  21  16 

In- en uitvoer  14  13  15  22 

Handel  16  10  13  14 

Gebruik  14  16  4  3 

Andere  0  2  5  3 

Totaal  177  178  139  151  

Inbreuk drugs 2011
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In 2010 werden 14 vrijheidsberovingen uitgevoerd naar aanleiding van drugs. In 2011 waren dit er 26; 
dat is een stijging van 85,7 %. De vrijheidsberovingen inzake drugs maken in 2011 20,6 % uit van het 
totale aantal vrijheidsberovingen.  



Jaarverslag 2011 – PZ Maasland - 51 / 93 

4.2. Verkeershandhaving 

 
Bij de verkeershandhaving wordt gelet op verschillende prioriteiten. De aanpak van de 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel is een absolute prioriteit.   
 
De verkeersdienst spitst zich bijkomend ook toe op de volgende domeinen:  

o snelheid; 
o alcohol- en drugs; 
o gordeldracht; 
o goederen- en personenvervoer; 
o parkeren. 

 
Een verhoogde aanwezigheid met de bijhorende verhoging van de pakkans brengt een 
mentaliteitswijziging van de weggebruiker met zich mee.  

4.3. Controleplaatsen wijkgebieden 

 

Controleplaats Stad Feit 

Garageboxen Noteborn te Lanklaar D-S Overlast jongeren 

Parking de Wissen te Stokkem D-S Overlast jongeren 

Voetbalterrein Veteranen Rotem D-S Vandalisme  

Recreatiedomein Leeuwerik en Heerenlaak Msk Hangjongeren 

Markt Maaseik Msk Foutparkeerders 

Hangjongeren Kolonel Aertsplein Msk Hangjongeren 

Wardriving op de parking Scholtisplein Msk Hacking 

Overdekte rustplaats voor fietser : Passarel D-S Vandalisme + Overlast 

Atletiekpiste op de Langstraat te Elen D-S Vandalisme 

Tugela te Stokkem D-S Rondhangende jongeren 

Kanaalstraat te Rotem D-S Negeren bord C3 

Tuikabelbrug en waterski Lanklaar D-S Overlast jongeren 

Kloosterbempden - ingang Colruyt Msk Overlast jongeren 

Sporthal Maaseik - Oude Agora Msk Overlast jongeren 

Speelplein Graanwijk Dilsen D-S Vandalisme jongeren 

Kiosk Parkzone Lanklaar D-S Vandalisme jongeren 

Speeltuin achter zwembad, Haagstraat D-S Vandalisme 

Bosje tussen Opitter en Waterloos Msk Verdachte toestand 

Voetbalterrein Dilsen VV Sportlaan  D-S Overlast jongeren 

Wegenwerken in de zone Zone Overtredingen verkeer 

Boyen (over de fietsdijk)  D-S Rondhangende jongeren 

Parking Lidl, Oude Kerkstraat D-S Verdachte toestand 

Voetbalterrein Wurfeld SL - Sportlaan Msk Hangjongeren 

Parking achterzijde Bosstraat 40 Msk Verdachte toestand 

Bekaert - Siemenslaan  D-S Diefstal koper 

Ondergrondse parkeergarage Bospoort Msk Brandstichting 

Kampstraat Msk Foutparkeerders 

Speelplein Graanwijk Dilsen D-S Overlast jongeren 

 
 

De controleplaatsen worden via de 
operationele briefings doorgegeven. Ze 
worden opgenomen tijdens de patrouilles 
van de ploegen en de toezichten van de 
wijkagenten. Na een periode volgt een 
evaluatie van de situatie.  
 
  

 

Spreiding controleplaatsen 2011
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Belanghebbenden 

 

Er wordt voortduren en gelijktijdig aandacht geschonken aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de 
groepen van belanghebbenden. Op basis van de verwachtingen worden de doelstellingen bepaald, 
activiteiten gepland en uitgevoerd. De bereikte resultaten worden gemeten bij de belanghebbenden.  

1. Samenwerking met partners 

1.1. Interzonaal, bovenlokaal en internationaal 

4 NOVEMBER 2002 - Omzendbrief PLP 27: intensifiëring en bevordering van de interzonale 
samenwerking 

� Domeinen van niet-operationele aard 

o Organiseren van bepaalde interne vormingen en informatieverstrekking in het 
algemeen: samen met de zone Noordoost Limburg werd in een opleiding SALDUZ 
voorzien. De opleiding werd gegeven door lesgevers van het PLOT en een afgevaardigde 
van het parket van Tongeren. De opleiding werd in 2011 verspreid over 3 dagen.  

o Gebruik van infrastructuur en middelen: de zone maakt gebruik van de 
radiofrequenties van de provincie Limburg. Op deze manier is er steeds communicatie 
mogelijk met een beperkt aantal radiomiddelen.  

o Logistiek: de zone heeft een protocol afgesloten met PZ Maasmechelen voor een 
gezamenlijke aankoop van middelen om voor een beperking van administratie te zorgen. 

� Domeinen van operationele aard 

o Interventie/Verlenen van bijstand:  

� Politioneel interventieplan: provinciale overeenkomst tussen alle politiediensten 
om wederzijdse dringende steun te verlenen in geval van grootschalige 
incidenten.  

� Ondersteuning in en van aangrenzende politiezones op vraag van zone (zelfde 
radiofrequentie) of communicatiecentrum. Ook zijn afspraken gemaakt voor 
wanneer er vaststellingen dienen te gebeuren in naburige zones.  

� Samenwerking met en ondersteuning van de basiseenheid Sittard Geleen en 
Zone Limburg-Zuid (NL). De barrière die gevormd wordt door de grens met 
Nederland wordt afgebouwd. 

o Politionele slachtofferbejegening – Netwerk audiovisueel verhoor 

(minderjarigen): op arrondissementeel niveau draaien twee medewerkers van de zone 
mee in het netwerk voor audiovisueel verhoor. Voor dit netwerk zijn ze ook bereikbaar en 
terugroepbaar voor eventuele verhoren af te nemen.  

o Beheer van de oproepen (CIC): er is een samenwerking opgezet inzake het 
behandelen (call-taking en dispatching) van (dringende) oproepen. Naar de bevolking toe 
moet dit leiden tot een vlugge en adequate afhandeling van de oproepen. Voor het 
personeel betekent dit dat er een beschikbaarheid is van professionele begeleiding voor 
de medewerkers op het terrein. Voor het CIC leveren we enkel een financiële steun. Er 
wordt niemand van de zone afgedeeld ter ondersteuning van hun diensten. 

 
Arrondissementeel protocolakkoord inzake werking en organisatie AIK Tongeren.  

Onderhavig protocolakkoord bekrachtigt de concrete toepassingsmodaliteiten van de gemeenschappelijke 
en dwingende richtlijn MFO - 6 van 9 januari 2003 van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
betreffende de werking en organisatie van het arrondissementele informatiekruispunt (A.I.K.) Tongeren. 
Het arrondissementeel informatiekruispunt vervult zijn opdrachten zowel ten behoeve van de federale 
politie als van de lokale politie en bijgevolg dragen de federale politie en de lokale politie daadwerkelijk 
bij tot de samenstelling en de werking ervan. Van onze zone is een commissaris afgedeeld naar het AIK 
voor het leveren van steun.  
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Benelux-verdrag 

Sinds het begin van 2005 werken de politiediensten van de Beneluxlanden nog nauwer samen om de 
veiligheid van de bevolking in de drie landen te verzekeren. Nederlandse, Belgische en Luxemburgse 
politiemensen kunnen voortaan samen patrouilleren en wederzijdse bijstand verlenen bij grote 
evenementen en incidenten. 

Verdachten kunnen in het buitenland en in de grensregio’s voortaan ook achtervolgd en gearresteerd 
worden. De rechten en plichten van de politieagenten in het buitenland en de manier waarop deze 
internationale samenwerking georganiseerd wordt, zijn vastgelegd in het nieuwe Benelux-verdrag inzake 
politiesamenwerking. Dankzij het verdrag, dat een verruiming is van de historische samenwerking tussen 
de drie landen, worden de bevoegdheden van een politieagent in het buitenland uitgebreid. Daarnaast 
wordt ook de uitwisseling van informatie, materieel en personeel tussen de politiediensten van de 
verschillende landen vergemakkelijkt. 

1.2. Andere 

Ter ondersteuning van de eigen werking zijn diverse contracten afgesloten met leveranciers (centrale 
verwarming, noodgenerator, telefoon, water, enz.). Ook werd met de federale politie 
samenwerkingsakkoorden afgesloten i.v.m. de aankoop van uitrusting en verbruiksproducten (FLIP), … . 

Inzake de dienstverlening aan derden bestaat er een protocol met de gemeenschapswachten van 
Dilsen-Stokkem, een overeenkomst met de verschillende takeldiensten en heeft de politiezone een 
contract afgesloten met een dierenvanger/asielhouder. 

 

2. MEGA-projecten 

M.E.G.A. is een preventiepakket in partnerschap samengesteld 
en staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. Dit initiatief is een 
samenwerking tussen de politiezone Maasland, het 
stadsbestuur van Maaseik en Dilsen-Stokkem, de scholen, het 
CLB en het CAD. Elke dienst betrokken bij de begeleiding en 
opvoeding van de doelgroep verleent zijn medewerking. 

In 2011 werden de lessen gegeven aan 277 leerlingen in 
Maaseik en 236 leerlingen in Dilsen-Stokkem. De leerlingen 
worden 'getraind' om zich niet te laten meeslepen in alles wat 
te maken heeft met drugs, alcohol, ongezonde voeding 
enzovoort. Ze leren 'nee' te zeggen en zich niet te laten 
beïnvloeden door de druk van de groep. Deze lessenreeks 
wordt in het voorjaar afgesloten met een grote fuif. In 2011 
ging de MEGA-fuif van Maaseik door in de FUEGO te Maaseik 
met een nieuwe diskjockey, waardoor er meer animatie en 
betrokkenheid op de dansvloer was. Tegelijkertijd was er voor 
de ouders in Maaseik een informatieavond over drugs met 
productinformatie door de Politie en preventietips van het 
Centrum voor Alcohol en Drugspreventie. Deze 
informatieavond ging op vraag van de dienst Multiculturalisme 
door in de grote zaal van de moskee van Maaseik gelegen 
naast de zaal FUEGO. De megafuif in Dilsen-Stokkem ging 
door in het cultureel centrum te Dilsen met een professionele 
dj. 

In Maaseik zijn er drie MEGA-agenten en in Dilsen-Stokkem zijn dat er vier. De 
agenten hebben in het totaal 33 uren besteed aan de voorbereiding van de lessen 
en 193 uren aan het geven van de M.E.G.A. lessen.  
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3. Website 

 

 

Klanten en dienstenafnemers worden langs verschillende communicatiekanalen benaderd. Er werd 
getracht belangstellenden op een andere wijze te benaderen. In deze tijd van informatietechnologie gaan 
we ons meer richten naar het internet. Zie daarvoor o.a. onze website www.politiemaasland.be met 
vooral de daaraan gekoppelde weblogs. Wat u vandaag leest op de actuablog staat morgen in de krant 
(ook zij komen op die blog hun informatie halen). Het gevolg is dat maandelijks ongeveer 2 010 unieke 
bezoekers bijkomend informatie komen ophalen uit onze website: aanvraag vakantietoezicht, wie is uw 
wijkinspecteur, contactmogelijkheden, inbraakpreventie, …. 

 
Een sterk gewaardeerd initiatief op de eigenlijke website is de 
geboden mogelijkheid om ‘kennis te maken met je 
wijkinspecteur’.  
 
Door een gemeente en vervolgens straat te kiezen krijg je de 
naam en foto van de wijkinspecteur alsook het gsm-nummer 
waarop je hem/haar kunt contacteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de website worden ook de notulen van de politieraad kenbaar gemaakt. Van elke politieraad wordt 
een verslag gemaakt dat gepubliceerd wordt op de website.  
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Via de actuablog wordt elke dag een persbericht verspreid. Hierin komen de gebeurtenissen van de 
afgelopen 24 uur te staan, opgesmukt met een mooie titel. Ook waarschuwingen naar de bevolking toe 
worden hierin opgenomen.  
 

 
 

De blog ‘Nieuws van het korps’ wordt beheerd door de korpschef en geeft nuttige informatie weer van de 
zone. Ook de politieraden worden hierin opgenomen.  
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4. Deelname CEPOL 

Het 'European Police College' (CEPOL) werd in december 2000 door de Raad van de Europese Unie 
opgericht. Het belangrijkste doel van CEPOL is het bijdragen tot de opleiding van 'Senior Police Officers' 
in alle lidstaten van de Europese Unie. De aan de grondslag van CEPOL liggende 'Council Decision', geeft 
aan via opleiding de politiesamenwerking tussen de lidstaten te willen bevorderen.  

In 2011 had de zone in mei bezoek van een Poolse delegatie en in juli van een Finse delegatie. In het 
raam van het uitwisselingsproject CEPOL werden gedurende één week federale diensten bezocht en één 
week de lokale. Volgens de Federale Politie, CGL, is de politiezone Maasland een toonbeeld m.b.t. 
praktische toepassingen inzake excellente politiezorg. Het bezoek leverde een nieuw inzicht en praktische 
mogelijkheden op voor de delegatie.  

   

5. Vriendenkring 

Ieder jaar wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden waarin onze korpschef het voorbije jaar wil 
evalueren en de doelstelling van het nieuwe jaar wil bekend maken. Ook worden we bedankt door onze 
burgemeesters. Het personeel en de genodigden worden getrakteerd op een hapje en een drankje. Een 
jaarlijks relatiegeschenk wordt verdeeld op de nieuwjaarsreceptie. In 2011 heeft de nieuwjaarsreceptie 
plaatsgevonden in de Fuego in Maaseik.  

Zoals naar jaarlijkse gewoonte werd het haringbijten georganiseerd. Traditioneel wordt de vastenperiode 
ingezet met haring en zwart brood. Het personeel kan dan, zolang de voorraad strekt, van haring en 
brood genieten.  

Ten voordele van Cilim4Cancer werd een ‘Foute Flikkenfeest’ georganiseerd op 22 oktober 2011. In 
totaal werd een bedrag van € 250,00 geschonken.  

Naar jaarlijkse gewoonte vinden er ook een aantal fietstochten plaats. De Kempen en Maaslandroute is 
een fietstocht voor wielertoeristen van 150 km met vertrek en aankomst te Maaseik. Alle Limburgse 
politiekorpsen, brandweer en openbare diensten worden hiervoor uitgenodigd. De opbrengst hiervan gaat 
naar Sint Vincentius Maaseik. In 2011 werd een bedrag van € 125,00 geschonken.  

Enkele leden van de zone hebben ook deelgenomen aan de Run&Bike en aan de Euregiotocht.  

In december vinden steeds het traditionele Sinterklaasfeest plaats en het kerstfeestje. De zone en de 
vriendenkring slaan hier de handen in elkaar om een Sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen en 
kleinkinderen van het personeel en hun familie. De kinderen krijgen bezoek van de Sint en zijn pieten 
met een leuk cadeautje en een zak snoep. Voor ieder, groot en klein, is er lekkers met een heerlijke tas 
koffie of chocolademelk. Ook het kerstfeestje heeft heel wat succes! Iedereen met de kerstmuts op, 
gezellig rond een vuurkorf verzameld, met een klein glaasje warmte.  

Op 15 augustus heeft de eerste korpsbarbecue plaatsgevonden. De medewerkers konden samen met hun 
partner genieten van een lekker samengesteld buffet. De kinderen hadden twee luchtkastelen om zich in 
uit te leven. Een geslaagde namiddag onder collega’s en vrienden. 

    

De vriendenkring heeft in 2011 ook een avondje karten georganiseerd en een dagje boerengolf.  
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6. Integriteit 

Klachten van burgers, die op onze diensten 
binnenkomen, worden verwerkt in een register. Aan 
elke klacht wordt een gepast gevolg gegeven indien 
de situatie dit vereist. 

Het Comité P treedt op als een externe instelling ten 
aanzien van de politiediensten en is belast met het 
toezicht op de globale werking van de 
politiediensten en de uitoefening van de 

politiefunctie door alle bevoegde ambtenaren van inspectie- of handhavingsdiensten. 

Binnen de administratie van het Comité P werd een sectie klachten opgericht die belast is met het 
ontvangen, analyseren en behandelen van de klachten en aangiften, alsook het verwerken van diverse 
informatie afkomstig van verschillende overheden en van de politiediensten in verband met het optreden 
van de leden van de politiediensten. 

 

Klacht nr Klacht/Tucht Besluiten 

55 Klacht Nog geen beslissing genomen door het VCP 

54 Klacht De klacht is ongegrond of zonder voorwerp 

53 Klacht Opslorping of voegen bij een ander onderzoek of dossier 

52 Klacht Individuele fout, overwegen van opmerking of vermaning 

51 Klacht Geen disfunctie - overmaking bestuurlijke overheid 

50 Klacht Geen disfunctie 

49 Klacht Geen disfunctie 

48 Klacht Geen fout 

47 Klacht Geen disfunctie - geen fout 

46 Klacht Misbruik van het klaagrecht - geen fout 

45 Tucht Blaam 

44 Tucht Blaam 

43 Klacht De klacht is ongegrond of zonder voorwerp 

42 Klacht Geen fout 

41 Klacht Geen fout 

40 Klacht Geen fout 

Klachten/Tucht 2011

13%

13%

25%
13%

6%
6%

6%
6%

6% 6%

Geen disfunctie
De klacht is ongegrond of zonder voorw erp
Geen fout
Blaam
Misbruik van het klaagrecht - geen fout
Geen disfunctie - geen fout
Geen disfunctie - overmaking bestuurlijke overheid
Individuele fout, overw egen van vermaning
Opslorping of voegen bij een ander onderzoek
Nog geen beslissing genomen door het VCP

 

De uitkomst van de meeste onderzoeken van klachten, was geen fout van de politiediensten. De 
informatie werd teruggekoppeld ter afsluiting van de dossiers. 
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Cijfergegevens 

 

In dit hoofdstuk worden verschillende cijfergegevens neergezet. Het biedt een overzicht van de 
criminaliteit binnen de zone. Ook wordt een overzicht weergegeven van de capaciteitsbesteding.  

1. Capaciteitsmeting 

1.1. Overzicht capaciteitsbesteding 2011 

Hieronder volgt een overzicht van de capaciteitsbesteding voor 2011. Van het totaal aantal uren scoort 
de basisfunctionaliteit het hoogst met 32,9 %. De basisfunctionaliteit omvat de dagelijkse taken zoals 
wijkwerking, onthaal, verhoren inzake kantschriften, gerechtelijke onderzoeken, sociale bijstand en 
algemene verkeerscontroles.  

 
Capaciteitsbesteding 2011 Totaal % 

Interventie 36163:22 19,1% 

Openbare Orde 3267:38 1,7% 

Vorming 5702:31 3,0% 

BackOffice 27590:23 14,6% 

Onbeschikbaarheden 54438:23 28,7% 

Basisfunctionaliteit 62262:58 32,9% 

Wijkwerking 7864:22 12,6% 

Onthaal 11024:01 17,7% 

Gerechtelijk onderzoek 18617:30 29,9% 

Jeugd & Sociaal  791:35 1,3% 

Verkeer 8149:48 13,1% 

Kantschriften - Administratie 15815:42 25,4% 

Totaal 189425:15 100,0% 

 

Capaciteitsbesteding 2011

19%
15%

29%
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2%3%

Interventie Openbare Orde
Vorming BackOffice
Onbeschikbaarheden Basisfunctionaliteit

 

Capaciteit per functionaliteit

32,2%
6,9%7,5%

4,2%

10,6%

19,8% 18,9%

Wijk Alg. St. Onthaal
Recherche J & S Verkeer
Secr.

 

1.2. Opsplitsing per functionaliteit 

 

 

Capaciteit 2011 Wijk Alg. St. Onthaal Recherche J & S Verkeer Secr. Totaal
Interventie 3258:46 29745:00 165:57 898:25 388:23 1420:53 285:58 36163:22

Openbare orde 1520:05 984:25 31:43 129:14 142:45 289:42 169:44 3267:38

Vorming 1039:36 1801:52 199:44 1162:02 430:34 661:18 407:25 5702:31
Basisfunctionaliteit 17352:53 11674:04 6199:28 8714:52 3980:50 10713:22 3627:29 62262:58
Back-office 3176:28 357:43 1555:15 144:51 44:44 652:13 21659:09 27590:23

Onbeschikbaarheden 9396:21 16514:52 4865:18 3140:27 2950:42 6257:23 11313:20 54438:23
Totaal 35744:09 61077:56 13017:25 14189:51 7937:58 19994:51 37463:05 189425:15

% van totaal 18,9% 32,2% 6,9% 7,5% 4,2% 10,6% 19,8% 100,0%
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1.3. Opsplitsing binnen- en buitendiensten 

 
Bij de verdeling van de binnen- en buitendiensten is een 40 – 60 verhouding merkbaar. 
 

Overzicht binnen-buiten diensten 2011

43 44 39 38 40 37 38 40 40 40 39 38

57 56 61 62 60 63 62 60 60 60 61 62
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Met de buitendiensten worden zowel de acties en controles bedoeld, alsook de patrouilles, kantschriften 
en gerechtelijke onderzoeken. Er wordt gestreefd naar meer blauw op straat, maar de administratieve 
verhouding is nog niet op punt. Met de invoering van de Salduz-wetgeving moet nog bekeken worden 
wat voor een impact dit gaat geven op de buitendiensten van 2012. 

1.4. Opsplitsing overuren 

 

Functionaliteit Uren % Effect. Gem/PL 

Alg St D/S 347:00 18,6% 15 23:08 

Alg St Msk 229:00 12,3% 14,5 15:47 

Jeugd & Sociaal 144:00 7,7% 3 48:00 

Onthaal 41:00 2,2% 4,5 9:06 

Recherche 441:00 23,6% 6,5 67:50 

Secretariaten 159:00 8,5% 19,2 8:16 

Verkeer 252:00 13,5% 7,5 33:36 

Wijk D/S 180:00 9,7% 8,4 21:25 

Wijk Msk 72:00 3,9% 9 8:00 

Totaal 1865:00 100,0% 87,6 235:11 

Excl. CP Goyens – INP Segers – AGP Henkens - Excl. HCP Gerarts 

 
De overuren van de dienst Recherche liggen zeer hoog in 2011. Dit komt vooral doordat een 
personeelslid de Rechercheopleiding heeft gevolgd te Brussel, door enkele grote onderzoeken die 
uitgevoerd werden en door het onderzoek van een langdurige onrustwekkende verdwijning. 
 

Overuren 2011
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1.5. Opsplitsing nachturen 

 

Functionaliteit Uren % 

Algemene Steun 15093 72,7% 

Wijk 2191 10,6% 

Verkeer 1681 8,1% 

Recherche 902 4,3% 

Jeugd en Soc 452 2,2% 

Stagiairs 251 1,2% 

Secretariaten 142 0,7% 

Onthaal 52 0,3% 

Totaal 20764 100,0% 

 

Overzicht nachturen 2011

11%

8%
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De leden van algemene steun hebben het grootste aandeel van nachturen. Zij voorzien ook in een 24 uur 
permanentie binnen de zone. Veel van de lokale en federale ordediensten vinden ook vooral ’s avonds 
plaats, waardoor ook een groot aantal nachturen gecreëerd wordt.  

1.6. Opsplitsing weekenduren 

 

Functionaliteit Uren % 

Algemene Steun 10142 59,1% 

Wijk 3522 20,5% 

Verkeer 1358 7,9% 

Onthaal 769 4,5% 

Recherche 477 2,8% 

Jeugd en Soc 386 2,2% 

Secretariaten 384 2,2% 

Stagiairs 129 0,8% 

Totaal 17167 100,0% 

 

Weekenduren 2011

21%

8%
59%4%

3% 2% 2% 1%
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De leden van algemene steun verzekeren ook hoofdzakelijk de interventiebeurten in de weekenden. De 
wijkdienst scoort ook hoog in het aantal weekenduren door hun wijkwerkingen in het weekend, die 
minimum 20 uren per periode moeten bedragen.  
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2. Statistieken Calltaking en Dispatching 
 

De statistieken calltaking bevatten alle gebeurtenissen die voor een bepaalde zone werden 
aangemaakt, zowel in het CIC, op een dispatch/S, op een dispatch/N of een MDT, met of zonder 
dispatching. Wanneer verschillende gebeurtenissen binnenkomen voor dezelfde gebeurtenis worden al 
deze gebeurtenissen meegerekend. 
 
De volgende statistieken geven een overzicht van de totalen van alle gebeurtenissen per uur en per dag. 
In totaal werden 12 189 gebeurtenissen geregistreerd.  
 

Aantal gebeurtenissen per dag

1 550

1 600

1 650

1 700

1 750

1 800

1 850

Dag 1 748 1 769 1 697 1 707 1 654 1 810 1 804

Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat

 
 

Aantal gebeurtenissen per uur

0

100
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Gebeurtenissen 684 503 420 287 198 105 135 230 562 490 571 634 508 540 648 629 632 628 614 666 664 525 560 756

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 
 

aantal dagen 365 8 760 aantal uren 

aantal gebeurtenissen 12 189 12 189 aantal gebeurtenissen 

Gemiddeld per dag 33 1,4 Gemiddeld per uur 

 
We kunnen zien dat er gemiddeld per dag 33 gebeurtenissen gemeld worden. Bij de opsplitsing van de 
gebeurtenissen op uurbasis kunnen we vaststellen dat we gemiddeld per uur zo’n 1,4 gebeurtenissen 
binnenkrijgen. Tussen 1 uur en 5 uur zien we een daling van het aantal meldingen van gebeurtenissen. 
Vanaf 6 uur stijgt het weer.  
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De volgende statistiek geeft een overzicht van de frequentie van alle gebeurtenissen per 
hoofdtype gerangschikt volgens orde van grootte.  
 
Bijstand politiedienst scoort het hoogste bij de gebeurtenissen. Daarna volgen nog de 
gebeurtenissen met personen in noodsituaties, geschillen tussen personen, andere 
gebeurtenissen met betrekking tot personen en de verkeersongevallen met stoffelijke 
schade.  
 
Van deze gebeurtenissen zijn voor elk meer dan 500 calltakings binnengekomen.  
 
Deze hoofdtypes worden wederom opgesplitst in 282 subtypes. 
 

Gebeurtenissen per hoofdtype

4692
992

829
594

516
424
424
408

350
322

292
288

194
192
190
168
156
148

105
105
91
87
84
79

53
53
49
39
35
29
28
21
19
16
15
15
14
14
11
8
6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

B_PolDst
P_Nood

P_Gesch
P_Andere

V_VKO_SS
G_Probl

M_Geluid
G_Dief
V_Inbr

V_Veilig
G_Besch

P_Probl
P_WapGew
V_VKO_LL

D_Onbeh
A_Inbr
V_Vlot

G_BrandW
P_Minder
P_Fysiek
M_Lucht

G_Andere
G_DiefHD
G_DiefPG

B_HulpD
M_Bodem
B_GerDst
W_Drugs
D_Besch

A_Andere
P_Zeden
A_Brand
O_Veilig

D_Schade
A_Agress
D_Andere
D_Gevaar
D_JachtV

W_WapMun
O_Rust

WWW_TEST
W_Arbeid
B_Andere

M_RuimtO
M_Water
W_Wetg

A_Brandk
W_Handel
O_Gezond
W_Vreemd

A_Gas
V_Andere

V_Tpt

 
 

A Alarm
B Bijstand
D Dieren
G Goederen
M Milieu
O Openbare Orde
P Personen
V Verkeer
W Wetgeving



Jaarverslag 2011 – PZ Maasland - 67 / 93 

De volgende statistiek geeft een overzicht van de totalen van alle gebeurtenissen per meldingsbron. Een 
gebeurtenis kan worden aangemaakt op een dispatch/S, een dispatch/N, een MDT, in het CIC of via het 
lanceren van een noodoproep. Voor een aantal gebeurtenissen kan worden nagegaan van welke callgroep 
de oproep effectief afkomstig is. De andere gebeurtenissen zijn meestal (radiofonische) meldingen door 
een ploeg.  
 

Meldingsbron Terminal Aantal 

Dispatch/S 0 

Dispatch/N 2 

MDT 0 
Politiezone 

Noodoproep 0 

CIC WKS CIC 12187 

Totaal 12189 

 

WKS performante werkstations die in de CIC-meldkamers gebruikt worden. 

Dispatch/S 
Solo: een performante applicatie. Dit toestel is bedoeld voor permanente dispatching en biedt dezelfde 

mogelijkheden als de WKS van de meldkamer, zonder toegang tot radiofuncties voor radiodispatching. 

Dispatch/N 
Netviewer : invoeren van gebeurtenissen en het beheer ervan tot ze worden afgesloten. Gebaseerd op 
een "manuele" opvraging van gegevens uit de centrale database om de lokale gegevens up-to-date te 
houden. Slow-policing. 

MDT 
Mobiele Data Terminals : draagbare computers in een voertuig die via de mobiele radio met het ASTRID-
netwerk worden verbonden. Via de MDT kunnen de ploegen op het terrein databanken raadplegen, 
documenten opmaken en schriftelijke informatie uitwisselen. 

 
Binnen deze werkstations bestaan nog verschillende opsplitsingen, buiten de radiofonische meldingen per 
ploeg. Zo kunnen gesprekken doorgegeven worden door de 100, de 101, de HC100, arrondissement 
Tongeren en Hasselt en nog andere. 
 
De statistieken dispatching bevatten alle gebeurtenissen waarbij een ploeg van de eigen zone als 
eerste ploeg werd gedispatcht. De gebeurtenissen die aan een politiepost zijn toegewezen werden 
buiten beschouwing gelaten. Indien meerdere ploegen op de gebeurtenis werden gedispatcht, werd dit 
maar als 1 dispatching meegeteld. 
 
De volgende statistieken geven een overzicht van de totalen van alle gedispatchte gebeurtenissen per 
dag en per uur. In totaal werden 8 814 dispatches geregistreerd. 
 

Aantal dispatches per dag

1 160

1 180

1 200

1 220

1 240

1 260

1 280

1 300

1 320

Dispatches 1 261 1 282 1 247 1 234 1 216 1 296 1 278

Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat

 
 
Van vrijdag tot en met maandag liggen het aantal dispatches het hoogst. Donderdag scoort het laagst. 
Gemiddeld hebben we over het jaar heen 24 dispatches per dag.  
 
Bij de opsplitsing van de dispatches op uurbasis kunnen we vaststellen dat we gemiddeld per uur 1 
dispatch binnenkrijgen. Ook bij de dispatches zien we een daling van het aantal tijdens 1 uur en 6 uur. 
Vanaf 7 uur stijgt het aantal weer.  
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Aantal dispatches per uur
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Dispatches 548 411 353 225 148 71 90 159 431 362 417 466 350 372 473 473 452 457 403 422 441 316 385 589

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 
 

aantal dagen/jaar  365 8 760 aantal uren/jaar 

aantal dispatches 8 814 8 814 aantal dispatches 

Gemiddelde per dag 24 1 Gemiddeld per uur 

 
De volgende statistiek geeft een overzicht van het aantal gedispatchte gebeurtenissen per gemeente 
gerangschikt in aflopende orde van grootte. Deze gegevens zijn enkel een benadering want enkel de 
locatie (gemeente) bij creatie van de gebeurtenis wordt in beschouwing genomen. Als de 
locatie/gemeente nog wijzigt vooraleer een ploeg werd gedispatcht kan het dus zijn dat het lijkt alsof een 
ploeg bijstand is gaan leveren in een andere zone. Met ‘Politiezone’ worden de gedispatchte 
gebeurtenissen bedoeld die bij creatie werden aangemaakt op gemeente met op dat moment verder geen 
specificatie van straat. 
 

(Andere = Bree (4) – As (3) – Kinrooi (3) –
Maasmechelen (3) – Bocholt (2) – Hasselt (1) –

Meeuwen-Gruitrode (1) – Lanaken (1)) 

Geografische spreiding Aantal 

Maaseik 4 764 

Dilsen-Stokkem 3 610 

Politiezone  422 

Andere  18 

Totaal 8 814 

Geografische spreiding dispatches

54,1%41,0%

4,8% 0,2%

Maaseik Dilsen-Stokkem Politiezone Andere

 
 
Hieronder is het aantal gedispatchte gebeurtenissen zichtbaar waarbij een ploeg van de eigen zone steun 
heeft geleverd aan een andere zone en waarbij een ploeg van een andere zone steun heeft geleverd aan 
de eigen zone. Enkel wanneer de status AR (Arrived) werd doorgegeven werd de gebeurtenis opgenomen 
in de lijst. 
 

Vergelijking steun Gegeven  Gekregen 

Steun andere zones In 2009 In 2010 In 2011  In 2009 In 2010 In 2011 

PZ Noordoost-Limburg 10 8 11  8 15 3 

PZ LAMA 7 7 12  3 11 3 

PZ HAZODI 0 0 1  0 0 0 

PZ BIHORI 1 1 1  0 0 0 

PZ GAOZ 1 0 1  0 0 0 

Totaal dispatches 19 16 26  11 26 6 

 
 



Jaarverslag 2011 – PZ Maasland - 69 / 93 

Aan elke gebeurtenis wordt een prioriteit en een status gekoppeld. De prioriteiten 1 tot en met 3 zijn de 
dringende oproepen, omdat ze een tussenkomst ter plaatse vereisen. De feiten waaraan prioriteit 4 wordt 
toegekend kunnen het voorwerp uitmaken van een uitgestelde interventie ofwel van een doorverwijzing 
naar een politiepost. 
 
Op basis van bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de oproep, kan men beslissen dat deze een 
bijzonder dringende behandeling vereist. In dat geval wordt gesproken van “dringende aanvaarding”. 
Dergelijke manuele omzetting wordt geregistreerd als “prioriteit 0”. 
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0  36  44  59 34,09% 

1  81  72  74 2,78% 

2 2 536 1 995 2 077 4,11% 

3 2 885 2 469 2 192 -11,22% 

4 4 501 4 940 5 437 10,06% 

Totaal 10 039 9 520 9 839 3,35%  

Prioriteiten dispatches

21,1%

22,3%
55,3%

0,6% 0,8%
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De gebeurtenissen die aan een politiepost toegewezen zijn, worden buiten beschouwing gelaten, net als 
de meldingen door ploegen. De ploegen van andere zones die bijstand hebben geleverd worden niet 
opgenomen. 
 
De statusmeldingen zijn vooraf gedefinieerde codes voor specifieke en vaak voorkomende situaties van 
de gebruikers. Interventieploegen maken van deze codes gebruik om hun operationele toestand op een 
bepaald ogenblik duidelijk te maken. 
 
Deze statussen moeten doorgegeven worden aan het CIC zodat de gebeurtenissen vlot kunnen worden 
doorgestuurd. 
 

- AK = Acknowledge – bevestiging van de gebeurtenis die doorgegeven werd. 
- ER = En Route – onderweg naar de gebeurtenis. 
- AR = Arrived – aangekomen ter plaatse. 
- AV = Available – ploeg is beschikbaar voor dispatches. 

 
De statussen kunnen ofwel doorgegeven worden via het geautomatiseerde systeem van datatransmissie 
ofwel op een niet geautomatiseerde wijze, namelijk door mondelinge mededeling aan de dispatcher die 
de status dan in het systeem inbrengt. 
 
De gemiddelde dispatchtijd bedraagt 3:01 minuten. Dit is de tijd waarop de gebeurtenis doorgegeven 
wordt aan de ploegen. De tijd dat de verplaatsing van de ploeg naar de gebeurtenis gemiddeld inneemt, 
is 11:24 minuten. De gemiddelde afhandelingstijd bedraagt 49:59 minuten. 
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3. Criminaliteitsbarometer 

 
De Criminaliteitsbarometer is een instrument dat de Directie van de Operationele Politionele Informatie 
(CGO/CGOP/B) van de Federale Politie aanbiedt als hulpmiddel bij het uitwerken en evalueren van het 
veiligheidsbeleid en actieplannen van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Deze 
dienst is onder meer werkzaam rond de productie en publicatie van de Politiële Criminaliteitsstatistieken 
(PCS). Het basisgegeven van de PCS is het aanvankelijk proces-verbaal ongeacht of het om een voltooid 
misdrijf of om een poging gaat. De hoofdbron van de Criminaliteitsbarometer is de Algemene Nationale 
Gegevensbank (ANG).  

3.1. Vrijheidsberovingen 

 
In de tabel hieronder is een vergelijking van het aantal aanhoudingen te zien van 2011 ten opzichte van 
2010. De vrijheidsberovingen in kader van diefstallen scoren het hoogst. Inzake arrestaties naar 
aanleiding van drugs zien we een stijging van 85,7 % ten opzichte van 2010. Vrijheidsberovingen naar 
aanleiding van slagen en verwondingen is vergeleken met 2010 met 73,7 % gedaald. Onder ‘Andere’ 
wordt verstaan: oplichting, doodslag/moord, bedreigingen, verdachte handelingen, weerspannigheid, … 
 

 

Feiten 2010 2011 % 

Diefstal 37 29 -21,6% 

Drugs 14 26 85,7% 

Bestuurlijk 21 24 14,3% 

Andere 5 18 260,0% 

Seiningen 9 11 22,2% 

Illegalen 3 8 166,7% 

Slagen en verwondingen 19 5 -73,7% 

Brandstichting 1 4 300,0% 

Zeden 3 1 -66,7% 

Totaal 112 126 12,5% 
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Vrijheidsberovingen 2011
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13%
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In kader van verdwijning Wapens
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3.2. Livescan 

 
De LiveScan (Fingerprint Image Transmission : FIT-systeem) werd in 
gebruik genomen om de zogenaamde “triptiek van gerechtelijke 
aanhouding” te vereenvoudigen. In 2011 werden bij 280 personen 
vingerafdrukken en gerechtelijke foto’s genomen. Vergeleken met de 108 
scans van 2010 is dit een stijging van 159,3 %. De gegevens van de 
vingerafdrukken en foto’s werden doorgestuurd voor het aanvullen van de 
database. 

3.3. Telefoononderzoeken 

 
Het Cellebrite UFED Forensics toestel kan alle vitale gegevens van een mobiel 
telefoontoestel op een veilige en forensische methode veilig stellen voor verder 
onderzoek. De UFED kan worden gebruikt op het terrein, op de plaats van het delict en 
in het forensisch lab. Het toestel werd vanaf 2010 veelvuldig ingezet voor de 
gerechtelijke onderzoeken. In 2011 werden 291 telefoononderzoeken uitgevoerd. 
Vergeleken met de 221 onderzoeken in 2010, is dit een stijging van 31,7 %. 
 

3.4. Gerechtelijke inbreuken 

 
De geregistreerde feiten zijn de inbreuken op het Strafwetboek (misdaden, wanbedrijven en 
overtredingen die aanleiding geven tot een correctionele straf), inbreuken op Bijzondere Wetten, alsook 
de overtredingen van de lokale politiereglementen. De gegevens die worden voorgesteld resulteren uit 
een uittreksel van de gegevensbank op 30/03/2012. 
 

Gerechtelijke inbreuken 2008 2009 2010 2011 % verschil ‘08 – ‘11 

Misdrijven tegen goederen 1 494 1 537 1 452 1 230 -17,7% 

Misdrijven tegen personen  815  879  857  746 -8,5% 

ECOFIN-misdrijven  176  115  110  124 -29,5% 

Andere  119  132  140  127 6,7% 

Totaal 2 604 2 663 2 559 2 227 -14,5% 
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Bij een vergelijking van de cijfers van 2011 met deze van 2008 zien we een algemene daling van 14,5 %. 
De ECOFIN-misdrijven zijn vergeleken met 2008 zelfs met 29,5 % gedaald. Ten opzichte van 2010 zijn 
de gerechtelijke inbreuken met 13,0 % gedaald.  
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Als we de opsplitsingen gaan bekijken van de misdrijven, krijgen we de volgende statistiek.  
 

Misdrijven tegen goederen 2008 2009 2010 2011 

Diefstal en afpersing  986 1 046  841  722 

Beschadigen van eigendom  335  357  311  285 

Wapens en springstoffen  76  77  210  151 

Milieu  46  31  46  44 

Misdr. tegen openbare trouw  49  23  44  26 

Hormonen en doping  2  3  0  2 

Subtotaal 1 494 1 537 1 452 1 230 

Misdrijven tegen personen 2008 2009 2010 2011 

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit  241  196  235  178 

Drugs  177  178  139  151 

Misdr. tegen andere morele waarden/gevoelens  116  152  148  144 

Misdr. tegen de openbare veiligheid  103  112  132  128 

Misdr. tegen de familie  80  124  86  55 

Zedenmisdrijven  23  26  30  34 

Misdr. tegen gezag van de overheid  31  23  32  23 

Vreemdelingenwetgeving  18  41  20  15 

Jeugdbescherming  4  12  17  10 

Bescherming personen  8  3  4  5 

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid  1  6  11  1 

Volksgezondheid  9  3  0  1 

Mensenhandel  4  2  2  0 

Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind  0  1  1  1 

Subtotaal  815  879  857  746 

ECOFIN-misdrijven 2008 2009 2010 2011 

Bedrog  142  94  99  98 

Informaticacriminaliteit  18  16  5  17 

Economische wetgeving  2  1  2  6 

Arbeid  2  2  2  1 

Handelspraktijken  5  0  1  0 

Sociaal strafwetboek  3  1  1  1 

Bescherming van de openbare inkomsten  4  0  0  0 

Onwettige uitoefening van het openbaar gezag  0  1  0  1 

Subtotaal  176  115  110  124 

Andere 2008 2009 2010 2011 

Bevolkingsregister  98  95  99  111 

Dronkenschap en alcohol  12  11  18  12 

Kieswetgeving  0  17  15  0 

Identiteitskaart  5  4  5  2 

Andere bijzondere wetten  3  5  2  1 

Overtreding Strafwetboek  0  0  1  0 

Andere inbreuken Strafwetboek  1  0  0  0 

Private veiligheid  0  0  0  1 

Subtotaal  119  132  140  127 

Totaal 2 604 2 663 2 559 2 227 

 
De top vijf van gerechtelijke inbreuken betreffen: diefstal en afpersing, beschadigen van eigendom, 
misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, drugs en misdrijven tegen andere morele 
waarden/gevoelens. Wapens en springstoffen worden buiten beschouwing gelaten bij de top vijf door de 
in regel stelling van de wapenvergunningen. 
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Bij een opsplitsing van de inbreuken voor de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik, komen we tot het 
volgende resultaat.  
 

Gerechtelijke inbreuken Dilsen-Stokkem Maaseik Totaal 

Diefstal en afpersing  269  453  722 

Beschadigen van eigendom  133  152  285 

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit  91  87  178 

Drugs  32  119  151 

Wapens en springstoffen  46  105  151 

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens  56  88  144 

Bevolkingsregister  55  56  111 

Misdr. tegen de openbare veiligheid  45  83  128 

Bedrog  49  49  98 

Misdr. tegen de familie  26  29  55 

Milieu  15  29  44 

Misdr. tegen gezag van de overheid  11  12  23 

Misdr. tegen de openbare trouw  7  19  26 

Zedenmisdrijven  16  18  34 

Vreemdelingenwetgeving  3  12  15 

Jeugdbescherming  4  6  10 

Informaticacriminaliteit  7  10  17 

Dronkenschap en alcohol  4  8  12 

Bescherming personen  2  3  5 

Economische wetgeving  1  5  6 

Identiteitskaart  1  1  2 

Hormonen en doping  0  2  2 

Volksgezondheid  0  1  1 

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid  0  1  1 

Andere bijzondere wetten  0  1  1 

Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind  0  1  1 

Onwettige uitoefening van het openbaar gezag  1  0  1 

Kieswetgeving  0  0  0 

Handelspraktijken  0  0  0 

Arbeid  1  0  1 

Bescherming van de openbare inkomsten  0  0  0 

Mensenhandel  0  0  0 

Andere inbreuken Strafwetboek  0  0  0 

Private veiligheid  1  0  1 

Sociaal strafwetboek  0  1  1 

Overtreding Strafwetboek  0  0  0 

Inbreuken inzake spelen e.a.  0  0  0 

Voetbalwet (ticketverkoop)  0  0  0 

Totaal  876 1 351 2 227 

 

Gerechtelijke inbreuken 2011

 876
39%

1 351
61%

Dilsen-Stokkem Maaseik

 
 



Jaarverslag 2011 – PZ Maasland - 74 / 93 

De opsplitsing van de top vijf gerechtelijk inbreuken voor de beide steden geeft het volgende beeld.  
 

Top 5 Gerechtelijke inbreuken 2011
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Opsplitsing drugs 
 

Inbreuk drugs 2008 2009 2010 2011 

Bezit  105  109  81  93 

Fabricatie  28  28  21  16 

In- en uitvoer  14  13  15  22 

Handel  16  10  13  14 

Gebruik  14  16  4  3 

Andere  0  2  5  3 

Totaal  177  178  139  151 

 
Het bezit van drugs is in 2011 gestegen ten opzichte van 2010 met 14,8 %. Ook de in- en uitvoer van 
drugs is gestegen met 46,7 %. Het totaal aantal inbreuken inzake drugs is dan weer gestegen met 
8,6 %.  
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3.5. Criminele figuren 

 
Criminele figuren zijn feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek opgenomen zijn, maar waarmee de 
politieambtenaren in de praktijk regelmatig worden geconfronteerd. Ze worden vastgelegd op basis van 
het voorwerp waarop het misdrijf betrekking heeft (vb. autodiefstal) of op basis van de plaats waar het 
misdrijf is gepleegd (vb. woninginbraak). 
 

Criminele Figuren 2008 2009 2010 2011 % ’10-‘11 % ‘08–‘11 

Diefstal vervoermiddel  309  259  228  190 -16,7% -38,5% 

Inbraak  366  504  333  252 -24,3% -31,1% 

Diefstal andere  261  219  168  168 0,0% -35,6% 

IFG  191  198  200  120 -40,0% -37,2% 

Andere (CF en FE)  195  181  136  133 -2,2% -31,8% 

Totaal 1 322 1 361 1 065  863 -19,0% -34,7% 

 
Er is een sterke daling te zien in het totaal van de criminele figuren van 2011 ten opzichte van 2008 met 
name 34,7 %. Ten opzichte van 2010 is er een daling merkbaar van 19,0 %.  
 
Bij alle criminele figuren is een daling te zien ten opzichte van 2010. Intrafamiliaal geweld is zelfs 
gedaald met 40,0 %.  
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Onderstaande statistieken geven een overzicht per criminele figuur.  
 

CF Diefstal vervoermiddel 2008 2009 2010 2011 

Autodiefstal  49  38  35  38 

Motodiefstal  8  7  9  8 

Carjacking  2  1  1  2 

Garagediefstal  2  3  3  5 

Bromfietsdiefstal  21  12  14  7 

Fietsdiefstal  227  198  166  130 

Totaal  309  259  228  190 

 
CF Inbraak 2008 2009 2010 2011 

Woninginbraak (strikt)  124  169  122  90 

Woninginbraak (ruim)  149  182  136  96 

Inbraak in bedrijf/handelszaak  70  97  50  56 

Inbraak in openbare/overheidsinstelling  21  47  22  10 

Ramkraak  2  9  3  0 

Totaal  366  504  333  252 

 
CF Diefstal andere 2008 2009 2010 2011 

Diefstal gewapenderhand  10  7  8  9 

Diefstal met geweld zonder wapen  15  20  17  16 

Diefstal uit/aan voertuig  95  90  60  50 

Diefstal van wapens en explosieven  5  1  2  2 

Steaming  2  1  2  0 

Handtasroof  1  3  3  3 

Grijpdiefstal  4  5  4  4 

Zakkenrollerij  17  19  12  27 

Winkeldiefstal  53  42  35  25 

Diefstal met list  5  1  1  1 

Metaaldiefstal  35  19  14  22 

Werfdiefstal  19  11  10  9 

Totaal  261  219  168  168 
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CF Andere 2008 2009 2010 2011 

Geweld tegen beroepen van alg. belang  8  3  7  3 

Graffiti  18  8  9  9 

Betaalkaartfraude  5  9  2  6 

Beschadiging van auto  160  151  115  112 

Steekpartij  1  5  2  0 

Totaal  192  176  135  130 

 
FE Andere 2008 2009 2010 2011 

Nepagenten  0  1  1  0 
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FE Hormonen en doping 2008 2009 2010 2011 

Humane doping  1  4  0  1 

Illegale vetmesting  2  0  0  2 

Totaal  3  4  0  3 

 
Bij het intrafamiliaal geweld worden vier onderscheidingen gemaakt, namelijk fysisch (slagen en 
verwondingen, doodslag,…), sexueel (verkrachting, prostitutie, ontucht,…), psychisch (bedreigingen, 
weigering bezoekrecht, belaging,…) en economisch (niet betalen onderhoudsgeld, vernieling, 
oplichting,…). 
 

FE Intrafamiliaal geweld 2008 2009 2010 2011 

Fysisch, binnen het koppel  60  55  72  41 

Fysisch, tegen afstammelingen  4  3  9  2 

Fysisch, tegen andere leden  32  6  9  13 

Totaal  96  64  90  56 

          Sexueel, binnen het koppel  0  0  2  0 

Sexueel, tegen afstammelingen  2  1  2  1 

Psychisch, binnen het koppel  76  118  79  57 

Psychisch, tegen afstammelingen  0  0  3  0 

Psychisch, tegen andere leden  3  0  1  1 

Totaal  81  119  87  59 

          Economisch, binnen het koppel  1  1  4  1 

Economisch, tegen afstammelingen  0  0  1  0 

Economisch, tegen andere leden  13  14  18  4 

Totaal  14  15  23  5 

     Totaal intrafamiliaal geweld 191 198 200 120 

 
Wanneer de criminele figuren verdeeld worden over de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik wordt het 
volgende beeld verkregen.  
 

Criminele Figuren D-S MSK Tot 

Diefstal vervoermiddel  60  130  190 

Inbraak  112  140  252 

Diefstal andere  58  110  168 

IFG  63  57  120 

Andere (CF en FE)  59  74  133 

Totaal  352  511  863 

 
De verhouding van de criminele figuren binnen de beide steden ligt op ongeveer 60 – 40, waarbij Maaseik 
het meeste feiten telt. 
 
Enkel intrafamiliaal geweld scoort in Dilsen-Stokkem hoger dan in Maaseik voor het jaar 2011. 
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3.6. Google maps gerechtelijk 

 
Diefstal uit voertuig 

 

 
 
Diefstal van voertuigen 
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Woninginbraken 

 

 
 

 
Totaalbeeld 
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3.7. In beslag genomen goederen 

 
Het in beslag genomen voorwerp wordt in een inventarislijst ingeschreven. Het krijgt dan een intern 
nummer toegekend van de zone. Wanneer de goederen neergelegd worden bij de correctionele griffie te 
Tongeren, wordt het referentienummer (overtuigingsstuknummer) bijgeplaatst in de inventarislijst voor 
eventuele toekomstige opzoekingen. 
 
Voor 2011 is het aantal in beslag genomen wapens zeer hoog door de oproeping voor het in orde stellen 
van vergunningsplichtige wapens. Het grote aantal wapens dat in 2011 werd in beslag genomen werd pas 
in 2012 naar de correctionele griffie gebracht voor vernietiging. 
 
In 2011 werden 455 stukken geïnventariseerd. Hiervan werden 7 stukken in eigen beheer bewaard 
inzake vereenvoudigde processen-verbaal. Deze blijven een jaar ter bewaring in de zone waarna ze 
vernietigd worden.  
 

In beslag genomen stukken 2011
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De stukken worden bewaard in een afgesloten ruimte totdat ze overgebracht worden naar de dienst 
overtuigingsstukken te Tongeren. 
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4. Cijfergegevens Jeugd & Sociale dienst 
 
In 2011 werden 12 verdwijningen van zowel minderjarige als meerderjarige personen 
opgevolgd door de Jeugd & Sociale dienst. Er werden echter 21 verdwijningen/vermissingen 
gesignaleerd. Voor een groot deel hiervan werden de betrokkenen binnen korte tijd teruggevonden. Eén 
langdurige verdwijning wordt nog steeds opgevolgd in samenwerking met de lokale recherche.  
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Voor 2011 waren er 13 voorleidingen, waarvan 11 minderjarigen voor de jeugdrechter werden gebracht 
en 2 meerderjarigen bij de onderzoeksrechter.  
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In 2011 werden door de dienst Jeugd & Sociaal 29 videoverhoren afgenomen. In kader van het netwerk 
kinderverhoor binnen het arrondissement Tongeren werden door twee leden van onze zone 28 
audiovisuele verhoren afgenomen. Daarbuiten werden ook nog 3 verhoren afgenomen met 
leugendetectie.  
 

Verhoren dienst J&S
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Videoverhoren  32  30  21  29
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Bij grotere fuiven in zaal Nieuwenborgh te Dilsen-Stokkem of de Fuego te Maaseik wordt steeds toezicht 
voorzien vanuit de zone. We kunnen hierbij opmerken dat er sinds 2008 geen groepsincidenten meer 
hebben plaatsgevonden.  
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Binnen de zone werden 19 zedenonderzoeken uitgevoerd in 2011.  
 

Onderzoeken 2008 2009 2010 2011 

Zedenonderzoeken  28  29  24  19 

 
In 2011 werden door de dienst inzake intrafamiliaal geweld 33 doorverwijzingen naar het CAW gedaan en 
opgevolgd. Door de zone werden 63 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld in het kader van 
intrafamiliaal geweld.  
 

Onderzoeken 2008 2009 2010 2011 

Intrafamiliaal geweld  45  42  45  33 

Aanvankelijk PV  102  93  114  63 
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5. Verkeersbarometer en cijfergegevens verkeer 

 
De gegevens van de verkeersbarometer zijn gebaseerd op de lokale PV-registers van ongevallen.  

5.1. Verkeersongevallen 

 
Uit de statistieken blijkt dat het aantal gewonden in Dilsen-Stokkem in 2011 gestegen is met 22,9 % 
vergeleken met 2010. Het aantal gewonden in Maaseik is dan weer gedaald ten opzichte van 2010 met 
31,4 %. Als we dan het totaal van het aantal gewonden binnen de zone bekijken, zien we een daling van 
7,0 %.  
 

Verkeersongevallen Dilsen-Stokkem 2008 2009 2010 2011 

# Vko met stoffelijke schade 125 139 171 156 

# Vko met lichamelijk letsel  70  74  66  73 

# Vko met doden  1  6  1  1 

# Doden  1  6  1  1 

# Zwaar gewonden  9  7  9  10 

# Licht gewonden  91  87  87  108 

Totaal gewonden Dilsen-Stokkem  100  94  96  118 

Verkeersongevallen Maaseik 2008 2009 2010 2011 

# Vko met stoffelijke schade 158 153 245 236 

# Vko met lichamelijk letsel  71  107  83  75 

# Vko met doden  2  5  3  2 

# Doden  2  5  3  3 

# Zwaar gewonden  8  16  11  7 

# Licht gewonden  81  115  107  74 

Totaal gewonden Maaseik  89  131  118  81 

          
Verkeersongevallen 2008 2009 2010 2011 

# Vko met stoffelijke schade 283 292 416 392 

# Vko met lichamelijk letsel  141  181  149  148 

# Vko met doden  3  11  4  3 

# Doden  3  11  4  4 

# Zwaar gewonden  17  23  20  17 

# Licht gewonden  172  202  194  182 

Totaal gewonden (zwaar + licht)  189  225  214  199 
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Dodelijke ongevallen - PZ Maasland
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5.2. Google maps verkeersongevallen 
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5.3. Gegevens snelheidscontroles 

 
Bij de snelheidscontroles is een stijging van het aantal overtredingen te zien. Minder voertuigen werden 
gecontroleerd, maar meer voertuigen werden beboet. De snelheidscontroles zullen in 2012 opgevoerd 
worden zodat wekelijks enkele snelheidscontroles uitgevoerd kunnen worden. 
 

Onbemande controles 2008 2009 2010 2011 

Aantal gecontroleerde voertuigen 2 603 987 2 025 621 2 365 095 2 055 351 

Aantal overtredingen  10 248  5 736  4 290  5 368 

Percentage overtredingen 0,39% 0,28% 0,18% 0,26% 

          Bemande controles 2008 2009 2010 2011 

Aantal gecontroleerde voertuigen  181 646  233 189  242 824  219 739 

Aantal overtredingen  10 028  11 547  10 802  12 680 

Percentage overtredingen 5,52% 4,95% 4,45% 5,77% 

          Totaal controles 2008 2009 2010 2011 

Aantal voertuigen 2 785 633 2 258 810 2 607 919 2 275 090 

Aantal overtredingen  20 276  17 283  15 092  18 048 

Percentage overtredingen 0,73% 0,77% 0,58% 0,79% 

 
In totaal werd er in 2011 voor een bedrag van 1.154.750,00 euro aan onmiddellijke inningen 
uitgeschreven. Het aantal onmiddellijke inningen die uitgeschreven werden, bedraagt 16 580 O.I.’s. 
Gemiddeld is dit dan 69,65 euro per onmiddellijke inning.  
 
Voor 2011 werden 2102:55 uren geregistreerd die besteed werden aan snelheidscontroles.  

5.4. Gegevens alcohol 

 
Bij de alcoholtesters werden 4973 registraties uitgelezen. Hiervan 
resulteerden 281 testen in een ademanalyse naar aanleiding van 
een positieve test. Dat is 5,65 % van de totale ademtesten.    
 

Alcoholcontroles 2011 Totaal 

Aantal ademtesten 4973 

Aantal Safe 4692 

Aantal Alarm 93 

Aantal Positief 188 

 
De ploegen van algemene steun nemen tijdens hun permanentiediensten ook ademtesten af. Er draaien 
drie wisselende posten in Dilsen-Stokkem en in Maaseik. Zij hebben 67,9 % van het totaal aantal 
ademtesten uitgevoerd.  
 

2010 2011 

AT interventie S A P Totaal AT interventie S A P Totaal 

A1 - 07.00u - 14.00u 187 0 5 192 A1 - 07.00u - 14.00u 292 2 3 297 

A2 - 07.00u - 14.00u 303 2 2 307 A2 - 07.00u - 14.00u 286 2 3 291 

B1 - 14.00u - 22.00u 296 2 6 304 B1 - 14.00u - 22.00u 321 2 11 334 

B2 - 14.00u - 22.00u 409 1 11 421 B2 - 14.00u - 22.00u 391 4 3 398 

C1 - 22.00u - 07.00u 777 30 60 867 C1 - 22.00u - 07.00u 955 25 53 1033 

C2 - 22.00u - 07.00u 865 19 30 914 C2 - 22.00u - 07.00u 964 21 41 1026 

Totaal 2010 2837 54 114 3005 Totaal 2011 3209 56 114 3379 

 
De nachtploegen (C1 – C2) hebben ten opzichte van 2010 beduidend meer ademtesten afgenomen. Het 
totaal aantal is ook gestegen met 12,4 %.  
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5.5. Cijfers algemene controles 

 
In 2011 werden in totaal 13 827 uren besteed aan verkeerscontroles en –patrouilles. Deze patrouilles 
waren soms gericht naar schoolverkeer, lokale fenomenen (parkeren, gordel, gsm), zwarte punten 
(verkeersgevaarlijke kruispunten N75 – N78) en algemeen verkeerstoezicht op het doorkomende 
verkeer. 
 

Capaciteit verkeer 2011 

Verkeer tijdens permanentie 2116:05 

Schoolverkeer 3561:19 

Uren verkeer 3743:21 

Actieplan : lokale fenomenen 1812:48 

Actieplan : zwarte punten 490:44 

Actieplan : snelheid 2102:55 

Totaal 13827:12 

 
Bij de controles op gordeldracht wordt gekeken of de bestuurder, zowel als 
de passagier drager zijn van de veiligheidsgordel. Elk jaar vindt er ook een 
campagne rond dit thema plaats.  
 

Gordeldracht 2010 2011 

O.I. + V.I. 133 154 

 
 
Inzake controles op goederenvervoer kunnen we een stijging van het aantal controles vaststellen. Het 
bedrag per onmiddellijke inning in 2011 is gemiddeld € 811,26. 
 

Zwaar transport O.I. Wegvervoer Bedrag 

2010 11 8.300,00 €  

2011 39 31.639,00 €  

 
Tijdens de patrouilles worden ook toezichten uitgevoerd op enkele controleplaatsen. De plaatsen die 
gedurende het jaar veelvuldig aangedaan dienden te worden, werden opgenomen in een prioriteitenlijst, 
voor het bijhouden van de cijfergegevens. 
 

Prioriteiten 2010 2011 

Parkeren Kolonel Aertsplein 

Uren toezicht 57:45 19:45 

Vaststellingen 58 23 

Parkeren markt 

Uren toezicht 184:00 64:55 

Vaststellingen 766 225 

Heerenlaak 

Uren toezicht 15:30 56:25 

IJshal Sint-Jan 

Uren toezicht 21:25 10:45 

 
Bij het controleren op parkeren werd veel aandacht besteed aan het foutief parkeren in het centrum van 
Maaseik en meer bepaald op het Kolonel Aertsplein en op de markt. Het aantal uren controles en het 
aantal overtredingen is gedaald ten opzichte van 2010 omdat de richtlijnen rond parkeren op de markt 
gewijzigd werden. Bij de controles op Heerenlaak werden enkele vaststellingen gedaan in verband met 
overlast van Engelse zigeuners. Bij de controles aan de ijshal op Sint-Jansloperbempden werden tijdens 
patrouilles geen onregelmatigheden aangetroffen. 
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www.infozone.be (Visietekst “Naar een excellente politiezorg”) 
www.polfed-fedpol.be 
www.belgium.be 
www.wikipedia.be 
http://arvastat.vdab.be/arvastat/werkloosheid.jsp 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 
 
Politiezone Maasland 
Secretariaat & Operaties 

Maastrichtersteenweg 21 
3680 Maaseik 

 
Contactpersoon : Sandra Thijs 
Tel. : 089/56.92.22 
Fax : 089/56.92.28 
E-mail : sandra.thijs@maaseik.be 
 
Met dank aan alle medewerkers die hebben meegeholpen aan het bezorgen van gegevens en informatie. 
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Bijlagen 
 

 
� Organogram operationeel kader 
� Organogram administratief en logistiek kader 
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1. Organogram operationeel kader 

 
Zonechef Wijk INP 3 VTE

HCP CP VTE HINP VTE Douha B. VTE
Gerarts F. Opdenakker T. VTE Vranken H. VTE Schrijvers P. 4/5

Sleven T. 4/5

Wijk INP 3 VTE
HINP VTE Cagnazo N. VTE
Warson J. VTE Penders T. 4/5

Weytjens N. VTE

INP E-R-D 7 VTE INP L-S 7 VTE
HINP VTE Berben L. VTE Cornelissen M. VTE
Ceyssens L. VTE Dirkx P. VTE Jaspers S. VTE

Hilven P. VTE Lantin L. VTE
Kerkhofs S. VTE Levoyannis K. VTE
Op 't Roodt D. VTE Loy D. VTE
Rutar K. VTE Severijns J. VTE
Van Hengel A. VTE Swennen B. VTE

INP VTE
HINP VTE Vanelderen S. VTE
Geelen J. VTE

Wijk INP 3 VTE
CP VTE HINP VTE Jans R. VTE
Boonen P. VTE Ramaekers B. VTE Nevels R. VTE

Roex P. VTE

Wijk INP 3 VTE
HINP VTE Hendrikx J. VTE
Simons E. VTE Hulsbosch E. VTE

Verstraeten J. VTE

INP Msk 7 VTE INP N-O 7 VTE
HINP VTE Beynsberger A. 1/2 Coremans K. VTE
Vrinssen P. VTE Eerdekens K. VTE Heussen A. VTE

Goossens D. VTE Jansen P. VTE
Lahnich M. VTE Paredis G. VTE
Schulpen G. VTE Reviers N. VTE
Stoffels W. VTE Rutten S. VTE
Swennen J. VTE Van Eygen K. VTE

Segers T. VTE

INP 2 VTE
HINP VTE Van Tiggel G. VTE VTE
Stockmans S. VTE Vanthoor A. 1/2

INP 4 VTE
CP VTE HINP 2 VTE Hamaekers B. VTE
Provost S. VTE Bamps L. VTE Jaeken N. VTE
Goyens H. DET Govaers A. VTE Thans T. VTE

Tielens R. VTE

INP 2 VTE
HINP VTE Bakkers H. VTE

Legende Sweeck J. VTE Smeets L. VTE
E-R-D Elen-Rotem-Dilsen
L-S Lanklaar-Stokkem INP 4 VTE
Msk Maaseik HINP VTE Coenen M. VTE
D-S Dilsen-Stokkem Wouters G. VTE Dalemans B. VTE
N-O Neeroetern-Opoeteren Dreessen M. VTE
DET Detachering Reyniers D. VTE
IK Interventiekorps Wins J. VTE
VTE Voltijds Equivalent AGP 2 VTE
WG Wijkgebied Verhoeven L. VTE
DET Gedetacheerd naar AIK Henkens N. LBO

Gespec. Diensten Opsporingsdienst

WG D-S

WG Msk WG Msk

WG N-O

Algemene Steun

Onthaal

WG E-R-D

WG L-S

J&S-SloB

Verkeer

Algemene Steun

Onthaal
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2. Organogram administratief en logistiek kader 

Zonechef

HCP Niv A VTE
Gerarts F. Vacant VTE

Personeelslid Stad Msk
Francot H. NVT

CP VTE
--- VTE

ICT Niv B VTE
HINP VTE Leurs P. Niv B VTE

Roeland G. VTE
Funct. Beh. Niv B VTE

Sijbers V. Niv C VTE

Funct. Beh. Niv C VTE
Kunnen N. Niv C 1/2

Personeel Niv C VTE
Niv B VTE Dreezen M. Niv C 1/2

Dommange M. VTE

Logistiek Niv C VTE
Niv B VTE Smits K. Niv C VTE

Vanderlinden L. VTE
Klusjesman Niv D VTE

Brouwers G. Niv D 4/5

Onderhoud Niv D 3 VTE
Bongaerts A. Niv D 1/2
Salvaggio G. Niv D VTE
Van Grimbergen H. Niv D VTE
Aerts H. Niv D LBO

Van Oostrum B. Niv D LBO

Vandermaesen F. Niv D PWA

Analyse Niv B VTE
HINP VTE Bosmans V. Niv B VTE

Vermeulen H. VTE
Planning Niv C VTE

Pieters L. Niv C VTE

Opvolging Niv C VTE
Thijs S. Niv C VTE

Admin Steun Niv D VTE
Paredis E. Niv D 2/5
Peeters B. Niv D 1/2

Admin WG Msk Niv D VTE
Paredis E. Niv D 2/5

Admin WG D-S Niv D VTE
Amgroud M. Niv D 1/2

Onthaal Msk Niv D 2 VTE
Amgroud M. Niv D 1/2
Peeters B. Niv D 1/2
Van Grimbergen M. Niv D 1/2
Maes M. Niv D LBO

Onthaal D-S Niv D VTE
Demandt R. Niv C 4/5

Jeugd & Sociaal Niv B VTE
Bogaers S. Niv B 4/5

Secretariaat & Operaties

Beleidsadviseur

Processen

CALog

ICT - Systeembeheer

Hoofd onthaaldienst

Maatschappelijk assistent

Hoofd Jeugd & Sociaal

Preventieadviseur

Politiesecretariaat

Hoofd verkeersdienst

Hoofd wijkdienst

Onthaal

HRM

Logistiek / Financieel

 


