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Inleiding 
 

Elke dag opnieuw zetten alle medewerkers van de zone zich in om de veiligheid en 

leefbaarheid van de bevolking te optimaliseren. Dagelijks worden de mensen op het terrein 

geconfronteerd met gepleegde feiten. Hier dienen ze dan steeds de nodige expertise aan de 

dag te stellen. De materie wordt steeds moeilijker en de wetgeving steeds uitgebreider. De 

mentaliteit van de bevolking heeft ook een verandering ondergaan. 

Doordat onze zone werkt volgens de visie van de excellente politiezorg, werd er in 2012 veel 

aandacht besteed aan de informatie gestuurde politiezorg. Een nieuwe dienst werd opgestart 

binnen de organisatie, namelijk de informatie-ondersteuningsdienst (IOD). De verkregen 

informatie wordt nu gestructureerd en gefilterd. Ook naar de gemeenschapsgerichte politie 

toe, wordt veel aandacht besteed aan overlast van hangjongeren. De uitgevoerde patrouilles in 

de verschillende wijkgebieden werpen hun vruchten af.  

Het project ‘Dwalende personen’ werd opgestart in samenwerking met enkele externe 

partners. Door deze samenwerking wil men vermiste demente personen op een snelle, 

efficiënte en communicatieve manier een behouden thuiskomst geven. 

De media heeft veel aan kracht gewonnen in de laatste jaren. De verspreiding van informatie 

gebeurt nu allemaal elektronisch. Sociale netwerksites zijn de manier om gegevens kenbaar te 

maken. Als politiezone kunnen we dus ook niet achter blijven en hebben we onze eerste 

stappen in de sociale media gezet. We hebben een facebookpagina opgestart en een 

twitteraccount aangemaakt.  

De resultaten die voorgelegd kunnen worden zijn te danken aan de gezamenlijke inzet van alle 

operationele en administratieve medewerkers. Om de resultaten te vrijwaren en te borgen, 

dient nog steeds capaciteit gestoken te worden in alle functionaliteiten van de zone. De 

prioriteiten en doelstellingen blijven bestaan en alle medewerkers engageren zich om hier 

aandacht aan te besteden.    

Al deze resultaten kunnen we natuurlijk niet alleen bewerkstelligen. We vinden steun bij de 

overheidsdiensten, de stadsbesturen en alle andere partners waarmee we samenwerken. 

Samen staan we sterk en door een goede samenwerking kunnen we veel realiseren. Samen, is 

hier in dit gegeven het sleutelwoord. 
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Leiderschap 

Visie, missie en 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. 

 

 

 

 



 

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 politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Voor onze zone is burgemeester 

Jan Creemers voorzitter van het politiecollege. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 hebben geen invloed gehad op het 

politiecollege. De burgemeesters van Maaseik en Dilsen-Stokkem zijn opnieuw verkozen voor 

een ambtstermijn. 

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. 

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.  

Eind 2012 werd een voorstel uitgebracht om de zonale veiligheidsplannen en de strategische 

veiligheids- en preventieplannen te verlengen tot 31 december 2013.  

 

  



 

Strategie & Beleid 
 

Informatie externe omgeving (omgevingsfactoren) 

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. 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 Lanaken-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 

 

Demografische gegevens 

De zone telt in totaal zo’n 44.802 inwoners, waarvan 12,9 % van vreemde origine.  

Totaal bevolking 01/12 01/13 Verschil % 

Dilsen 19930 19924 - 6 inwoners -0,03% 

Maaseik 24815 24878 + 63 inwoners 0,25% 

Totaal zone 44745 44802 + 57 inwoners 0,13% 
 



 

In Dilsen-Stokkem is het bevolkingsaantal met 6 gezakt vergeleken met 2011. 11,4 % van de 

inwoners is van vreemde origine. 

Inwoners Belgen Vreemdelingen Totaal 

Mannen 8787 1173 9960 

Vrouwen 8870 1094 9964 

Totaal 17657 2267 19924 
 

In Maaseik is het bevolkingsaantal met 63 inwoners gestegen vergeleken met 2011. 14,1 % 

van de inwoners is van vreemde origine. 

Inwoners Belgen Vreemdelingen Totaal 

Mannen 10612 1823 12435 

Vrouwen 10747 1696 12443 

Totaal 21359 3519 24878 
 

De totale oppervlakte van Maaseik bedraagt 7692 ha en deze van Dilsen-Stokkem 6561 ha, in 

totaal dus 14253 ha. 

Sociale aspect 

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

de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem. De cijfers werden gepubliceerd op de website van 

Arvastat en betreffen de gemiddelde cijfers voor het jaar 2012. 

(http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html) 

NWWZ NWWZ 

Gemeente Maaseik Gemeente Dilsen-Stokkem 

Leeftijd 2008 2009 2010 2011 2012 Leeftijd 2008 2009 2010 2011 2012 

< 25 jaar 131 195 181 163 158 < 25 jaar 122 184 179 156 169 

25 tot 50 jaar 304 423 433 362 367 25 tot 50 jaar 292 435 432 378 416 

>= 50 jaar 196 209 228 224 219 >= 50 jaar 161 189 196 185 189 

Totaal 631 827 842 749 744 Totaal 575 808 807 719 774 

            Studieniveau 2008 2009 2010 2011 2012 Studieniveau 2008 2009 2010 2011 2012 

Laag 351 438 434 377 385 Laag 321 416 412 376 405 

Midden 195 288 300 269 258 Midden 198 312 314 277 289 

Hoog 85 101 108 103 101 Hoog 56 80 81 66 80 

Totaal 631 827 842 749 744 Totaal 575 808 807 719 774 

            Geslacht 2008 2009 2010 2011 2012 Geslacht 2008 2009 2010 2011 2012 

Mannen 285 428 441 377 394 Mannen 253 419 416 352 383 

Vrouwen 346 399 401 372 350 Vrouwen 322 389 391 367 391 

Totaal 631 827 842 749 744 Totaal 575 808 807 719 774 
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Uit de grafiek blijkt dat de werkloosheid in Dilsen-Stokkem in 2012 voor het eerst groter was 

dan deze van Maaseik. Terwijl het jaargemiddelde van 2012 van de niet-werkende 

werkzoekenden voor Maaseik licht gedaald is, is het voor Dilsen-Stokkem met 7,65 % 

gestegen.  

Economie en mobiliteit 

In Maaseik zijn er drie industriegebieden: industrieterrein Jagersborg (Gremelsloweg), 

Renkoven (Koningin Fabiolalaan) en industrieterrein Klein-Root (Canadastraat).  

   

In Dilsen-Stokkem werden twee grote zones bestemd als industriegebied met name de 

industriezone Lanklaar en de terreinen rond de voormalige zinkfabriek te Rotem. Het 

industrieterrein Rotem ligt langs de Zuid-Willemsvaart die opportuniteiten biedt voor 

kanaalgebonden bedrijvigheid.  

   

In de zone is er geen treinverkeer. Het openbaar vervoer wordt gerealiseerd door 

busvervoermaatschappijen. 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 gebruikt 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.  

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

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

toestroom van verkeer bij begin en einde van de scholen.  



 

Organisatie binnen de politiezone 
 

PZ 5383 Maaseik
Neeroeteren -

Opoeteren

Elen - Rotem -

Dilsen

Lanklaar - 

Stokkem

Officier

Vacant HINP Wouters G. HINP Vranken H. HINP Warson J.

INP Jans R. INP Hendrikx J. INP Berben L. INP Cagnazzo N.

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

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

INP Beynsberger A. INP Coremans K. INP Dirkx P. INP Cornelissen M.

INP Eerdekens K. Inp Franssen J. INP Hilven P. INP Jaspers S.

INP Goossens D. INP Heussen A. INP Kerkhofs S. INP Lantin L.

INP Lahnich M. INP Jansen P. INP Op't Roodt D. INP Levoyannis K.

INP Schulpen G. INP Paredis G. INP Rutar K. INP Loy D.

INP Stoffels W. INP Reviers N. INP Vanhengel A. INP Severijns J.

INP Swennen J. INP Rutten S. 2013: INP Bracke T. INP Swennen B.

Officier

INP Van Eygen K. INP Hamaekers B. INP Thans T. INP Tielens R.

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

Officier

IOD INP Jaeken N. INP Douha B.

Verkeer

HINP Vrinssen P.

INP Dreessen M. AGP Verhoeven L.

Secretariaten - Informatie Ondersteuningsdienst (IOD)

CP Provost S.

Gespecialiseerde steun

CP Bamps L.

Recherche
HINP Govaers A. HINP Simons E.

J & S
HINP Sweeck J.

INP Smeets L. INP Bakkers H.

HINP Ramaekers B. HINP Ceyssens L.

Onthaal

HINP Stockmans S. HINP Geelen J.

INP Vanthoor A.
INP Vanelderen S.

INP Van Tiggel G.

DET INP Zoons M. DET INP Paesen V.

CP Boonen P. CP Opdenakker T.

Wijk

Algemene

Steun

 

Alle diensten worden geleid en begeleid door een hoofdinspecteur. De coördinatie en 

ondersteuning van de functionaliteiten wordt verzekerd door een commissaris. Er heeft een 

verschuiving van de hoofdinspecteurs plaatsgevonden op 1 mei 2012. De verschuivingen 

vonden allen plaats te Maaseik op de wijkdienst, de verkeersdienst en de lokale recherche.  

Op 01 mei 2012 werd ook de ‘Informatie-ondersteuningsdienst’ opgericht. Deze dienst bestaat 

uit twee operationele medewerkers, namelijk inspecteurs B. Douha en N. Jaeken. Via deze 

dienst zal het operationeel personeel meer ondersteuning krijgen op vlak van opsporings- en 

gerechtelijke onderzoeken. Zij zorgen voor een centraal beheer van alle informatie. 

De dienstplanning wordt uitgevoerd in functie van de behoeften van de zone. Dagelijks is een 

24 uur permanentie voorzien door de wisselende ploegen en een onthaal (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.  



 

Integratie van excellente politiezorg 

Toepassing GGPZ, IGPZ en OBV binnen de zone 

 

NVP 2012-2015: “Op het gebied van de gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) is het 

noodzakelijk om het belang van de minimale gelijkwaardige dienstverlening te benadrukken, 

alsook de houding, het gedrag en het handelen van elke medewerker die in overeenstemming 

moet zijn met de vooropgestelde filosofie.” 

 

In de zone wordt gestreefd naar een optimale dienstverlening naar de bevolking toe. Er 
draaien continu twee ploegen in de zone, zodat er steeds bijstand geleverd kan worden. De 
gespecialiseerde diensten als de diensten voor operationele en niet-operationele steun zijn 
betrokken om problemen te voorkomen en op te lossen.  
 
De integratie van de politie in de maatschappij wordt gerealiseerd doordat de wijkinspecteurs 
vaak in hun wijkgebied terug te vinden zijn. Tijdens het uitvoeren van kantschriften en 
gerechtelijke- of verkeer gerelateerde 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 voor verdere communicatie leggen. Zo komen ze te weten wat er leeft en gebeurt 
in hun wijkgebied en kunnen ze proactief ingrijpen indien zich bepaalde feiten voordoen.  
 
Maar niet alleen de wijkinspecteurs hebben een inbreng in de gemeenschapsgerichte 
politiezorg, ook de leden van algemene steun en verkeer komen in nauw contact met de 
inwoners. Ze voeren algemene patrouilles uit, zowel mobiel als te voet of met de fiets. Ze zijn 
aanspreekbaar naar de burgers toe en vormen tevens een belangrijke factor naar de scholen 
toe bij het verzorgen van verkeersregelingen bij aanvang en einde van de lessen.  
 
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.  
 
De pijnpunten binnen een wijk komen vaak bloot te liggen wanneer de wijkinspecteurs hun 
ronde doen. Vaak blijkt een bemiddelend gesprek tussen de betrokken partijen voldoende 
waardoor grotere problemen vermeden kunnen worden. De communicatie naar de jongeren 
toe in verband met het veroorzaken van overlast heeft niet altijd het gewenste effect. Als 
laatste middel geldt dan een verbalisering naar de jongeren toe. Dit blijft een aandachtspunt 
binnen de organisatie en zal opgenomen worden in een actieplan.  
 
De zone heeft een goede samenwerking opgebouwd met de verschillende andere openbare 
diensten binnen het werkgebied. De brandweer, ambulance, sociale diensten en 
gespecialiseerde centra zorgen samen met de politiediensten voor een optimale en 
gelijkwaardige dienstverlening naar de burgers toe. Er wordt ook samengewerkt met andere 
partners zoals de bedrijven binnen de zone, de bevolking zelf, de media en de verschillende 
verenigingen.  
 
De samenwerking van onze politiediensten met de gedeconcentreerde entiteiten van de 
federale politie verloopt niet altijd even soepel. Door de oprichting van onze informatie 
ondersteuningsdienst (IOD), verloopt de verspreiding van informatie, verkregen van de 
federale diensten, soepeler. De informatie wordt gefilterd en wat er belangrijk is voor de zone 
wordt doorgegeven. Via deze dienst ontstaat er een hoger niveau van netwerking en 
samenwerking met de andere politiediensten. Deze dienst zorgt nu ook voor een gerichte 
verzending van essentiële elementen van informatie (EEI).  
 
Samen met de politiescholen wordt er ook voor gezorgd dat de medewerkers van de zone 
up-to-date gehouden worden en hun functie kwalitatief kunnen uitvoeren. De leden van de 
politiediensten moeten op de hoogte gehouden worden van de laatste wijzigingen van de 
wetgevingen en richtlijnen zodat ze deze ook steeds optimaal kunnen toepassen.  
 



 

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. Op deze manier kunnen ook specifieke doelstellingen bepaald 
worden. Na een termijn zal een evaluatie en eventuele bijsturing plaatsvinden indien het 
probleem niet opgelost is.  
 
Op gebied van informatiebeheer en ICT werd de zone in 2012 geconfronteerd met een 
veiligheidsrisico. Het gekende ‘FCCU-virus’ heeft ook onze zone aangedaan. Bij de omzetting 
naar een autonoom netwerk is er ook een overschakeling geweest naar ‘Windows Office 2010’.  
 
Als sociale media hebben we verschillende blogs opgemaakt voor de communicatie naar de 
burgers toe. Dit verloopt goed en wordt nog verder uitgebouwd. Een werkgroep inzake sociale 
media werd opgericht om meer in te spelen op de informatieverspreiding via verschillende 
kanalen. Zo hebben we een Facebook pagina aangemaakt en een twitter-account. Op deze 
wijze kan snel tegemoet gekomen worden aan de verspreiding van informatie. Deze media 
wordt ook gebruikt om preventieve tips kenbaar te maken.  
 
Het gebruik van de LiveScan (vingerafdruksysteem) heeft al veel hits opgeleverd. Door de 
verspreiding van de ingelezen en ingegeven informatie kan een zorgvuldig databanksysteem 
opgebouwd worden waarbij de gegevens snel en adequaat verspreid kunnen worden.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012 

Strategische doelstellingen 

 

 

 
 
Leiderschap 

- De Informatie Ondersteuningsdienst (IOD) wordt in het organogram ingetekend als 
bijkomende dienst binnen het Secretariaat Operaties. De leiding voorzag in de invulling 
van deze dienst met 2 inspecteurs die zich hoofdzakelijk bezig gaan houden met de 
verwerking van informatie. Het management van deze dienst voorziet in de invulling 
van de taken en coördinatie van de dienst zelf.  

- Niettegenstaande de dalende trend inzake verkeersongevallen in de politiezone, zijn we 
ons bewust van de nood aan voortdurende aandacht voor de verkeersveiligheid. 
Hiervoor wordt de nodige capaciteit vrijgemaakt. 

- Prioriteiten op verkeersvlak zijn: snelheid en zwarte punten, alcohol en druggebruik in 
het verkeer, het dragen van de veiligheidsgordel, goederen- en personenvervoer, 
hinderlijk en gevaarlijk parkeren en schoolverkeer. Daarom wordt er binnen elke maand 
2 keer een verkeersactie voorzien waarin deze controlepunten opgenomen worden. 

 
Strategie & Beleid 

- Doordat het bij bepaalde diensten ontbrak aan capaciteit, waardoor informatie 
mogelijks verloren geraakte of niet op de juiste bestemming kwam, was het 
aangeraden om een aparte dienst op te richten die zich hierop kon concentreren. Deze 
dienst vormt enerzijds een ondersteuning voor de mensen op het terrein inzake Salduz-
regels, anderzijds kan het een grotere rol spelen op vlak van informatiebeheer en –
verspreiding. De formatie voorziet daarom dan ook in een aparte dienst, bestaande uit 
twee operationele personeelsleden (inspecteurs) voor de verwerking van informatie die 
binnenkomt in de zone en die dient verspreid te worden binnen en buiten de zone. 

  



 

- Rekening houdend met de verwachtingen van de partners en afgaande op een analyse 
van de verkeersongevallen worden de prioriteiten vastgelegd en actieplannen 
opgesteld, dit in lijn met de Europese doelstelling en met de aanbevelingen van de 
Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. 

- Om snel en adequaat te kunnen reageren op occasionele problemen worden deze 
meegedeeld op de operationele briefings. Hiermee richten wij ons prioritair op de plaats 
en het tijdstip waar verkeersveiligheidsproblemen zich concentreren. Ook de problemen 
op gerechtelijk vlak (overlast, vandalisme, diefstallen, …) worden op deze manier 
verspreid. Hiermee kunnen we ook inspelen op acties uitgaande van onze partners. 

-  De leden van de wijkdienst en verkeersdienst treden op als dossierbeheerders 
(=probleemeigenaar) voor de verschillende doelstellingen. 

 
Management van medewerkers 

- De informatie ondersteuningsdienst bestaat uit twee operationele personeelsleden 
(inspecteurs). De medewerkers staan niet alleen, maar kunnen rekenen op de 
samenwerking met de andere ondersteunende diensten. Het takenpakket van deze 
dienst betrekt ook alle andere diensten, zodat men coherent kan samenwerken. Zo kan 
de informatie ook gemakkelijk teruggekoppeld worden.  

- Een permanente vorming is aangewezen voor (alle) medewerkers zodat ze altijd over 
de juiste wetgeving en regelgevingen kunnen beschikken, maar ook om de complexe 
materie te beheersen. 

- De medewerkers kunnen hun kennis en ervaringen delen bij de aankoop van nieuwe 
middelen. 

- De medewerkers worden actief betrokken bij de keuze van de prioriteiten en de 
uitvoering van de actieplannen. 

 
Management van middelen 

- De lokalen van het commissariaat te Maaseik hebben een facelift ondergaan. Het 
onthaal heeft een nieuwe wachtzaal gekregen en een functioneel verhoorlokaal, 
aangepast aan de Salduz normen. De informatie ondersteuningsdienst kreeg ook een 
apart lokaal toegewezen, waar alle middelen voorzien werden om de informatiestroom 
te kunnen verwerken. 

- Voor de uitvoering van een degelijk verkeersbeleid zijn de gepaste middelen 
noodzakelijk. Mede dankzij het verkeersveiligheidsfonds worden de noodzakelijke 
middelen en mensen gefinancierd. Kritieke succesfactor is natuurlijk dat de nodige 
fondsen blijvend ter beschikking worden gesteld door de overheid.  

- De middelen dienen als een goede huisvader beheerd te worden. Een beheerstructuur 
dient gewaarborgd te worden door de verkeersdienst en de logistieke dienst. 

- Het voertuigenpark heeft in 2012 ook een verandering ondergaan. Zo zijn er twee 
nieuwe interventievoertuigen aangekocht, Audi A6 Quattro, en een anoniem voertuig 
Audi A4. 

 

Management van processen 

- De informatie ondersteuningsdienst zal een proefperiode draaien, waarna een evaluatie 
zal plaatsvinden. Na deze evaluatieperiode zal de dienst zo ingericht worden, dat in alle 
vereisten voorzien kan worden.  

- De administratieve afhandeling van processen-verbaal inzake verkeer (hoofdzakelijk 
snelheidsovertredingen) worden sinds 2007 afgehandeld door CALog personeel, wat de 
efficiëntie ten goede komt (meer blauw op straat).  

- Voor de cijfergegevens van alcohol in het verkeer wordt ook beroep gedaan op de 
CALog personeelsleden, die de gegevens vatten in het ISLP systeem, zodat een 
eenvoudige en snelle statistiek getrokken kan worden voor de BOB-campagnes.  

 

 



 

Partners 

- De voornaamste belanghebbenden zijn de medewerkers van de zone zelf, maar ook de 
parketten en politierechtbanken. De informatie zal sneller ter beschikking gesteld 
kunnen worden en er is in de zone een centraal punt waar alle informatie bijgehouden 
wordt.  

- Op Federaal niveau 
o FOD Mobiliteit en FOD Binnenlandse Zaken 
o Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid (BIVV) 

- Op Gewestelijk niveau 
o Het Vlaams Gewest 

- Op Provinciaal Niveau 
o Het Provinciaal Overleg 
o Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid 

- Op Arrondissementeel niveau 
o De parketten 
o CSD vanuit haar verbindings- en steunrol 

- Lokaal niveau 
o De Zonale Veiligheidsraad 
o De steden Maaseik en Dilsen-Stokkem 
o Lokale autoriteiten 

 
Maatschappij 

- De maatschappij heeft er voordeel van omdat men uit de informatie die binnenkomt 
verschillende linken kan leggen die tot sporen kunnen leiden. Men kan sneller 
inspringen op een tip, waardoor er meer pro- en reactief gewerkt kan worden in de 
zone.  

- De grootste belanghebbende is de bevolking zelf. Voor hen dienen we een 
veiligheidsgevoel te creëren, ook in het verkeer. Ze zijn soms de grootste veroorzakers 
van verkeersonveiligheid, maar we dienen hen hierop te wijzen en te sensibiliseren. 

 
Medewerkers 

- De medewerkers op het terrein kunnen het IOD aanspreken ter ondersteuning en 
coördinatie inzake de Salduz-wetgeving. Ze kunnen ook sneller aan informatie komen 
als ze op het terrein op een feit uitkomen. Hetzelfde geldt voor vragen inzake de 
verkeerswetgeving, waarbij ze steun krijgen van de verkeersdienst. 

 
Bestuur & Financiers 

- Het bestuur is akkoord gegaan met het organiseren van een verkeersdienst binnen de 
formatie, met de financiën voorzien van het verkeersveiligheidfonds, voor de uitbreiding 
en ontwikkeling van hun expertise. Het IOD is ook opgestart en zal later geëvalueerd 
worden op zijn effectiviteit. 

 

 



 

Management van medewerkers 

Politiezone Maasland – Organisatie 
 

PZ Maasland Dilsen-Stokkem Maaseik Feitelijk 2012   

Graad M V M V Totaal Totaal   

HCP      1    1  1   

CP  1    3    4  4   

HINP  4    9    13  13   

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  4  8  8  20 

Totaal  23  6  52  13  94  94   

Exclusief CP Goyens - AGP Henkens - INP Segers - gedetacheerden 

 

 
 
De personeelsleden die afgedeeld zijn naar een andere zone, in loopbaanonderbreking of 
geschorst zijn, werden niet opgenomen in deze totalen. Ook de gedetacheerden werden niet 
meegerekend. De cijfers refereren naar de personeelssituatie op 31/12/2012.  
In 2012 hebben verschillende interne verschuivingen plaatsgevonden. Op 1 september 2012 
werd ook nog een inspecteur aangeworven, INP J. Franssen.  
 

Personeelslid Van dienst Naar dienst 

CP L. Bamps Lokale Recherche Diensthoofd Gespecialiseerde steun 

CP S. Provost Diensthoofd Gespecialiseerde steun Beleidsadviseur 

HINP B. Ramaekers Wijk Maaseik Algemene Steun Maaseik 

HINP G. Wouters Verkeer Wijk Neeroeteren/Opoeteren 

HINP P. Vrinssen Algemene Steun Maaseik Verkeer 

HINP E. Simons Wijk Neeroeteren/Opoeteren Lokale Recherche 

INP L. Berben Algemene Steun Dilsen-Stokkem Wijk Elen/Rotem/Dilsen 

INP B. Douha Wijk Elen/Rotem/Dilsen I.O.D. 

INP N. Jaeken Lokale Recherche I.O.D. 
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Operationeel kader 

 
Goedgekeurde formatie Huidige fysieke situatie Feitelijke situatie 

Graad Aantal Graad Aantal Graad Aantal 

HCP 1 HCP 1 HCP 1 

CP 4 CP 4 CP 4 

HINP 14 HINP 13 HINP 13 

INP 56 INP 55 INP 52,4 

AGP 0 AGP 1 AGP 1 

Totaal 75 Totaal 74 Totaal 71,4 

Excl. CP Goyens – INP Segers – AGP Henkens 

 
 

 

Administratief en Logistiek kader 

 
Goedgekeurde formatie Huidige fysieke situatie Feitelijke situatie 

Graad Aantal Graad Aantal Graad Aantal 

Niv A 1 Niv A 0 Niv A 0 

Niv B 6 Niv B 5 Niv B 5 

Niv C 5 Niv C 7 Niv C 5,8 

Niv D 6 Niv D 4 Niv D 3,3 

Arbeider 4 Arbeider 4 Arbeider 3,5 

Totaal 22 Totaal 20 Totaal 17,6 
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Leeftijdsopbouw van de medewerkers 

 
Leeftijdsboom 2012 Operationeel Kader CALog Geslacht 

Tot 
Jaar 1 2 3 4 5 6 7 HCP CP HINP INP AGP A B C D M V 
1951                               1   1 1 

1952                                     0 

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                 1 3 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                     3           3   3 

1981                     2       1   2 1 3 

1982                     1         1 1 1 2 

1983                     1           1   1 

1984                     2           2   2 
1985                     1         1 2   2 

1986                                     0 

1987                     2     1   1 3 1 4 

1988                                       

1989                     1           1   1 

Aantal personeelsleden 1 4 13 55 1 0 5 7 8 75 19 94 

Totaal kaders 74 20 94   
Exclusief CP Goyens – INP Segers – AGP Henkens – Gedetacheerden 

Opleidingen 
 
Alle operationele personeelsleden, welke in 2011 nog geen promovecursus gevolgd hebben, 
mochten deze in 2012 volgen.  

 



 

Stagebegeleiding 
 
Een aspirant-inspecteur dient een aantal stageperiodes te doorlopen 
in een operationeel korps, begeleid door een mentor die voldoet aan 
de geschiktheid criteria 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: 

• de gewenningsstage : 30 uren; 
• de participerende observatiestage: 80 uren; 
• 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 
debriefings te organiseren en de redactie ervan te verzekeren. 
 
In 2012 werden de tweede en derde stage van 4 aspiranten voltooid binnen onze zone. Bij de 
derde stage draaien de aspiranten mee in het beurtensysteem van de algemene steun. Ze 
maken dan als volwaardig lid deel uit van de ploeg. In het najaar mochten we dan weer 4 
aspiranten verwelkomen om hun gewenningsstage te voltooien. Deze periode van 2 dagen is 
voorzien om de stagiairs vertrouwd te maken met de dagelijkse en praktische werking van de 
diverse functionaliteiten binnen de lokale politie. De tweede en derde stage van deze 
aspiranten zal doorgaan in 2013.  
 
Onze zone heeft van 11 december 2012 tot en met 17 december 2012 een inspecteur als 
stagiair gehad, die een promotieopleiding volgde ter bevordering naar een hoger kader, 
namelijk het kader van hoofdinspecteur. De inspecteur voltooide hier zijn eerste stageperiode. 
De volgende stageperiode is voorzien voor mei en juni 2013. 
 
Ook op de dienst Jeugd & Sociaal hebben ze een stagiair van de XIOS Hogeschool te Hasselt 
mogen begeleiden, die een opleiding Maatschappelijk Assistent aan het volgen was. 
 

Welzijn 
 
Met welzijn bedoelen we: 

o komen tot een open communicatie met alle betrokken actoren (korpschef – vakbonden 
– preventieadviseur); 

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

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 ... 

  



 

Management van middelen 

Overzicht wagenpark 
 

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

 

 
In 2012 werden twee VW Combi’s uit het 
voertuigenpark genomen.  
 
Eén voertuig ging naar het PLOT te Genk 
en het ander voertuig werd aan het 
museum geschonken. 
 
Zo kunnen ze hun nut nog bewijzen.   

  

Merk Type Soort Functionaliteit Vestiging Bouwjaar Brandstof

Audi A4 AV HCP MSK 2012 Diesel

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 Verkeer 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

Audi A6 PV Interventie I MSK 2012 Diesel

Audi A6 PV Interventie I DLS 2012 Diesel

Ford Galaxy PV Verkeer MSK 1998 Diesel

Opel Vivaro PV Verkeer MSK 2009 Diesel

Opel Vivaro PV Wijk 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

Toyota Corolla PV Wijk DLS 1997 Benzine

Toyota 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 II DLS 2010 Diesel

Volvo V70 PV Interventie II MSK 2010 Diesel

Volvo V70 PV Wijk MSK 2008 Diesel

Volvo V70 PV Verkeer MSK 2005 Diesel

VW Polo PV Wijk MSK 1998 Diesel



 

Aankopen 2012 
 

Uitgevoerd 2012 Investeringen 2013 

Camera’s en meubilair Salduz Inrichting logistiek en administratief magazijn  

11 bureaustoelen site Lanklaar Wijkkantoor Maaseik (meubilair) 

Barcode lezer voor patrimoniumbeheer ICT Materiaal 

Wapenkluis 2 UPS (Stroomvoorziening + Burgernetwerk) 

Biometrische toegangscontrole Server 

Bicolore verkeersjas operationele leden ISLP op het terrein 

Onthaal – Toegang/opvang van burgers UNIBIND inbindsysteem 

Implementatie autonoom ICT-netwerk 2 operationele voertuigen 

Audi A4 (anoniem voertuig) Track & Trace voor 2 operationele voertuigen 

2x Audi A6 (operationele voertuigen) Vervanging 5 ASTRID radio's 

Handveegmachine ASTRID GPS interface interventievoertuigen 

Sneeuwschuif voor grasmaaier Geluidsmeter 

ICT-materiaal Digitaal flitstoestel 

Digitaal uitleestoestel voor tachograaf Software schetsen verkeersongevallen 

Mobiele Astrid radio Online POLINFO bibliotheek  

Opleiding prioritair rijden (vervolg) Motoruitrusting (2x) 

15 fietshelmen 

 

Gepland (begroting 2012) 

Bureaumeubilair Dilsen/Elen/Rotem 

Bureaumeubilair Lanklaar/Stokkem 

Bureaumeubilair dagcoördinator Maaseik 

Bureaumeubilair onthaal Maaseik 

Werktafel technisch medewerker 

Upgrade Archipol (digitale archivering) 

  

Begrotingsoverzicht 2012 
 

5.874.990,00
804.720,00

5.360,00
116.030,00
361.330,00
361.330,00

Totaal Uitgaven eigen dienstjaar 7.162.430,00

Totaal Uitgaven vorig dienstjaar 287.120,00

Totaal Uitgaven 7.449.550,00

26.669,27
6.977.671,64

7.180,00
0,00

361.330,00

Totaal inkomsten eigen dienstjaar 7.011.520,91

Totaal inkomsten vorig dienstjaar 19.800,00

Boni 2011 418.229,09

Totaal Inkomsten 7.449.550,00

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

UITGAVEN 2012
G.U. - Personeel
G.U. - Werkingskosten
G.U. - Overdrachten
G.U. - Schuld

B.O. - Investeringen
B.O. - Overboekingen

ONTVANGSTEN 2012
G.O. - Prestaties
G.O. - Overdrachten
G.O. - Schuld

 

Investeringen uit eigen middelen 

Investeringen uit eigen middelen 



 

Logistiek beheer 
 
In 2012 werd het nieuwe logistieke beheerssysteem Topdesk op punt gezet. Het programma 
wordt ook gebruikt door het onthaal te Maaseik voor het aanmelden van bezoekers. Vanaf 
2013 is het de bedoeling dat alle uitgenodigde bezoekers op voorhand via het programma 
aangemeld worden. De leden van het onthaal kunnen zo de mensen sneller doorverwijzen naar 
de betrokken personen.  
 
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.  
 
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. 
 
In 2012 werd de ontvangstruimte opnieuw ingericht om onze eigen veiligheid te waarborgen. 
De burgers kunnen niet meer vrij door het gebouw rondlopen. Er werden biometrische 
scanners aan de binnendeuren van de ontvangstruimte voorzien waardoor enkel personeel 
deze deuren kan openen.  

 

  



 

Management van processen 

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.  

Onthaal 

 
 

 
 

Commissariaat Maaseik 
Maastrichtersteenweg 21 

3680 Maaseik 
 

 

 
 

Commissariaat Lanklaar 
Nieuwstraat 32 

3650 Dilsen-Stokkem 

 
De zone Maasland beschikt over twee commissariaten waar een onthaal voorzien is. Enkel het 
commissariaat Maaseik voorziet ook in het weekend een onthaaldienst. Omdat het 
commissariaat in Dilsen-Stokkem (Lanklaar) in het weekend gesloten is, organiseren ze op 
dinsdag een onthaaldienst tot 19.00 uur ’s avonds.  
 
De onthaalfunctie in het politiehuis is één van de belangrijkste functionaliteiten naar het 
publiek toe. Via het onthaal worden veel gegevens ingezameld. De medewerkers besteden veel 
aandacht aan de verspreiding van correcte en kwalitatieve informatie. 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 de verschillende functionaliteiten.  
 
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.  
 
Aan het loket kan men terecht met klachten, aangiftes, diverse meldingen zoals verlies 
documenten of andere, aanvragen (vakantie)toezicht, inlichtingen over gerechtelijke dossiers, 
vragen met betrekking tot het wapenregister, kortom alle mogelijke politionele problemen. 

  



 

Algemene steun (interventie) 

 

 
 

De algemene steundienst of interventiedienst vervult een 24 uren permanentie. Hun 
belangrijkste opdracht bestaat uit de dringende en eerstelijns politiezorg. Het handelt hier 
zowel om feiten vallende binnen het domein van de gerechtelijke politie (wanbedrijven, 
misdrijven, overtredingen opsporen, …) als deze binnen het domein van de bestuurlijke politie 
(handhaving openbare orde, voorkomen van misdrijven, bescherming van personen en 
goederen, …). Bij de uitvoering van hun taken kunnen zij naar gelang hun opdracht steeds 
terugvallen op een officier gerechtelijke politie of een officier bestuurlijke politie. Radiofonisch 
kunnen zij ten alle tijden technische ondersteuning vragen via het CIC-Limburg. Voor een 
adequate en snelle behandeling zijn er permanent binnen de zone twee ploegen van twee 
medewerkers op het terrein aanwezig. Zij zijn niet gebied gebonden en voeren zowel 
opdrachten uit binnen de stad Dilsen-Stokkem als binnen de stad Maaseik.  
 
De binnenkomende oproepen voor een dringende of niet dringende tussenkomst, komen 
tijdens de bureeluren veelal via de onthaaldienst door. Na de bureeluren gebeurt dit via de 
dienst 101. 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. 
 
De algemene steundienst zorgt ook voor een veelvuldige aanwezigheid op het grondgebied van 
de zone onder de vorm van algemene patrouilles. Op deze manier besteden zij aandacht aan 
de invulling van lokale opdrachten inzake handhaving openbare orde. Deze opdrachten kunnen 
gaan van toezicht houden bij evenementen tot specifieke acties zoals toezicht houden op 
overlastplaatsen of patrouilles naar aanleiding van lopende onderzoeken. 
 
Deze dienst spitst zich ook toe op controles betreffende de verkeershandhaving. Iedere dag 
worden er schooltoezichten uitgevoerd en wordt er verkeersregeling gedaan. 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.  
 
De leden van de algemene steundienst ondersteunen ook de lokale recherche door bijstand te 
verlenen bij huiszoekingen, aanhoudingen, overbrengingen en verhoren inzake lopende 
dossiers. Ze nemen ook deel aan bovenlokale gerechtelijke acties.  
 
Iedere nacht voeren de twee interventieploegen ook baancontroles uit. Hierbij worden 
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. Ook bij de vaststelling van een verkeersongeval worden 
ademtesten afgenomen.   



 

Wijk 

 
De wijkinspecteurs vormen een 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. Ook niet-
dringende interventies behoren tot de taken van de wijkinspecteurs. Verder zijn zij ook de 
geschikte personen om een aantal zaken te signaleren, zoals bevuilde of ontbrekende 
verkeersborden, niet werkende openbare verlichting, doorgang van sluikverkeer, enz. 
 
De wijkinspecteur onderhoudt ook een kwalitatief onderbouwd samenwerkingsverband met 
verschillende organisaties waaronder de stadsdiensten, allerhande verenigingen, 
hulpverleningsinstanties, horecazaken, bedrijfsleven, jeugd- en jongerenwerkers, 
maatschappelijk werkers en scholen. 
 
De wijkinspecteurs handhaven de openbare orde, houden verkeerstoezicht en doen 
verkeersregelingen 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 dossiers op te volgen. 
 
De wijkinspecteurs staan onder andere in voor de uitvoering van: 

- opdrachten van onze bestuurlijke en gerechtelijke overheden; 
- woonstcontroles; 
- verhoren naar aanleiding van verkeersovertredingen en gerechtelijke feiten; 
- bemiddeling bij burengeschillen; 
- het opvolgen van meldingen inzake overlast/geschillen allerlei; 
- het begeleiden/toezicht houden op evenementen; 
- enz... 

 
Buiten deze taken trachten zij door wijkwerking de leefomstandigheden in hun wijkgebied te 
bevorderen en te behouden door aanwezig te zijn op het terrein en herkenbaar en 
aanspreekbaar te zijn.  
 
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. 
 
In 2012 zijn ook een aantal grote wegenwerken op de Boslaan gestart. De werken aan de brug 
over de Zuid Willemsvaart en de aanleg van twee rotondes bracht veel verkeershinder met 
zich mee.  
 

 



 

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. Zij 
kiezen meer voor de ‘zachte’ aanpak: luisteren naar mensen, met hen praten en overleg 
plegen met diverse instanties zoals het OCMW, sociale diensten en jeugdzorg. Omdat het vaak 
delicate materies zijn, werkt deze dienst zo discreet, zo geruisloos en zo betrokken mogelijk. 
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. Ze voorzien ook in een opvolging van de situatie.  

 
De JSPD kan ook tussenkomen in veel uiteenlopende situaties zoals: 

• Intrafamiliaal geweld 
• Probleemgedrag bij jongeren 
• Slachtofferopvang / Slecht nieuws meldingen 
• Relatieconflicten 
• Zedenfeiten 
• Netwerking (samenwerking met verschillende instanties) 
• Interne en externe bijstand voor collega’s 
• Algemene preventie inzake drugs en alcohol bij verenigingen 
• MEGA-Project in samenwerking met de basisscholen 
• Netwerk audiovisueel verhoor 

 

Lokale opsporing en lokaal onderzoek 

 
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 informatie gestuurde politiezorg.   
 
De lokale opsporings- en onderzoeksdienst heeft een ruim takenpakket:  

• opsporen van misdaden, misdrijven en wanbedrijven;  
• kanalen uitbouwen naar andere functionaliteiten, zowel intern als extern om een 

interactieve communicatie te creëren rond proactief en reactief rechercheren; 
• zwaarwichtige en langdurige onderzoeken overnemen van de wijk- en interventieteams 

om hen te ontlasten; 
• goede contacten uitbouwen met de verschillende federale organen zoals AIK, CBO, 

GDA, enz.… 
 
Voor het uitlezen van mobiele telefoons of het afnemen van vingerafdrukken staat steeds een 
lid van de lokale recherche ter beschikking voor het onderzoek uit te voeren.  
  

 



 

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).  

Inzake de gehypothekeerde capaciteit (HYCAP) en de verplichte arrondissementele solidariteit 

(ArroSol) kunnen we de volgende grafieken voor het jaar 2012 voorleggen.  

 

In 2011 werden 67 personeelsleden ingezet voor 35 gebeurtenissen. In 2012 werden 73 

personeelsleden ingezet voor 32 gebeurtenissen. Ook het totaal aantal gepresteerde uren ligt 

in 2012 18,27 % hoger als in 2011 (770:44 uren in 2012 – 651:40 uren in 2011). 

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 – 2 x FTX).   

Voor de lokale ordediensten werden eigen medewerkers ingezet. In 2012 werden 532 

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 
Uren 

Jaar Aantal Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 

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 

2012  532  92  67  36  337 2248:20 

VGL 2011 7,7% -13,2% 103,0% -20,0% 8,7% -14,7% 

Het aantal aangemelde evenementen is gestegen met 7,7 % terwijl het aantal uren toezicht 

gedaald is met 14,7 %. De evenementen welke toezicht vereisten van de interventieploeg, zijn 

met 103,0 % gestegen.  

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 

 

  



 

Bijkomende functionaliteit: Verkeer 

 

De hoofdtaak van de verkeersdienst is verkeersgevaarlijke situaties zoveel mogelijk 

voorkomen. De gewestwegen die onze zone doorkruisen zijn daarbij steeds een 

aandachtspunt. De analyse van de ongevallencijfers wordt gebruikt om het toezicht te sturen 

op vlak van oorzaken, 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.  

Elke twee weken worden bijzondere verkeersacties op de meest gevaarlijke wegen gehouden. 

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 geweest en nog steeds bezig om te 

zorgen voor een veilige verkeersdoorstroom. Onze hoop is dat deze werken een daling met 

zich zal meebrengen van het aantal verkeersslachtoffers.  

Bij grote evenementen die in de zone georganiseerd worden, zorgt de verkeersdienst voor 

begeleiding van de verkeersstromen en adviseren de medewerkers de burgers omtrent 

omleidingen en dergelijke. 

De verkeersdienst is veel op het terrein aanwezig voor het uitvoeren van verkeerstoezicht. 

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 verkeersdienst speelt een grote rol in verkeersvoorlichting en preventie. Inzake toezicht 

schoolverkeer verzorgen ze 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.  

Personen die verkeersgevaarlijk gedrag ten toon spreiden, zeker als er daadwerkelijk gevaar 

voor personen bij komt kijken, dienen gesensibiliseerd en geverbaliseerd te worden. Dit voor 

hun eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de andere weggebruikers.  

 



 

Informatiedoorstroming 

Dagcoördinator 

Voor de informatiedoorstroming is een essentiële rol weggelegd 

voor de dagcoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt. Hij dient 

steeds ingelicht te worden over binnenkomende gebeurtenissen 

en over nog uit te voeren taken. Deze kan hij dan verdelen en 

coördineren. De werklast van de inspecteurs en zeker deze belast 

met interventiediensten wordt opgevolgd door nazicht in ISLP. 

Samen met de andere hoofdinspecteurs wordt de continuïteit van 

het leiden en begeleiden verzekerd op dag- en jaarbasis. De 

leden op het terrein kunnen dus gedurende de dag steeds 

rekenen op de begeleiding van de dagcoördinator.  

Deze staat ook in voor de dagelijkse briefing van de leden van de interventie- en wijkdienst. 

Hierin wordt een dagelijks beeld geschept van het reilen en zeilen binnen de zone. De 

meldingen van de vorige dag worden nagegaan en belangrijke informatie wordt hier gedeeld 

en meegenomen voor verdere opvolging.  

De dagcoördinator controleert ook alles (meldingen in ISLP, binnenkomende interventies, 

relaties met pv’s, etc). Hij waakt er over dat de richtlijnen, voorschriften en gemaakte 

afspraken nageleefd worden.  

Interne Ondersteuningsdienst (IOD) 

Op 01 mei 2012 is de informatie ondersteuningsdienst van start 

gegaan. Deze dienst bestaat uit twee inspecteurs die zorgen 

voor de informatieuitwisseling binnen de zone. Enerzijds zal het 

operationeel personeel meer ondersteuning krijgen op vlak van 

opsporings- en gerechtelijke onderzoeken en anderzijds zal er 

meer tijd besteed kunnen worden aan informatiebeheer (IGPZ: 

planning – analyse).  

Deze personeelsleden staan in voor de coördinatie van het 

verzamelen, verspreiden en interpreteren van operationele 

gerechtelijke informatie. Ze voorzien ook in opvolging van 

informatie uit meldingen, interventies, processen-verbaal, informatierapporten en andere 

gerechtelijke informatiebronnen.  

Ze onderhouden ook een samenwerking met andere ondersteunende diensten in het kader van 

informatieflux.  

Digitaal archief  

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.  

De processen-verbaal, briefwisseling en nieuwe onderrichtingen 

worden ingescand.  



 

Google Maps 

Via Google Maps kunnen kaarten aangemaakt worden om een snel overzicht te krijgen, waar 

de feiten zich groeperen. Verschillende kaarten kunnen aangemaakt worden om de meest 

voorkomende feiten weer te geven.  

 

Dagverslagen 

De verspreiding van interne nota’s wordt beperkt tot een strikt minimum. Als oplossing 

daarvoor wordt drie keer per week een dagverslag verspreid binnen de zone. Dit dagverslag is 

een weergave van de voorgevallen incidenten over de voorbije 24 of 48 uur, de 

binnenkomende post, de activiteitsvoorstellen binnen de wijkgebieden, de communicatie 

vanwege het beleid en vanwege de ondersteunende diensten. Evenementen worden er ook 

schematisch en overzichtelijk op weergegeven.  

Belangrijke wijzigingen in de wetgeving worden ook opgenomen in het dagverslag. Evenals 

resultaten van acties en alcoholtesten van de ploegen. Het aantal verkeersongevallen 

lichamelijk letsel en cijfers inzake prioritaire aandachtspunten worden ook opgenomen in het 

dagverslag.  

 

 

  

 

 



 

Briefing en werkoverleg 

Dagelijks vindt er een briefing plaats met een overzicht van 

de gebeurtenissen die de afgelopen 24 uur hebben 

plaatsgevonden. In de beide commissariaten wordt een 

briefing gegeven tussen 8.00 uur en 10.00 uur.  

De operationele briefings zijn een aanvulling op de 

dagelijkse briefings. Deze zijn een middel om binnen alle 

diensten of functionaliteiten te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde 

politieopdrachten.  

Deze opdrachten kunnen gaan van op te sporen personen tot aandachtsvestigingen. 

Problemen in een specifiek wijkgebied worden hier ook uiteengezet, waarna een voorstel 

uitgewerkt kan worden tot te nemen maatregelen.  

Via deze briefings verkrijgen we dat: 

• operationele resultaten behaald worden; 

• iedereen dezelfde informatie meegedeeld krijgt; 

• elke medewerker duidelijkheid heeft over zijn/haar taak; 

• strategische en tactische informatie vertaald wordt naar operationele opdrachten. 

Binnen de zone zijn verschillende overlegplatforms: 

• structureel overleg: overleg tussen de afgevaardigde van een functionaliteit (HINP) en 

de commissaris van die betrokken functionaliteit (CP). Dit overleg vindt plaats op vraag 

van één van de leden. 

• korpsoefeningen: 2 algemene informatievergaderingen worden georganiseerd per jaar, 

waaraan alle operationele personeelsleden moeten deelnemen. Deze vergaderingen 

worden opgesplitst in twee sessies zodat iedereen ingepland kan worden. De 

korpsoefeningen worden afgesloten met een wijkvergadering.  

Iedere week vindt een overleg plaats binnen het commando van de zone. Dit overleg bestaat 

uit de hoofdcommissaris en de commissarissen of de plaatsvervangers. Hier wordt de 

operationele aansturing van de personeelsleden besproken. 

Voor het administratief en logistiek kader (ICT – logistiek en financieel beheer – functioneel 

beheer – secretariaat – personeelsbeheer) vindt er ook wekelijks een overleg plaats tussen de 

hoofdcommissaris en de diensthoofden.  

  

  



 

Aanpak prioriteiten 

Criminaliteit 

De geselecteerde prioriteiten binnen de zone over de jaren heen zijn: autodiefstal, 

woninginbraken, inbraken in bedrijf/handelszaak en diefstal uit/aan een voertuig.  

 

Het aantal autodiefstallen en de diefstallen uit/aan voertuig blijven stabiel. Toch zal dit punt 

een prioritair fenomeen blijven binnen de zone.  

Het jaar 2012 kent een piek van aantal woninginbraken en inbraken in 

bedrijven/handelszaken. Het aantal strikte woninginbraken is vergeleken met 2011 zelfs met 

136,67 % gestegen. In maart 2012 werden 50 woninginbraken genoteerd.    
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Inzake drugscriminaliteit is voor 2012 een daling te zien van het aantal inbreuken. Voor de in- 

en uitvoer en de handel in drugs zijn er weinig inbreuken vastgesteld in 2012. 

 

Verkeershandhaving 

Bij de verkeershandhaving wordt vooral gelet op de aanpak van de verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel. Door de wijzigingen in de wegeninfrastructuur wil men het ongevallencijfer 

drastisch terugschroeven. Vooral de Rijksweg heeft een wijziging ondergaan door een 

middenberm te creëren en door het plaatsen van een rotonde en een ovonde.  

De verkeersdienst vestigt ook de aandacht op snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, het 

dragen van de veiligheidsgordel, zwaar vervoer en het foutief parkeren. Deze punten worden 

opgenomen tijdens de algemene controles en de verkeersacties die twee keer per maand 

georganiseerd worden.  
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Controleplaatsen wijkgebieden 

De controleplaatsen binnen de verschillende wijkgebieden worden via de operationele briefings 

doorgegeven. Deze plaatsen worden opgenomen tijdens de patrouilles van de ploegen en de 

toezichten van de wijkagenten binnen hun wijk. Na een periode volgt een evaluatie van de 

situatie.  

Controleplaats Stad Feit 

Lekkerstraat Msk Foutief parkeren 

Kolonel Aertsplein Msk Overlast jongeren 

Het Getske (verbinding graanwijk - carport) D-S Overlast jongeren 

Parking GB Dilsen - Europalaan D-S Overlast jongeren 

Kasteelpark Dilsen + parking AC Europalaan D-S Overlast in en rond park 

School IMK, Tienstraat Rotem D-S Vandalisme 

Stockheim te Stokkem D-S Overlast jongeren 

Carrefour Burgemeester Philipslaan Msk Diefstal d.m.v. braak 

Maasplassen Msk Vandalisme/verkeershinder 

Recreatiegebied Leeuwerik Msk Aanvullend reglement 

Maaspark de Wissen te Stokkem D-S Overlast door hondenpoep 

Kiosk parkzone Lanklaar D-S Vandalisme 

Natuurgebied Bichterweerd Rotem D-S Overlast motorcross 

Speelplein binnenkant Veeweide  D-S Overlast jongeren 

Speelplein Graanwijk te Dilsen D-S Overlast 

Maasdijk - Omgeving Klauwenhofweg Msk Overlast 

Trappenhal Kol.Aertsplein Msk Overlast jongeren 

KTA Maaseik - Burg. Philipslaan Msk Hangplaats jongeren 

Lotto Dôme Maaseik - thv voetbalterreinen Msk Drugshandel 

Jeugdhuis De Barak - Vlessersweg D-S Vandalisme 

Bushokje Brugstraat (Waterloos) Msk Fietsdiefstallen 

Omgeving Lotto Dôme - voetbalterreinen Msk Lastigvallen jongeren 

Parking achterzijde kerk Rotem (Hoogbaan) D-S Drugs dealen 
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Project ‘Dwalende personen’  

In een dementievriendelijke samenleving hebben mensen met dementie het recht om zo lang 

als mogelijk autonoom te leven. Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert, kan het 

gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt en hierbij op zoek gaat naar ankerpunten 

uit zijn verleden. Naasten ervaren dit dikwijls als een onrustwekkende evolutie. 

Met de opzet van het project ‘dwalende personen’ willen wij, samen met onze partners, de 

inwoners met dementie en hun naasten garanderen dat zij steeds kunnen rekenen op een 

snelle interventie. Door een gerichte communicatie met de voorzieningen en instellingen 

binnen de zone en een begripvolle houding ten opzichte van de betrokken partijen willen we 

steeds een behouden thuiskomst realiseren.  

Om de gevaren van dwaalgedrag bij mensen met dementie op te vangen, is het opbouwen van 

een maatschappelijk veiligheidsnetwerk noodzakelijk. Dit vooral om de persoon met dementie 

in zijn waarde te laten en om samen optimaal in te staan voor de zorg van dementerende 

medemensen. Dit netwerk dient gevormd te worden door alle partners die met deze 

problematiek geconfronteerd worden. 

De partners op zich dienen bewust te zijn van hun leidinggevende rol. Ze moeten bereid zijn 

om hun verantwoordelijkheid op te nemen, zodat iedereen in het netwerk zich toe kan leggen 

op hun specifieke taak. Toch behoudt elke organisatie zijn eigenheid en autonomie. Ze blijven 

steeds waken over hun engagement en toekomstige mogelijkheden.  

Belangrijk is dat er expertise kan opgebouwd worden in deze specifieke materie. Om steeds 

betere resultaten te behalen dient er een dynamisch netwerk uitgebouwd te worden. Expertise 

is pas bruikbaar wanneer expertise wordt gedeeld en wanneer de gebruiker zich deze expertise 

eigen maakt en verruimt naar een hoger niveau. 

De kwaliteit van de expertise, die aan de basis ligt van het oplossen van vermissingsdossiers, 

verhoogt als alle partners op het werkveld samen zoeken naar oplossingen. Onze zone ging 

hiervoor partnerships aan met Rusthuis Het Park 

Neeroeteren VZW, Rust- en Verzorgingsthuis OCMW 

Maaseik, Dagverzorgingscentrum Maaseik, Huize 

Lieve Moenssens VZW, WZC ‘T Kempken’ en het Wit-

Gele Kruis Limburg.  

Verschillende documenten werden ontwikkeld die 

ondersteuning bieden bij het opsporen van mensen 

met dementie. Dit project werd toegelicht op 

21.09.2012 tijdens een studiedag, georganiseerd 

door de dienst Zorg/Ouderenzorg van de Provincie 

Limburg. 

 

  

  



 

Belanghebbenden 

Samenwerking en partners 

De zone maakt gebruik van de radiofrequenties van de provincie Limburg. De 

calltaking en dispatching van tussenkomsten en informatieaanvragen gebeurt via 

het Communicatie- en Informatiecentrum te Hasselt.  

Op gebied van politionele slachtofferbejegening bestaat er een netwerk audiovisueel verhoor 

voor minderjarigen. Op arrondissementeel niveau draaien van onze zone twee medewerkers 

mee in dit netwerk. Deze medewerkers zijn dan voor een periode bereikbaar en terugroepbaar 

om eventuele audiovisuele verhoren van minderjarigen af te nemen.  

Er bestaat ook een provinciale overeenkomst tussen alle politiediensten om wederzijdse 

dringende steun te verlenen in geval van grootschalige incidenten. Van de aangrenzende 

politiezones krijgen we ook ondersteuning bij incidenten of geven we bijstand indien deze dat 

vragen. Aangezien onze zone grenst aan Nederland, bestaat er ook een samenwerking met de 

basiseenheid Sittard Geleen en de Zone Limburg-Zuid.  

Mega project 

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. 

De eerste twee sessies en de laatste van het project worden 

door onze diensten gegeven.  

In het schooljaar 2011-2012 werden de lessen gegeven aan 

210 leerlingen in Maaseik en 242 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 2012 ging de MEGA-fuif van Maaseik door in het 

cultureel centrum in Neeroeteren (Maaseik). De MEGA-fuif 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 ongeveer 18 uren besteed aan de voorbereiding van de lessen en 140 

uren aan het geven van de M.E.G.A. lessen. De coördinatie van het MEGA-project in Maaseik 

werd overgenomen door INP G. Van Tiggel.  

 

  



 

Website en blogs 

Op onze website ( www.politie-maasland.be ) 

is alle informatie terug te vinden van onze 

zone. De jaarverslagen en notulen van de 

politieraden zijn ook terug te vinden op de 

site. 

Via de link ‘Wie is wie?’ wordt informatie 

gegeven over de politie als organisatie en 

kunnen de burgers kijken welke diensten er 

binnen de politiezone zijn en wie hun 

wijkagent is.  

Via de link blogs kan men een van de drie blogs raadplegen: nieuws van het korps, actua en 

verloren voorwerpen. De blog ‘Nieuws van het korps’ wordt beheerd door de korpschef. Hier 

wordt algemene en nuttige informatie over het korps en preventieve tips gegeven. Via de 

‘Actuablog’ wordt elke dag een persbericht verspreid waarin de gebeurtenissen van de 

afgelopen 24 uur staan, opgesmukt met een toepasselijke titel.  
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Vriendenkring 

Ook in 2012 organiseerde de Vriendenkring van de politiezone verschillende evenementen.  

Het jaar vangt altijd aan met een nieuwjaarsreceptie. In 2012 vond deze plaats in zaal de 

Fuego te Maaseik. Het personeel en de genodigden worden tijdens de receptie getrakteerd op 

een hapje en drankje. Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens de avond ook een 

relatiegeschenk verdeeld. 

 

Het haringbijten is ook een jaarlijkse traditie waarbij de vastenperiode wordt ingezet met 

haring en zwart brood. 

Naar jaarlijkse gewoonte vinden ook een aantal fietstochten plaats. De Kempen- en 

Maaslandroute wordt jaarlijks bij ons georganiseerd. Het is een fietstocht voor wielertoeristen 

van 150 km met vertrek en aankomst te Maaseik. De volledige tocht wordt begeleid door 

enkele motoragenten, zodat de wielerfanaten overal kunnen doorrijden zonder problemen en 

zonder oponthoud. Alle Limburgse politiekorpsen, brandweer en openbare diensten worden 

hiervoor uitgenodigd. De opbrengst van deze dag gaat naar Sint Vincentius Maaseik.  

Met Pasen vindt er ook een gezamenlijke aankoop plaats van eieren. We moeten de Paashaas 

toch ook een handje helpen!  

In december vond het Sinterklaasfeest plaats. Dit feest wordt georganiseerd 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 als traktatie. Voor ieder is er natuurlijk 

ook iets lekkers voorzien.  

 

 

 

 



 

Integriteit 

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.  

Indien burgers klachten hebben met betrekking tot de werking van de politiedienst of de 

uitoefening van de politiefunctie, geven ze hun klacht door aan het Comité P.  

In 2012 werden 25 klachten ingegeven in het register. Hiervan waren 3 registraties inzake 

tucht. Vergeleken met de 16 klachten in 2011 is dit een stijging van 56,25 %. De drempel voor 

het indienen van een klacht is verlaagd, vooral door het gebruik van de media. Toch blijkt dat 

de klachten niet noodzakelijk gegrond zijn. 
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Cijfergegevens 

Capaciteitsmeting 

Overzicht capaciteitsbesteding 2012 

Van de totaalcapaciteit scoort de basisfunctionaliteit het hoogst met 33,1 %. De 

basisfunctionaliteit omvat de dagelijkse taken zoals wijkwerking, actieplannen binnen de 

wijken, onthaal, verhoren inzake kantschriften, gerechtelijke onderzoeken, e.a..  

Capaciteitsbesteding 2012 Totaal % 

Interventie 36197:13 18,9% 

Openbare Orde 3006:01 1,6% 

Vorming 5347:11 2,8% 

BackOffice 28662:54 14,9% 

Onbeschikbaarheden 55156:28 28,7% 

Basisfunctionaliteit 63511:34 33,1% 

Wijkwerking 9331:08 14,7% 

Onthaal 10896:56 17,2% 

Gerechtelijk onderzoek 19028:07 30,0% 

Jeugd & Sociaal 753:49 1,2% 

Verkeer 7267:39 11,4% 

Kantschriften - Administratie 16233:55 25,6% 

Totaal 191881:21 100,0% 

 

Opsplitsing per functionaliteit 

Capaciteit 2012 Wijk Alg. St. Onthaal Rech. J & S Verkeer Sec. Totaal 

Interventie 3344:27 29121:10 42:46 1722:10 404:27 1250:48 311:25 36197:13 

Openbare orde 1425:39 954:05 13:30 143:04 132:45 204:28 132:30 3006:01 

Vorming 866:53 1469:06 232:35 1179:29 292:32 396:24 910:12 5347:11 

Basisfunctionaliteit 17354:57 11443:19 5899:14 8875:03 4789:38 10430:40 4718:43 63511:34 

Back-Office 3091:11 329:35 1779:20 1268:39 83:57 421:44 21688:28 28662:54 

Onbeschikbaarheid 8471:00 16922:44 4561:53 3581:49 2309:31 7377:21 11932:10 55156:28 

Totaal 34554:07 60239:59 12529:18 16770:14 8012:50 20081:25 39693:28 191881:21 

% 18,0% 31,4% 6,5% 8,7% 4,2% 10,5% 20,7% 100,0% 
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Opsplitsing binnen- en buitendiensten 

 

Met buitendiensten worden de acties, controles, patrouilles, kantschriften en 

gerechtelijk/verkeer gerelateerde onderzoeken bedoeld.  

Opsplitsing overuren 

 

Functionaliteit Uren % Effectieven Gem / PL 

Algemene Steun D/S 400 23,8% 14 28,6 

Algemene Steun Msk 151 9,0% 14 10,8 

Jeugd en Sociaal 124 7,4% 4 31,0 

Onthaal 84 5,0% 4 21,0 

Recherche 279 16,6% 7 39,9 

Secretariaten 80 4,8% 10 8,0 

Verkeer 225 13,4% 7 32,1 

Wijk Dilsen-Stokkem 204 12,1% 6 34,0 

Wijk Maaseik 88 5,2% 8 11,0 

I.O.D. 46 2,7% 2 23,0 

Totaal 1681 100% 76 216,4 
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Het aantal effectieven die voor de berekening van het gemiddelde aantal overuren per 

personeelslid werden genomen, zijn deze die als arbeidsvoorwaarde ‘uitbetaling van de 

overuren’ hebben. De algemene steun Dilsen-Stokkem heeft een hoger percentage aan 

overuren. Dit komt omdat een aantal operationele personeelsleden zijn vrijgesteld van 

interventies waardoor deze diensten opgevangen moeten worden door leden van de algemene 

steun Dilsen-Stokkem. 

De recherchedienst scoort ook hoog in de overuren omdat ze vaak intensief dienen te werken 

aan lopende dossiers.  

 

Opsplitsing nachturen 

Functionaliteit Uren % 

Algemene Steun 14425 71,9% 

Wijk 2161 10,8% 

Verkeer 1501 7,5% 

Recherche 992 4,9% 

Secretariaten 543 2,7% 

Jeugd en Sociaal 401 2,0% 

Onthaal 19 0,1% 

Stagiairs 24 0,1% 

Totaal 20066 100,0% 
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De leden van algemene steun voorzien in een 24 uur permanentie. Zo komen ze dan ook aan 

het hoogste aantal nachturen binnen de zone. De wijkdienst volgt omdat ze vaak toezicht 

moeten doen tijdens lokale evenementen.  

Opsplitsing weekenduren 

Functionaliteit Totaal % 

Algemene Steun 9870 58,5% 

Wijk 3196 18,9% 

Verkeer 1547 9,2% 

Onthaal 672 4,0% 

Secretariaten 629 3,7% 

Recherche 581 3,4% 

Jeugd en Sociaal 366 2,2% 

Stagiairs 24 0,1% 

Totaal 16885 100,0% 
 

 

Hetzelfde als voor de nachturen geldt het hier voor de weekenduren. De leden van algemene 

steun verzorgen een 7 dagen op 7 permanentie. De leden van de wijkdienst dienen per periode 

minimum 20 uren in het weekend aan wijkwerking te besteden. Daarom liggen hun 

weekenduren ook hoger.  

Criminaliteitscijfers 

Vrijheidsberovingen 

Feiten 2010 2011 2012 

Diefstal 37 29 30 

Drugs 14 26 23 

Bestuurlijk 21 24 30 

Andere 9 30 41 

Seiningen 9 11 9 

Slagen en verwondingen 19 5 6 

Zeden 3 1 1 

Totaal 112 126 140 
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Net zoals in 2011 scoren diefstal en drugs hoog inzake de reden tot vrijheidsberoving. De 

bestuurlijke vrijheidsberovingen (openbaar dronkenschap – collocatie - …) scoren ook zeer 

hoog. Vergeleken met de 126 vrijheidsberovingen in 2011 is het aantal in 2012 gestegen met 

11,11 %. 
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LiveScan 

De LiveScan (Fingerprint Image Transmission: FIT-systeem) werd 

in gebruik genomen om de “triptiek van gerechtelijke aanhouding” 

te vereenvoudigen. In 2012 werden 300 scans afgenomen (20 

meer dan in 2011). Dankzij deze scans konden 15 misdrijven 

achterhaald worden. Deze scans resulteerden ook in 4 positieve 

hits. De afgenomen vingerafdrukken in ons systeem zijn blijven 

plakken bij dossiers waar sporen opgenomen werden bij 

onopgeloste misdrijven. Dit zorgde voor een opheldering van niet 

opgeloste misdrijven. 

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 forensische lab. In 2012 werden 342 

telefoononderzoeken uitgevoerd. Vergeleken met de 291 in 

2011, is dat een stijging van 17,5 %. 

Gerechtelijke inbreuken 

De geregistreerde feiten zijn de inbreuken op het Strafwetboek, inbreuken op Bijzondere 

Wetten, alsook de overtredingen van de lokale politiereglementen. De volgende gegevens 

komen uit een uittreksel van de criminaliteitsbarometer van 22/03/2013.  

 

Gerechtelijke inbreuken 2009 2010 2011 2012 % 09-12 

Misdrijven tegen goederen 1 538 1 456 1 241 1 443 -6,2% 

Misdrijven tegen personen  896  870  764  686 -23,4% 

ECOFIN-misdrijven  116  114  140  214 84,5% 

Andere  139  146  130  176 26,6% 

Totaal 2 689 2 586 2 275 2 519 -6,3% 
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De vergelijking van 2009 tot 2012 heeft grote wijzigingen met zich meegebracht inzake de 

inbreukenverdeling. Vooral de ECOFIN-misdrijven zijn drastisch gestegen. De misdrijven tegen 

personen zijn dan weer gedaald, met uitzondering van de zedenmisdrijven en de misdrijven 

tegen de openbare veiligheid. Het aantal feiten ‘Diefstal en afpersing’ is vergeleken met 2011 

zelfs met 39,15 % gestegen. Dit komt vooral door de stijging van het aantal woninginbraken. 

Misdrijven tegen goederen 2009 2010 2011 2012 % 09-12 

Diefstal en afpersing 1 047  843  728 1 013 -3,2% 

Beschadigen van eigendom  357  311  288  280 -21,6% 

Wapens en springstoffen  77  210  151  71 -7,8% 

Milieu  31  46  45  55 77,4% 

Misdr. tegen openbare trouw  23  46  27  24 4,3% 

Hormonen en doping  3  0  2  0 -100,0% 

Subtotaal 1 538 1 456 1 241 1 443 -6,2% 

Misdrijven tegen personen 2009 2010 2011 2012 % 09-12 

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit  196  235  180  182 -7,1% 

Drugs  191  150  159  108 -43,5% 

Misdr. tegen andere morele waarden/gevoelens  152  148  149  146 -3,9% 

Misdr. tegen de openbare veiligheid  112  133  128  115 2,7% 

Misdr. tegen de familie  124  86  55  41 -66,9% 

Zedenmisdrijven  26  30  35  36 38,5% 

Misdr. tegen gezag van de overheid  23  32  23  22 -4,3% 

Vreemdelingenwetgeving  45  21  17  20 -55,6% 

Jeugdbescherming  12  17  10  7 -41,7% 

Bescherming personen  3  4  5  3 0,0% 

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid  6  11  1  4 -33,3% 

Volksgezondheid  3  0  1  1 -66,7% 

Mensenhandel  2  2  0  0 -100,0% 

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

Subtotaal  896  870  764  686 -23,4% 

ECOFIN-misdrijven 2009 2010 2011 2012 % 09-12 

Bedrog  95  102  111  128 34,7% 

Informaticacriminaliteit  16  5  18  72 350,0% 

Economische wetgeving  1  3  6  8 700,0% 

Arbeid  2  2  2  2 0,0% 

Handelspraktijken  0  1  0  1 100,0% 

Sociaal strafwetboek  1  1  2  2 100,0% 

Bescherming van de openbare inkomsten  0  0  0  0 0,0% 

Onwettige uitoefening van het openbaar gezag  1  0  1  1 0,0% 

Subtotaal  116  114  140  214 84,5% 

Andere 2009 2010 2011 2012 % 09-12 

Bevolkingsregister  102  105  114  142 39,2% 

Dronkenschap en alcohol  11  18  12  20 81,8% 

Kieswetgeving  17  15  0  8 -52,9% 

Identiteitskaart  4  5  2  4 0,0% 

Andere bijzondere wetten  5  2  1  2 -60,0% 

Overtreding Strafwetboek  0  1  0  0 0,0% 

Andere inbreuken Strafwetboek  0  0  0  0 0,0% 

Private veiligheid  0  0  1  0 0,0% 

Subtotaal  139  146  130  176 26,6% 

Totaal 2 689 2 586 2 275 2 519 -6,3% 



 

 

Bij het bekijken van de top 5 van de gerechtelijke inbreuken komt vooral het aantal feiten van 

diefstal en afpersing naar voor dat sinds 2011 sterk gestegen is. 
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2009 1 047 357 196 152 95

2010 843 311 235 148 102

2011 728 288 180 149 111

2012 1 013 280 182 146 128

Top 5 gerechtelijke inbreuken



 

Als we de top 5 van de gerechtelijke inbreuken bekijken inzake het aantal feiten per stad, zien 

we dat er meer registraties zijn voor de stad Maaseik. 

 

Voor wat het gerechtelijk feit drugs betreft, zien we voor 2012 een daling van het aantal 

registraties. Vergeleken met 2011 zien we voor het drugsbezit een daling van 29,3 %. Vooral 

de cijfers van in- en uitvoer zijn drastisch gedaald, namelijk met 86,4 % vergeleken met 2011. 

Enkel de fabricatie en het gebruik zijn licht gestegen.  
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Top 5 gerechtelijke inbreuken - opsplitsing

Totaal Maaseik Dilsen-Stokkem
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2009 118 28 13 10 18 4

2010 90 21 16 14 4 5

2011 99 17 22 15 3 3

2012 70 22 3 7 5 1

Gerechtelijke inbreuk : Drugs



 

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 het voorwerp waarop het misdrijf betrekking heeft of op basis van de plaats 

waar het misdrijf gepleegd is.  

Criminele Figuren 2009 2010 2011 2012 % '11 - '12 % '09 - '12 

Diefstal vervoermiddel  259  228  190  214 12,6% -17,4% 

Inbraak  504  333  252  567 125,0% 12,5% 

Diefstal andere  219  168  169  249 47,3% 13,7% 

IFG  198  200  119  117 -1,7% -40,9% 

Andere (CF en FE)  181  136  136  137 0,7% -24,3% 

Totaal 1 361 1 065  866 1 284 48,3% -5,7% 

In 2012 werd onze zone geconfronteerd met een inbrakenplaag. Dit resulteerde in een stijging 

van het aantal inbraken met 125 % ten opzichte van 2011. Door een doorgedreven onderzoek 

werden enkele daders gevat. Bij de diefstallen, vervoermiddel en andere, zien we ook een 

stijging ten opzichte van 2011. 

Het totaal aantal registraties van 2012 ten opzichte van 2011 is met bijna 50 % gestegen.  

Bij een vergelijking van de cijfers van 2012 met deze van 2009, zien we dat enkel de cijfers 

van inbraak en diefstal andere hoger liggen.  
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Overzicht criminele figuren 2009 - 2012

CF Diefstal vervoermiddel 2009 2010 2011 2012

Autodiefstal  38  35  38  42
Motodiefstal  7  9  8  5

Carjacking  1  1  2  2
Homejacking  0  0  0  1
Garagediefstal  3  3  4  5

Bromfietsdiefstal  12  14  7  4
Fietsdiefstal  198  166  131  155

Totaal  259  228  190  214



 

 

 

CF Inbraak 2009 2010 2011 2012

Woninginbraak (strikt)  169  122  90  213
Woninginbraak (ruim)  182  136  96  233
Inbraak in bedrijf/handelszaak  97  50  56  92

Inbraak in openbare/overheidsinstelling  47  22  10  24
Ramkraak  9  3  0  5

Totaal  504  333  252  567

CF Diefstal andere 2009 2010 2011 2012

Diefstal gewapenderhand  7  8  9  7
Diefstal met geweld zonder wapen  20  17  16  63
Diefstal uit/aan voertuig  90  60  50  58

Diefstal van wapens en explosieven  1  2  2  2
Steaming  1  2  0  3

Handtasroof  3  3  3  1
Grijpdiefstal  5  4  4  3

Zakkenrollerij  19  12  27  26
Winkeldiefstal  42  35  26  37
Diefstal met list  1  1  1  1

Metaaldiefstal  19  14  22  23
Werfdiefstal  11  10  9  25

Totaal  219  168  169  249

CF Andere 2009 2010 2011 2012

Geweld tegen beroepen van alg. belang  3  7  3  9
Graffiti  8  9  9  4
Betaalkaartfraude  9  2  7  8

Beschadiging van auto  151  115  114  116
Steekpartij  5  2  0  0

Totaal  176  135  133  137

FE Intrafamiliaal geweld 2009 2010 2011 2012

Fysisch, binnen het koppel  55  72  40  43
Fysisch, tegen afstammelingen  3  9  2  6

Fysisch, tegen andere leden  6  9  13  8
Totaal  64  90  55  57

Seksueel, binnen het koppel  0  2  0  0

Seksueel, tegen afstammelingen  1  2  1  3
Psychisch, binnen het koppel  118  79  58  42
Psychisch, tegen afstammelingen  0  3  0  0

Psychisch, tegen andere leden  0  1  1  1
Totaal  119  87  60  46

Economisch, binnen het koppel  1  4  0  2

Economisch, tegen afstammelingen  0  1  0  0
Economisch, tegen andere leden  14  18  4  12

Totaal  15  23  4  14

Totaal intrafamiliaal geweld 198 200 119 117
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In beslag genomen goederen  

In 2012 werden 465 in beslag genomen stukken geïnventariseerd. De stukken worden steeds 

bewaard in een afgesloten ruimte voor ze naar de correctionele griffie te Tongeren gebracht 

worden.  
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Google Maps Diefstal uit voertuig - Woninginbraken - Autodiefstallen 

Cijfergegevens Jeugd & Sociale dienst 

In 2012 werden 9 verdwijningen van minderjarige personen opgevolgd, waarbij driemaal 

dezelfde persoon vermist werd. Er werden door de zone 23 vermissingen gesignaleerd, waarbij 

een proces-verbaal werd opgesteld. Allen werden binnen een relatief korte periode terug 

aangetroffen. Eén langdurige verdwijning van 2010 wordt momenteel nog steeds opgevolgd in 

samenwerking met de Lokale Recherche en de Federale Gerechtelijke Politie. In deze 

verdwijningszaak werden al meer dan 300 processen-verbaal opgesteld. 
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In 2012 werden 5 minderjarigen voorgeleid bij de jeugdrechter. Voor de onderzoeksrechter 

verschenen 6 meerderjarigen. 

 

Bij grotere fuiven in het algemeen en fuiven in zaal Nieuwenborgh te Dilsen-Stokkem of de 

Fuego te Maaseik, wordt steeds toezicht voorzien vanuit de zone. In 2012 zijn er twee 

incidenten voorgevallen bij fuiven. Beide incidenten vonden plaats bij fuiven georganiseerd te 

Maaseik. Sinds 2008 zijn er geen incidenten meer voorgevallen tot 2012.  

Inzake Pro Rela, bemiddeling door de vrederechter op vrijwillige basis, werden 21 

doorverwijzingen verricht. 

De audiovisueel verhoorder van de zone, HINP Sweeck J. heeft tijdens zijn permanenties 

binnen het netwerk kinderverhoor van het arrondissement Tongeren 45 videoverhoren 

uitgevoerd. In totaal werden door de dienst 25 audiovisuele verhoren uitgevoerd. Daarbuiten 

werden ook nog 7 verhoren afgenomen met leugendetectie te Brussel. 
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In 2012 werden 21 zedenonderzoeken opgestart. Sinds 2009 was er een dalende trend van 

deze onderzoeken, maar in 2012 is het aantal terug licht gestegen. 

 

De dienst Jeugd & Sociaal heeft voor 2012 in totaal 37 doorverwijzingen naar het CAW gedaan 

en opgevolgd. Door de zone werden 78 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld in het 

kader van intrafamiliaal geweld.  

 

Cijfergegevens Verkeer 

De gegevens van de verkeersbarometer zijn gebaseerd op de lokale PV-registraties van 

ongevallen. Het aantal licht gewonden heeft een dalende trend aangenomen sinds 2009. 
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Verkeersongevallen Dilsen-Stokkem 2009 2010 2011 2012   WE % WE VKO 

# Vko met stoffelijke schade 139 171 157 160   42 26,3% 

# Vko met lichamelijk letsel  74  66  74  74    19 25,7% 

# Vko met doden  6  1  1  0    0 0,0% 

# Doden  6  1  1  0    0 0,0% 

# Zwaar gewonden  7  9  10  12    6 50,0% 

# Licht gewonden  87  87  109  86    23 26,7% 

Totaal gewonden Dilsen-Stokkem  94  96  119  98    29 29,6% 

Verkeersongevallen Maaseik 2009 2010 2011 2012   WE % WE VKO 

# Vko met stoffelijke schade 153 245 239 211    66 31,3% 

# Vko met lichamelijk letsel  107  83  75  75    22 29,3% 

# Vko met doden  5  3  2  1    0 0,0% 

# Doden  5  3  3  1    0 0,0% 

# Zwaar gewonden  16  11  7  11    3 27,3% 

# Licht gewonden  115  107  74  76    20 26,3% 

Totaal gewonden Maaseik  131  118  81  87    23 26,4% 

Verkeersongevallen 2009 2010 2011 2012   WE % WE VKO 

# Vko met stoffelijke schade 292 416 396 371   108 29,1% 

# Vko met lichamelijk letsel  181  149  149  149   41 27,5% 

# Vko met doden  11  4  3  1   0 0,0% 

# Doden  11  4  4  1   0 0,0% 

# Zwaar gewonden  23  20  17  23   9 39,1% 

# Licht gewonden  202  194  183  162   43 26,5% 

Totaal gewonden (zwaar + licht) 225 214 200 185   52 28,1% 

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is de laatste 3 jaren constant gebleven.  
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Verkeersongeval stoffelijk en lichamelijk letsel  

met verzwarende omstandigheid alcohol (35 registraties) 
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Gegevens alcohol 

Onze zone heeft ook deelgenomen aan de nationale gedragsmeting van het Belgisch Instituut 

voor Verkeersveiligheid (BIVV). Het thema van de meting was: “Rijden onder invloed van 

alcohol”. De controles vonden plaats op de Rijksweg te Dilsen, de Burgemeester Philipslaan te 

Maaseik en de Venlosesteenweg te Maaseik. Tijdens de controle dienden de mensen een 

ademtest af te leggen en een enquête in te vullen.  

Aantal gepasseerde voertuigen: 840 

Aantal deelnemers van de zone bij de controle: 12 

Aantal uitgevoerde controles 68 

Alcohol 

Aantal Safe 68 

Aantal mannen 46 67,6% 

Aantal vrouwen 22 32,4% 

Aantal testen < dan 1 jaar 11 

34 Aantal testen tss 1 tot 3 jaar 12 

Aantal testen > 3 jaar 11 

Verplaatsing 

Minder dan 15 minuten 42 61,8% 

15 tot 30 minuten 12 17,6% 

30 minuten tot 1 uur 6 8,8% 

1 tot 2 uren 4 5,9% 

Meer dan 2 uren 4 5,9% 

De helft van de gecontroleerde mensen had al eerder een alcoholcontrole ondergaan. Meer dan 

de helft maakte slechts een verplaatsing van minder dan 15 minuten. 

 

De ademanalysetoestellen (9) werden allemaal uitgelezen. In totaal werden 5806 testen 

afgenomen. Vergeleken met de 1793 testen in 2009 is dit een stijging van 223,8 %.   

Alcohol 2009 2010 2011 2012 

Safe 1613 4310 5366 5541 

Alarm 37 86 108 106 

Positief 143 249 223 159 

Totaal 1793 4645 5697 5806 

Van dit totaal werden 3252 testen afgenomen door de ploegen op het terrein. Van dit totaal 

waren 43 testen die resulteerden in Alarm en 86 die resulteerden in Positief. 



 

 

Op gebied van aantal vaststellingen van verkeersongevallen met als verzwarende 

omstandigheid alcohol is in 2012 het cijfer weer sterk gestegen ten opzichte van 2011. 
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Algemene gegevens verkeer 

Capaciteit Verkeer 2011 2012 % 

Verkeer tijdens permanenties 2116:05 1935:19 -8,5% 

Schoolverkeer 3561:19 4120:59 15,7% 

Uren verkeerscontrole 3743:21 4021:07 7,4% 

Actieplan: Lokale fenomenen 1812:48 1745:18 -3,7% 

Actieplan: Zwarte punten 490:44 221:49 -54,8% 

Actieplan: Snelheid 2102:55 1279:25 -39,2% 

Totaal 13827:12 13323:57 -3,6% 

Het aantal uren van verkeerstoezicht is met 3,6 % gedaald ten opzichte van 2011. 

Inzake controle op personen- en goederenvervoer werden 24 onmiddellijke inningen opgesteld 

inzake vergunningen, bestuurderskaarten en gebruik tachograaf. 

Zwaar transport 2010 2011 2012 

O.I. Wegvervoer 11 39 24 

Totaal  € 8.300,00  € 31.639,00   € 21.312,00  

Gegevens snelheidscontroles 

In 2012 werden 731:29 effectieve uren geregistreerd die besteed werden aan 

snelheidscontroles op het terrein. 

Onbemande controles 2009 2010 2011 2012 

Aantal gecontroleerde voertuigen 2 025 621 2 365 095 2 055 351 3 327 514 

Aantal overtredingen  5 736  4 290  5 368  4 985 

Percentage overtredingen 0,28% 0,18% 0,26% 0,15% 

          

Bemande controles 2009 2010 2011 2012 

Aantal gecontroleerde voertuigen  233 189  242 824  219 739  155 496 

Aantal overtredingen  11 547  10 802  12 680  10 255 

Percentage overtredingen 4,95% 4,45% 5,77% 6,60% 

          

Totaal controles 2009 2010 2011 2012 

Aantal voertuigen 2 258 810 2 607 919 2 275 090 3 483 010 

Aantal overtredingen  17 283  15 092  18 048 15 240 

Percentage overtredingen 0,77% 0,58% 0,79% 0,44% 

 

Flitscontroles 2011 2012 

Bedrag  €  1.154.750,00   977.690,00 € 

O.I. 16 580 13 993 

Gem. / O.I.  €             69,65  €          69,87 
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