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voorwoord

De laatste jaren is het een nationale trend dat het 
aantal inbraken stijgt. Zo ook in onze zone, met de 
hoogste piek in 2013. Maar de voorbije jaren mer-
ken we een kentering en zien we een hoopgeven-
de daling van het aantal inbraken in de politiezone 
Schelde-Leie!

Inbraken blijft in 2017 één van de prioriteiten 
van onze werking. Ons actieplan zal worden aan-
gevuld met extra activiteiten van de politie om 
de inbraken aan te pakken. Maar we kunnen dit 
niet alleen. Ook de inwoners, gemeentebesturen, 
buurtinformatienetwerken,… spelen hierin een 
belangrijke rol. Zo kunnen kleine aanpassingen 
in de eigen woning of wijk potentiële inbrekers 
afschrikken. Ook sociale controle is een niet te on-
derschatten wapen tegen inbraken.

Met deze brochure bevestigen wij ons engage-
ment. Naast de inbraakcijfers van 2016 geven wij 
mee welke acties de politie nu al onderneemt en 
wat onze plannen zijn voor 2017.

Tot slot willen wij alle leden en medewerkers van 
de buurtinformatienetwerken bedanken voor hun 
inzet en hopen we in 2017 evengoed te kunnen 
rekenen op jullie medewerking!

Hannelore Bogaert
Commissaris van politie
Dienst beleid en navolgend onderzoek
Politiezone Schelde-Leie
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In totaal

In 2016 werden in totaal 240 inbraken in gebouwen 
gepleegd in onze politiezone. 

Dit is een stijging met 31 feiten tegenover 2015. Het 
aantal blijft evenwel nog altijd aanzienlijk lager dan in 
de jaren daarvoor.

Effectief & poging

In 2016 werden - op een totaal van 240 - 74 inbraakpo-
gingen geregistreerd. 

In 31% van de gevallen raakten inbrekers dus niet bin-
nen. Wij streven naar een kwart aan inbraken die be-
perkt blijven tot een poging. Vorig jaar lagen we daar 
dus ruimschoots boven.

+15%

31%

gebouwen = woningen, bedrijven, appartementen, winkels,…

effectief = als de daders het gebouw effectief hebben betreden.

poging = als er sporen zijn, maar de daders er niet in geslaagd zijn om binnen te dringen.

pogingen

1. De cijfers van 2016
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Uit onderstaande tabel blijkt dat het eerste kwartaal van het jaar - met de donkerste maanden - meer inbraakgevoelig 
is. Potentiële inbrekers zien immers aan de verlichting of de bewoners al dan niet aanwezig zijn. 

Inbraakpogingen

De inbraakpogingen 
scoorden in de voorbije 
jaren vooral het hoogst 
in het vierde kwartaal.
In 2015 en 2016 ver-
schoof dit naar het eer-
ste kwartaal. 

Effectieve inbraken

Voor wat betreft de ef-
fectieve inbraken zien 
we de meeste in het 
eerste en vierde kwar-
taal. 
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Op deze kaart wordt duidelijk dat vooral de N60, N35 en N43 worden gevolgd om in te breken in de 
aanpalende wijken en dorpskernen.
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waar & wanneer
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Tijdstip

Populaire dagen om 
in te breken zijn vrij-
dag en zaterdag. 

Het tijdstip waarop 
het meeste wordt 
ingebroken is zater-
dag tussen 18 uur 
en 19 uur.

Hoe gaan inbrekers te werk?

Manier 

Het openbreken van 
ramen en deuren 
(50%) is nog steeds 
de meest gebruikte 
methode om in te 
breken. Op de twee-
de plaats staat glas-
breuk (13%).  

Plaats 

Bij 21% van de in-
braken werd het 
gebouw betreden 
via een raam aan 
de achterzijde van 
de woning. Verder is 
de achterdeur (19%) 
een inbraakgevoe-
lige ingang. 
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woninginbraken

Aandeel woninginbraken

Op de 240 inbraken bleek 
een woning 184 keer het 
doelwit in 2016. Goed 
voor een aandeel van 
77% op het totaal aantal 
inbraken in onze politie-
zone (2015: 72%).

In de politiezone Schelde-Leie zijn 
vooral de woningen een gegeerd 
doelwit. Dit is vooral toe te schrij-
ven aan het semi-residentiële 

karakter van onze gemeenten. 
Bovendien werden De Pinte en 
Sint-Martens-Latem in de pers 
genoemd in de lijst van rijkste 

gemeenten van Oost-Vlaanderen. 
Tot slot zorgt ook de nabijheid van 
de e17 en de e40 ervoor dat da-
ders onze politiezone vaak viseren.
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woninginbraken in de Pinte

49 -25% 35%
inbraken t.o.v. 2015 pogingen

woninginbraken in gavere

43 +8% 19%
inbraken t.o.v. 2015 pogingen
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woninginbraken in Nazareth

86 +78% 30%
inbraken t.o.v. 2015 pogingen
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woninginbraken in sint-martens-Latem

62 +13% 37%
inbraken t.o.v. 2015 pogingen
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De politiezone Schelde-Leie beschouwt inbraken in 
gebouwen als een prioriteit. Op basis van de veilig-
heidsmonitor en de politionele cijfergegevens kunnen 
we stellen dat het aantal inbraken implicaties heeft op 
enerzijds het subjectieve veiligheidsgevoel van de bur-
ger en anderzijds op het objectieve veiligheidsbeeld. 

Daarom werd inbraken in gebouwen opgenomen in het 
zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit is het vierjarig 
beleidsplan van de politiezone waarvoor wij ons actief 
engageren. Dit doen wij door ieder kalenderjaar een 
actieplan uit te werken. Dit actieplan is een verzame-
ling van activiteiten die worden onderverdeeld in een 
preventief, een repressief en een luik nazorg. Het wordt 
jaarlijks geëvalueerd en aan de hand van nieuwe trends 
bijgestuurd.

Onlangs werd ons een addendum gevraagd van het 
zonaal veiligheidsplan, aangezien men een verlenging 
toestaat van twee jaar. Zo wil men het zonale veilig-
heidsplan van de politie laten samenlopen met de be-
leidscyclus van de gemeenten. Ook hier zullen inbraken 
in gebouwen nog steeds worden opgenomen.

Omdat de meeste acties die de politie onderneemt om 
het fenomeen inbraken in gebouwen aan te pakken 
jaarlijks terug keren, zijn deze reeds opgenomen in de 
dagdagelijkse werking van onze organisatie. Daarom 
werd in 2015 gekozen om voor één groot project te 
gaan. De focus werd op het slachtoffer gelegd en hieruit 
ontstond het idee om binnen de schoot van onze lokale 
recherche een team inbraken op te richten. 

Het doel hiervan is dat de inbraken door één team wor-
den behartigd waardoor de informatiedoorstroming 
nog efficiënter verloopt. Verder voert dit team ook het 
sporenonderzoek. Voor dit laatste liet de toestemming 
en de opleiding op zich wachten. Vandaar dat we pas in 
juni 2016 volop van start konden gaan. In 2017 volgen 
we de werking van het team inbraken verder op en stu-
ren we bij wanneer nodig. 

In 2015 werkten we ook aan de optimalisering van de 
vaststellingen na een inbraak. Om dit te realiseren ont-
wikkelden we een app woninginbraken. Hierdoor ver-
loopt iedere vaststelling van een inbraak uniform en kan 
er niets meer worden vergeten. In 2016 werd deze app 
geïmplementeerd. 

2. Actieplan inbraken
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#1  preventie

gratis afwezigheidstoezicht

gratis diefstalpreventieadvies

In 2016 verwerkten we 768  aanvragen voor afwezigheidstoezicht. Dit resulteerde in 14.600 controlebezoeken. 

De Pinte Gavere Nazareth Sint-Martens-Latem

aanvragen 213 134 186 235

Controlebezoeken 3.679 2.656 3.526 4.739

Norm gehaald 99% 99% 98% 100%

Aanvragen 

Onze politiezone heeft een 
diefstalpreventieadviseur die 
de burger kosteloos advies 
geeft over de beveiliging van 
een woning, bedrijf,…

In 2016 werden 161 aanvra-
gen voor diefstalpreventiead-
vies (DPA) ingediend. Dit ad-
vies werd 47 keer gevolgd door 
een nacontrole. Deze is nodig 
om de gemeentelijke subsidies 
te ontvangen.

-3%

De norm van minimum 2 controlebezoeken per week werd bij 99% van de aanvragen gehaald. De aanvragers krijgen ach-
teraf een brief of een e-mail van de politiezone met het aantal controlebezoeken en eventuele opmerkingen.

+22%
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Kanalen 

We promoten diefstalpreven-
tieadvies op zoveel mogelijk 
momenten en via allerlei ka-
nalen. 

De aanleiding tot een aan-
vraag kan veelerlei zijn:

Op 166  effectieve inbraken vroegen 72 
personen DPA aan.  Dit is procentueel ge-
zien een opvallende stijging tegenover de 
voorbije jaren. Dit heeft vooral te maken 

met het feit dat onze diefstalpreventiead-
viseur nu rechtstreeks met het slachtoffer 
contact opneemt na een inbraak om deze 
service voor te stellen.

De Pinte Gavere Nazareth Sint-Martens-Latem

Diefstalpreventieadvies 53 18 51 39

Nacontrole 19 0 18 10

In 2017 gaat inspecteur Beulens langs de huizen om een korte 
check langs de buitenzijde te doen; is alles goed gesloten, liggen 
er geen waardevolle zaken in het zicht, slingeren er geen ladders 
rond,... Wie 5 op 5 scoort, krijgt een groen duimpje in de bus. Wie 
niet, een rood. en wie een totaaladvies wenst, krijgt meteen (of 
op een ander moment naar keuze) gratis diefstalpreventieadvies 
op maat.

Waarom deze speed-DPA? eén van de belangrijkste schakels in de 
strijd tegen inbraken is de goede beveiliging van huizen. Want, als 
een inbreker binnen de drie minuten niet binnengeraakt, druipt hij 
meestal af. Goede sloten en eenvoudige maatregelen kunnen dus 
het verschil maken. Daarom promoten we diefstalpreventieadvies 
bij onze inwoners. een gratis service waarvoor je in De Pinte, Naza-
reth en Sint-Martens-Latem een gemeentepremie kan verkrijgen 
(zie voorwaarden op de website van je gemeente).

speed-dPa
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De BIN-checklist

Uit de BIN-enquête van eind 2014 bleek dat BIN-leden nood hadden aan een opfrissing over de eer-
ste reflex bij een verdachte toestand. Bovendien heerste er onduidelijkheid over het wanneer wel of 
niet opstarten van een BIN door de politie. 

Daarom ontwikkelde de politie een BIN-checklist dat in de loop van 2016 en 2017 sys-
tematisch wordt uitgedeeld onder de BIN-leden. Het bijbehorende magneetje wijst 
nog eens extra op de sleutelrol van de 101-centrale.

Wat doen we nog?

Via de verschillende kanalen van de politie van Schelde-Leie worden de BIN’s systematisch gepromoot als inbraken en 
preventie het onderwerp van de communicatie is:

•	 artikels op de website: www.scheldeleie.be.
•	 Twitter: www.twitter.com/PZScheldeLeie.
•	 Facebook: www.facebook.com/PZScheldeLeie.
•	 Persartikels in de gemeentelijke informatiebladen.
•	 Nieuwsbrief: schrijf je in op www.scheldeleie.be/nieuwsbrief.
•	 Politie-Info: jaarlijks infokrantje dat gebust wordt bij elke inwoner in onze zone.

Communicatie

17

meldingen verdachte handelingen via 101

We noteerden 862 meldingen van verdachten 
personen of voertuigen via het noodnummer 101 
in 2016. Dit is 1/8 van alle meldingen die via deze 
weg bij onze interventiedienst binnenkomen.

In 2015 telden we 883 meldingen van verdachte 
handelingen. Ook toen was dat 1/8 van het totaal 
aantal meldingen van dat jaar. 

We merken dat de drempelvrees om het 
101-nummer te bellen, steeds meer afneemt. We 
blijven consequent in onze communicatie wijzen 
op het belang ervan.

FeeDbAck AAN melDer

Uit de bIN-enquête van eind 2014 bleek dat de bur-
ger die het 101-nummer belt,graag weet of zijn of 
haar telefoontje iets heeft opgeleverd. Daarom werd 
dit in 2015 een werkpunt voor de politie. Nukrijgt de 
melder een brief in de bus met een omschrijving van 
de gevolgen van zijn of haar melding. Deze brief gaat 
maximaal twee werkdagen na de oproep bij ons de 
deur uit.
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#2  controleActies

integrale controleacties (iCa)

donkere dagen Campagne (oktober-februari)

Tijdens de ICA’s focussen we ons op de zones waar de meeste inbraken gebeuren. Ze zijn een mix van statische con-
troleposten en patrouilles.

2013 2014 2015 2016

aantal ICa’s per jaar 11 11 10 10

aantal gecontroleerde voertuigen 1.227 638 761 736

aantal gecontroleerde personen 454 501 628 616

aantal personen of voertuigen gekend in onze databank 54 31 30 27

aantal personen  of voertuigen geseind 13 11 9 3

Sinds het najaar van 2016 
organiseren we onze Don-
kere Dagen campagne op 
een nieuwe manier. Dat is te 
wijten aan de komst van de 
ANPR-camera’s in onze poli-
tiezone.

Waar we de voorbije jaren 
vooral inspeelden op plaat-
sen en momenten waarop 
de meeste inbraken al plaats-
vonden, gaan we nu eerder 
proactief te werk. In plaats 
van te werken met vaste con-
troleposten, zetten we nu ge-
richt politieploegen in rond 
de camera’s. Op die manier 
kunnen we onmiddellijk rea-
geren als er een melding van 
de camera binnenkomt.

Dit is een aanvulling op onze 
gebruikelijke controleacties 
en onze deelname aan de 
anti-inbrakenacties binnen 
het arrondissement.

controleren = identiteitsgegevens of nummerplaten nagaan in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). 

gekende (personen of voertuigen) = gekend bij de politie door vroegere feiten.

geseinde (personen of voertuigen) = worden gezocht door de politie, voor bv. verhoor in een bepaald dossier of bepaalde maatregelen (bv. fouillering).

StArt ANPr-cAmerA’S

In september 2016 startte onze proefperiode met de ANPr-camera’s. In 
de maanden daarna zijn er nog een paar kinderziektes opgelost zodat we 
op januari voluit aan de slag konden gaan met de camera’s. en het loont. 
Intussen zijn er al heel wat successen geboekt!*

Sint-Martens-Latem: inbraken
20/10: renault met Franse nummerplaat.
02/02: Ford Focus met Duitse nummerplaat.
12/12 - met diefstal maserati: VW Golf met Franse nummerplaat.

De Pinte: inbraak
27/08: renault clio met Franse nummerplaat.

De Pinte/Nazareth: diefstal uit bestelwagens
7/10: citroën met britse nummerplaat.

Gavere:
25/07 - inbraak: Opel Astra Franse nummerplaat.
30/09 - diefstal toyota landcruiser: mercedes met Duitse nummerplaat

* (om lopende onderzoeken niet te schaden, kunnen we hier enkel de successen 
vernoemen waarbij het onderzoek intussen afgerond werd)
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Fenomeenteam

goliath-acties

1dagniet

Het fenomeenteam houdt extra toezicht en controles, vooral gericht op woninginbraken. 

2013 2014 2015 2016

aantal controles 80 63 80 71

aantal gecontroleerde personen 922 416 300 256

aantal personen gekend in onze databank 201 119 119 109

aantal personen geseind 19 15 18 16

aantal gecontroleerde voertuigen 1.139 573 447 541

aantal voertuigen gekend in onze databank 0 16 13 16

aantal voertuigen geseind 3 8 1 3

2014 2015 2016

aantal gecontroleerde voertuigen 2.262 1.721 1.000

aantal personen of voertuigen gekend in onze databank 14 13 21

aantal personen of voertuigen geseind 2 0 3

Vijf keer per jaar organiseert het gerechtelijk arrondissement Gent een Goliath-actie. Omdat alle politiezones van het 
arrondissement hieraan meewerken, is het afschrikkende effect naar de daders heel groot. De acties geven ook het 
signaal aan de bevolking dat wij begaan zijn met het onveiligheidsgevoel op vlak van inbraken. 

Ook in 2016 nam de politiezone Schelde-Leie deel aan deze acties. We werkten met gerichte patrouilles in risicowijken, 
gecombineerd met een statische controle t.h.v. de op- en afritten van de e17 en andere invalswegen.

Na het succes van de eerste editie vond op 28 oktober 2016 de derde editie van de actiedag 1dagniet plaats waarmee 
we de strijd aanbinden tegen inbraken. Ook onze politiezone nam hieraan deel.

We planden een grootscheepse controleactie waarbij 1.000 passanten werden gecontroleerd. 21 stonden gekend bij 
het gerecht, 3 stond geseind.

Inwoners konden ook dit jaar in real-time de dag meevolgen op Twitter en Facebook: welke controles,  waar, met welk 
resultaat,… Daarnaast konden ze online zelf preventietips delen, vragen stellen,…

Die dag gingen onze wijkinspecteurs op pad in hun wijk. Ze verplaatsten zich in de rol van een inbreker en gingen op 
zoek naar openstaande ramen en deuren. De bewoners kregen een brief in de bus met aandachtspunten en makkelijke 
tips om zich beter tegen inbraken te beveiligen.
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#3  GespeciAliseerD onDerzoek

Wordt er een inbraak gemeld, dan komt een interventieploeg ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. Levert 
het buurtonderzoek verdere sporen op, dan onderzoekt de lokale recherchedienst deze feiten verder.

2014 2015 2016

arrestaties 11 8 6*

Dossiers met ernstige aanwijzingen naar dader(s) 17 19 10

Verder onderzoek n.a.v. sporen of getuigenissen 81 48 53

Inbraak: geen verder onderzoek, geen aanwijzingen 77 48 56

Poging: geen verder onderzoek, geen aanwijzingen 71 22 54

Geen of miniem nadeel 36 32 13

Dossiers overgenomen door andere politiediensten 13 22 18

*+1 achtervolging van een verdachte van woninginbraak die hierbij het leven liet.

In de zomer van 2016 start-
ten we in de schoot van de lo-
kale recherche met een team 
inbraken. Dit gespecialiseerd 

team verrijkt de vaststellingen van de interventiepolitie 
op de dag zelf, of minstens de eerste dag volgend op een 
inbraak. accurate, snelle en volledige informatie van een 
inbraak leidt immers tot een beter en sneller tactisch on-
derzoek. 

Zij staan in voor het:
•	 Het behandelen van alle dossiers woninginbraken.
•	 Het nader in detail opnemen van het nadeel. 
•	 Het (verder) uitvoeren van het buurtonderzoek.
•	 Het opnemen van sporen.
•	 Vaste contactpersoon voor slachtoffers van een in-

braak.
•	 allerlei administratieve taken in het kader van hun 

opdrachten.

Het team inbraken bestaat uit 4 inspecteurs die een kwart van hun totale werktijd hiervoor inzetten. Hun overige tijd 
besteden zij aan hun initiële opdrachten binnen de interventiepolitie of lokale recherche. Het team wordt geleid door 
een hoofdinspecteur-rechercheur. 

team inbraken

OP 240 iNbrakeN - GaNS 2016
309 sporen gevonden door interventie (= 
eerste ploeg ter plaatse) = gemiddeld 1.29 
spoor/inbraak.

SiNDS Start teaM iNbrakeN - juLi 2016
191 sporen opgenomen bij inbraak = gemid-
deld 0.8 per inbraak.

Als we de 240 inbraken toetsen aan de spo-
renwijzer dan merken we op dat 66 keer het 
labo zou zijn gekomen en 173 keer niet. Van 
die 173 keer hebben wij in 121 van de gevallen 
toch sporen kunnen opnemen. 
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Partnerschap verwijst naar het besef dat de politie niet alleen verantwoordelijk is voor 
de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. In het bijzonder waar het gaat om preventie en 
het zoeken naar oplossingen voor problemen, is samenwerken noodzakelijk. Gemeen-
tebesturen, verenigingen, BIN’s,… en ook de burger zelf dient betrokken te worden bij de 
zorg om een veiligere leefomgeving.

De buurtinformatienetwerken zijn een belangrijke schakel in onze strijd tegen wonin-
ginbraken: het is door hun waakzaamheid dat de politie de mogelijkheid heeft om ef-
ficiënt op zoek te gaan naar de daders. 

De BIN’s zijn gestructureerde samenwerkingsverbanden tussen burgers, gemeente en 
lokale politie met als doel:

•	 het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel.
•	 het bevorderen van de sociale controle.
•	 het verspreiden van de preventiegedachte.

BIN’s worden voornamelijk opgestart om verdachte handelingen snel te signaleren. 
Maar ook bij een inbraak op heterdaad waarbij een duidelijke beschrijving van het voer-
tuig of de dader heel waardevol kan zijn. De BIN-leden worden in deze situaties telefo-
nisch geïnformeerd en gevraagd naar extra waakzaamheid. Om de BIN’s te verwittigen, 
doen we beroep op het CICOV (communicatie- en informatiecentrum Oost-Vlaanderen). 
Het opstarten ervan gebeurt in onderling overleg met de vaststellende interventieploeg 
van de politie.

Samen met de gerechtelijke overheden zorgen wij ervoor dat daders kunnen worden 
gestraft. Maar ook op bestuurlijk vlak kunnen er heel wat initiatieven qua preventie en 
nazorg worden genomen. Hierbij vormen de gemeentebesturen een belangrijke scha-
kel. Het plaatsen van straatverlichting en het geven van een subsidie voor preventie zijn 
hiervan enkele voorbeelden.

De laatste pijler in partnerschap wordt gevormd door de burgers zelf. Hen betrekken 
vraagt nog heel wat meer inspanningen inzake preventie en sensibilisering omtrent de 
aanpak van veiligheidsproblemen in de eigen woonomgeving.

3. samenwerking met Bin’s
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Binnen de politiezone Schelde-Leie zijn er momenteel 31 buurtinformatienetwerken (BIN) actief en 2 buurtinforma-
tienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z).

De Pinte/Zevergem Gavere Nazareth/eke
 + BIN Z

Latem/Deurle
+ BIN Z

aantal leden 631 518 1964 1230

“in 2016 werden 
de Bin’s 46 keer 
opgestart.”

De Pinte 11

Gavere 4

Nazareth 16

Sint-Martens-Latem 15

Driemaandelijks is er een overlegvergadering tussen de hoofdcoördinatoren en de politie. er was nood aan een betere 
communicatie tussen beide partners om in te spelen op nieuwe trends, afspraken te maken, bij problemen korter op de 
bal te kunnen spelen,… Door deze vergaderingen werden de samenwerkingsverbanden met de BIN’s verder versterkt 
en kwamen we tot een performantere werking. 

Jaarlijks wordt er door de politiezone een infoavond georganiseerd voor de BIN-coördinatoren. Op deze samenkomst 
wordt een overzicht gegeven van de cijfers van inbraken in gebouwen en wordt de werking van de BIN’s aangehaald. 
Verder wordt ook een woordje uitleg gegeven omtrent de nieuwe initiatieven vanuit de politie om de aanpak van het 
fenomeen inbraken in gebouwen efficiënter te kunnen aanpakken.

structureel overleg
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