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VOORWOORD
Beste lezer,

 

Het zal u niet verbazen als ik stel dat ook voor onze 
politiezone het jaar 2020 een heel bijzonder jaar 
was.  Net als iedereen werden we op individueel vlak 
geconfronteerd met het coronavirus en net als alle 
organisaties vroeg dit van ons korps ook speciale en 
bijzondere inspanningen.

In dit jaarverslag kan u een apart hoofdstukje vinden 
over de invloed die deze pandemie op de zone 
had.  U zal er merken dat de coronacrisis zelfs op 
de criminaliteitscijfers een invloed had (althans, wij 
vermoeden dit want een exacte en wetenschappelijke 
verklaring is er niet) : het aantal diefstallen in gebouwen 
en woningen daalde, het aantal aangiftes van cybercrime 
daarentegen steeg exponentieel.

2020 was voor ons intern ook het jaar waarop we ons 
voorbereid hebben op een fameuze “wissel” bij de 
korpsleiding.  In 2021 nemen we immers afscheid van 2 
commissarissen die op rustpensioen gaan en ondertussen 
werd ook de leiding van de lokale recherche voorzien 
van een nieuwe top.  Know-how zo veel als mogelijk 
vooraf de wissel verankeren is een must om vlot verder 
te kunnen.  Ongetwijfeld zal dit in 2021 ook nog verdere 
uitwerking kennen alvorens we op een vernieuwd 
leiding-elan verder kunnen.

Ik laat u graag meer cijfers en tendensen zelf ontdekken 
en wil dit korte voorwoord afsluiten met een 
welgemeende “merci” aan alle medewerkers van het 
korps voor hun enorme flexibiliteit en professionaliteit in 
deze voor ons allen zeer speciale coronatijd.

Veel leesplezier,

Franky Mervielde
Korpschef
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3.753 bezoekers voor een 
aangifte of opdracht van 

het Parket

559 bezoekers voor een 
gesprek, vergadering,...

In het onthaal staan 2 administratieve medewerkers in voor het beantwoorden van telefoons 
of het te woord staan van bezoekers, informeren en doorverwijzen van de bevolking naar de 
voor hen bevoegde instantie, het afleveren van attesten of administratieve documenten van 
politionele aard, het opnemen van klachten of aangiften, het afhandelen van kantschriften 
op uitnodiging,…

Het centraal onthaalpunt situeert zich in het hoofdcommissariaat in Evergem. Daarnaast 
bevindt er zich ook een onthaal in het commissariaat in Assenede. 

4.140

BEZOEKERS EVERGEM

BEZOEKERS ASSENEDE

172
4.312 

BEZOEKERS

Commissariaat Assenede

Maandag: 9u -12u
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 13u -16u
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 9u -12u
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

Commissariaat Evergem

Maandag: 8u45 -11u45
Dinsdag: 8u45- 11u45/13u-19u30
Woensdag: 8u45-11u45/13u -17u
Donderdag: 8u45- 11u45
Vrijdag: 8u45-11u45
Zaterdag: 8u-12u  
Zondag: gesloten

OPENINGSUREN 

De 7 basisfunctionaliteiten of kerntaken staan centraal in onze werking. Voor elke basisfunctionaliteit 
werd er in het politiekorps een apart team opgericht dat een kwaliteitsvolle afhandeling van de 
betreffende functionaliteit verzekert. De verschillende teams worden daarnaast ook bijgestaan door 
andere medewerkers, die hun kennis en ervaring mee in de strijd gooien om tot een constructief 
resultaat te komen.

--  ONTHAAL  --

58.367 inkomende telefoongesprekken 
behandeld = ± 1/ 2,14min.
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Drukste tijDstip: 
tussen 9 uur en 10 uur

gemiDDelDe wachttijD: 
6 min. (2019: 11 min.)

EVERGEM

Drukste Dag:
dinsdag

Verlies Voorwerp: 582
(identiteitskaart, inschrijvingspapieren,...)

Diefstal: 169
(fietsdiefstal,...)

oplichting: 265
(Cybercrime, hacking,...)

Top 3 aangiftes aan het onthaal:

In 2020 werden 83 verloren voorwerpen binnengebracht/gevonden in onze politiezone. 
Hiervan werden 37 stuks overgedragen aan de gemeente. De rest werd terugbezorgd 
aan de eigenaar of opgestuurd naar de politiezone van de woonplaats van de eigenaar 
om aldaar in het commissariaat te worden opgehaald.

GEVONDEN VOORWERPEN

aanVragen afwezigheiDstoezicht: 37 (Brom)fietsDiefstal: 24 VanDalisme: 18

Aangiftes via Police-on-web:
Police-on-web biedt de mogelijkheid om een aantal zaken online aan te geven of aan te vragen. Dit gaat bij-
voorbeeld over fietsdiefstallen, winkeldiefstal, vandalisme, aanvragen afwezigheidstoezicht,... De verwerking 
van deze niet dringende aangiftes en aanvragen komt ook bij ons onthaal terecht. 

In vergelijking met 2019 merken we een sterke daling in het aantal bezoekers en een sterke stijging in het aantal 
telefoongesprekken.

De daling van het aantal bezoekers is te wijten aan de Corona crisis. Hierdoor was er veel minder fysiek overleg 
(546 t.o.v. 1233 in 2019). Bovendien was het onthaal in Assenede gesloten vanaf eind maart/begin april 2020.

Het grote verschil in het aantal telefoongesprekken (58.367 t.o.v. 14.165 in 2019) is te wijten aan een andere manier 
van berekening. In 2019 werd enkel gekeken naar de externe telefoongesprekken. Voor 2020 kijken we zowel naar 
de interne als externe oproepen.

Onze PZ werd in maart 2020, net als heel België, geconfronteerd met een resem aan coronamaatregelen die 
ervoor zorgden dat onze dienstverlening naar de burger toe minder spontaan werd.  Vooral onze onthaaldienst 
werd drastisch gereorganiseerd waardoor wij, zoals zoveel overheidsinstellingen, verplicht werden om op 
afspraak te werken. 

Binnen onze zone werd er in korte tijd een afsprakensysteem op touw gezet wat onze medewerkers toeliet de 
nieuwe coronamaatregelen te kunnen toepassen. Al snel bleek dat het nieuwe systeem ook andere voordelen 
had: de wachttijden werden sterk gereduceerd, geen volle wachtzalen meer, iedereen heeft rustig de tijd om 
zijn verhaal te brengen en aangezien wij op voorhand een idee hadden waarover de aangifte zou gaan, konden 
wij ons optimaal voorbereiden om onmiddellijk de toepasselijke en correcte informatie door te spelen aan de 
mensen die beroep op ons deden.

Gezien de positieve feedback van medewerkers en burgers, werd beslist om het onthaal op afspraak te 
behouden. Vanaf 1 januari 2021 kan men ook online een afspraak reserveren!

GEEN ZIN IN TIJDSVERLIES? OP AFSPRAAK IS ONS ADVIES!

* wegens de langdurige sluiting van het commissariaat in Assenede werden er geen cijfers opgenomen in ons jaarverslag inzake drukste 

dag, tijdstip en gemiddelde wachttijd.
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Drukste tijDstip: 
maandag: 14u - 22u
(7.5% van alle interventies)

--  TOEZICHT & INTERVENTIE  --
De permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politiediensten, krijgt 
vooral gestalte in het team interventie. Zeven dagen op zeven en 24/24u staan de 
interventiemedewerkers van onze zone klaar om dringende oproepen te beantwoorden. 
Met de beschikbare capaciteit zetten we op de juiste momenten twee ploegen in. Enkele 
nachten in de week laten toe om het aantal ingezette medewerkers terug te schroeven.

Binnengekomen meldingen zijn alle meldingen die ontvangen worden binnen het gehele korps. Elke aangifte aan 
het onthaal resulteert dus ook in een melding. Daarnaast kunnen dit ook telefonische oproepen zijn die intern in 
het korps toekomen waarvoor het belangrijk is om een melding te maken.

Bij interventies op het terrein zijn onze ploegen effectief ter plaatse geweest om hulp te bieden of in te grijpen. 
In 2020 was er een opmerkelijke daling van het aantal interventies op terrein (- 28,4%)! De COVID-19 pandemie 
heeft ervoor gezorgd dat er sinds maart 2020 geen evenementen, fuiven, grootschalige acties, … zijn doorgegaan. 
Dit heeft automatisch geresulteerd in een daling van het aantal tussenkomsten tijdens deze gebeurtenissen (vb.: 
vechtpartijen, vandalisme, sluikstorten, …).

De lockdown en bewegingsbeperkende maatregelen resulteerden eveneens in een sterke daling van het aantal 
interventies. Desondanks een sterke daling in het aantal reguliere interventies speelden de interventieploegen 
wel een grote rol in het houden van toezicht op de naleving van de geldende coronamaatregelen, al dan niet onder 
de vorm van extra coronaploegen. Veel van deze tussenkomsten zijn niet vervat in de interventiecijfers vermits 
deze controles ambtshalve gebeurden zonder oproep naar 101.

Drukste Dagen:
maandag (616 interventies) & 
zaterdag (630 interventies)

Corona laat zich ook voelen op het vlak van drukste dagen en het drukste tijdstip bij tussenkomsten. De focus van 
het weekend is voor een deel verschoven naar de week. 

BINNENGEKOMEN MELDINGEN

20182017 2019 2020

12.977

12.694

13.489

12920

20182017 2020

INTERVENTIES OP TERREIN

6222

4103

6219

2019

5732

Calltaking 
Dispatch 
Reactie

AfhandelingstermijnAanrijtijd

.. Binnenkomst oproep
.. Aanvaarden gebeurtenis

.. Dispatchen ploeg
.. Ploeg ter plaatse Ploeg terug beschikbaar .... Ploeg onderweg

18min 29sec 40min 58sec11min 18sec
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1626 
OPGEMAAKTE

PROCESSEN-VERBAAL

264
AANVANKELIJKE PV’S

237 in 2019

1362
NAVOLGENDE ONDERZOEKEN

1245 in 2019

22 TRIPTIEKEN
(vingerafdruk, beschrijving, foto)

384,5 UREN ECOFIN*

--  LOKALE RECHERCHE DIENST  --

Het team lokale recherche staat in voor alle opdrachten van gerechtelijke politie die nodig 
zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen, maar ook voor sommige 
gerechtelijke politieopdrachten van federale aard. De recherche kan beschouwd worden 
als een politionele tweedelijnsdienst. Zij wordt pas ingeschakeld wanneer de wijk- of 
interventiewerking de eerste vaststellingen gedaan heeft en blijkt dat verder onderzoek 
zich opdringt.

De inspanningen van onze rechercheurs leidden in 2020 tot volgende resultaten:

*Ecofin: economisch financiële misdrijven

--  HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE  --
De functie handhaving van de openbare orde omvat openbare rust, veiligheid en gezondheid. In onze politiezone 
gaat dit voornamelijk om het handhaven van de openbare orde op evenementen. We hebben het hierbij 
voornamelijk over evenementen binnen onze eigen politiezone. Ook in andere politiezones worden we geacht 
om bijstand te leveren bij opdrachten van bestuurlijke politie die ze niet alleen aankunnen of waarvoor ze extra 
mankracht nodig hebben (= hycap).  

Er zijn uiteindelijk 185 effectieve evenementen/hycaps doorgegaan. 162 daarvan waren zonder bijstand van 
onze diensten & 23 waren met bijstand.

aanvragen 
verwerkt

500

Evergem: 333

Assenede: 158

Buiten PZ: 9

315  
annulaties
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--  VERKEER  --

Sinds 25 april 2011 is verkeer een basisfunctionaliteit binnen de geïntegreerde 
politie. Binnen onze politiezone werd er een team verkeer opgericht, met de  
repressieve kant van de verkeershandhaving als hoofdtaak. Het preventieve luik en de 
nazorg worden verzorgd door het team beleid en integrale veiligheid. 

AANTAL SLACHTOFFERS VAN EEN VERKEERSONGEVAL

licht-
gewonden 

(2019: 171)

zwaar-
gewonden

(2019: 29) 

doden
(2019: 2)

142

33

2

Voetgangers  
(2019: 11) 

Bestuurders 
(2019: 74) 

Passagiers
(2019: 37) 

Fietsers
(2019: 50) 

Bromfietsers
(2019: 18) 

Motorrijders
(2019: 12) 

54

19

816

71

9

178
slachtoffers

(2019: 202)

AANTAL VERKEERSONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL

Licht gewonden Zwaar gewonden Doden

2020

2016

2017

2018

2019

140

119

29

34

35

= 171

29

28

2

121

120

142

6

2

2

2

= 159

= 179

= 150

= 152

aDministratie

controles

58,6%

Verdeling gepresteerde uren:

21,7%19,7%
BijstanD + opDrachten
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VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

Licht gewonden Zwaar gewonden Doden

12480Geen verzwarende omstandigheden

16Andere verzwarende omstandigheden

22Onder invloed van drugs/medicatie

11Niet-gordeldracht

110Onder invloed van alcohol

3Niet-verzekering

3Overdreven snelheid

116Vluchtmisdrijf

--  WIJKWERKING  --

De functie wijkwerking is de hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie en moet als 
dusdanig een belangrijke plaats innemen in de basispolitiezorg. Onze wijkinspecteurs hebben 
dagelijks een erg gevarieerd takenpakket. Zij bieden bijstand aan gerechtsdeurwaarders, 
doen woonstvaststellingen, herbezoeken na een inbraak, moraliteitsonderzoeken, 
schooltoezicht en zijn aanwezig op evenementen.

872 u 

uren onthaal-
werking

herbezoeken 
i.k.v. een inbraak

204 x

bijstand gerechts-
deurwaarder

woonstvaststellingen

2741

* Belzele: Caroline De Rijcke
* Sleidinge:  Nina Van Koeckhoven & Peggy Van  
  De Walle
* Evergem: Bart Cattoir, Liesbeth Bral &       
  Nathalie Steen
* Wippelgem/Doornzele - Langerbrugge/          
    Kerkbrugge: Ellen Terrie

WIST JE DAT...

... de indeling van de wijken in 2020 werd omgevormd? Hier vind je een overzicht van de 
verschillende wijken en hun inspecteurs.

* Bassevelde-Boekhoute: Philip Van Vooren &         
   Mike Simons
* Assenede: Ellen Coone & Hilde Van Hyfte
* Oosteeklo-Kluizen: Katelyne Onderbeke
* Ertvelde: Hilde Van Hyfte & Stefaan Peirlinck
* Rieme & bedrijven Doornzele: Geert 
  Deschepper

uren schooltoezicht

2741
314 u 46



WIST JE DAT ...

... er bij 139 van de 807 tussenkomsten (17,2%) minstens één betrokkene onder invloed 
(alcohol, drugs) was.

... in 41 tussenkomsten van het team sociale politie, COVID-19 een rechtstreekse rol speelde.

- 11 -

De operationele werking van het team sociale politie wordt verzekerd door 7 operationele personeelsleden. 
Hiervan zijn de 2 consulentes elk halftijds beschikbaar. De 3 Inspecteurs die tevens interventiewerk verrichten 
draaien elk mee voor 35% (hun restcapaciteit = interventie en opleiding). De Inspecteur die tevens buurtpolitie-
werk verricht, is halftijds beschikbaar voor sociale politie. 1 Politieassistent ten slotte vervult zijn rol binnen het 
team voor 75% (restcapaciteit wordt besteed als OGP binnen de interventiegroep). In totaal beschikt ons team 
dus maximaal over 3,2 FTE’s.

--  SLACHTOFFERBEJEGENING  --

De functie slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van een adequate opvang, 
informatie en bijstand aan het slachtoffer. Een politieambtenaar is vaak de eerste die in 
contact komt met een slachtoffer. Het is dus van groot belang dat elke politieambtenaar 
in staat is om deze taak te vervullen. In geval van ernstig tot zeer ernstig slachtofferschap 
is het aangewezen om beroep te doen op een gespecialiseerde medewerker. Het team 
sociale politie staat in voor dergelijke zaken. 

3,2 FTE

807 tussenkomsten

voor 1261 feiten156 huisbezoeken

1332 telefoongesprekken

77 gesprekken op bureel 194 uitgevoerde kantschriften

intrafamiliaal gewelD

intrafamiliale moeilijkheDen

285

Top 5 meest voorkomende feiten:

477296200
BeDreigingen

ziek persoon

VerontrustenDe

opVoeDingssituatie

2019: 738

2019: 183

2019: 1163

2019: 90 2019: 174

2019: 1008



  87 CRISIS TUSSENKOMSTEN IN 2020

Zelfdoding

Natuurlijk 
overlijden

Verdacht 
overlijden

29 x

21 x

10x

MEEST VOORKOMENDE CRISIS 
TUSSENKOMSTEN

Naast de dagelijkse werking neemt het team sociale politie ook deel aan 
een 24-urenpermanentie. Dit houdt in dat iemand van de zorgregio (= 
de politiezones Aalter, Assenede-Evergem, Maldegem en Meetjesland-
Centrum) van wacht is voor deze hele regio. Deze persoon kan  
opgeroepen worden voor alle feiten waar, gezien de psychologische toestand  
van het slachtoffer of door de materiële nood, een tussenkomst van de  
slachtofferbejegenaar vereist is en waar een dringende begeleiding 
noodzakelijk is (bv. dodelijk verkeersongeval, ernstige zedenfeiten, zelfdoding, 
brand, ...).
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20182017 2019 2020

89 87

120 91



PRIORITEITEN & FENOMENEN

DRUGS ......... P. 14

CYBERCRIME ......... P. 15

VERKEERSVEILIGHEID ......... P. 15

INBRAKEN ......... P. 17 

INTRAFAMILIAAL GEWELD ......... P. 17



Voor preventie en vroeginterventie werkt onze politiezone samen 
met Drugpunt Assenede-Evergem. Zij voorzien onder andere een 
aanbod voor scholen (doebeurs,...) en begeleiding bij een beginnende 
verslavingsproblematiek.  

Ook het team sociale politie komt tussen bij verslavingsproblematieken. In 
2020 hadden 139 van de 807 tussenkomsten van de sociale politie te maken met een alcoholintoxicatie. 

Naast de basisfunctionaliteiten, die voor alle lokale politiezones dezelfde zijn, werken we binnen 
politiezone Assenede-Evergem ook met een aantal prioriteiten & aandachtspunten. Deze werden in 
2020 door de leden van de zonale veiligheidsraad bepaald voor de periode van 2020 tot en met 2025. 
Binnen het domein van de veiligheid en leefbaarheid werden volgende prioriteiten weerhouden:

• Drugs (productie,gebruik, verkoop)
• Informaticacriminaliteit (cybercrime)
• Verkeersveiligheid

Naast de prioriteiten werden ook een aantal aandachtspunten geselecteerd:
• Inbraken in gebouwen
• Intrafamiliaal geweld
• De ontwikkeling van de haven in Evergem
• Bestuurlijke handhaving

 Inzake de ontwikkeling van de haven en bestuurlijke handhaving werken wij o.a. mee aan de initiatieven 
van de federale overheid. Dit zal voornamelijk vanaf 2021 van start gaan.
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--  DRUGS   --

PREVENTIE & NAZORG

ONDERZOEK

6 
gevonden plantages

... 6,3 kg cannabis
... 772 planten

... 14.115 EUR cash geld

26
arrestaties

... 23 voorleidingen
... 16 opsluitingen

289
opgestelde processen-verbaal

... 5 voor aanzet tot gebruik

... 6 voor invoer & uitvoer

... 77 voor verkoop

... 13 voor teelt

... 188 voor bezit

gerichte controles

opdrachten van het Parketmeldingen van burgers



De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met vormen van criminaliteit die zich op het internet 
afspelen. Dit fenomeen bestaat uit verschillende strafbare feiten die onder de gemeenschappelijke noemer van 
“Cybercrime” worden geplaatst. 

--  CYBERCRIME   --

Ook in 2020 was verkeerspreventie een belangrijk onderdeel van onze werking. Wegens de COVID-19 pandemie 
zijn echter veel van onze initiatieven geannuleerd. Ook op vlak van uitleningen aan de scholen zien we een vol-
ledige terugval. Sluiting, afstandsonderwijs en andere preventieve maatregelen hebben er voor gezorgd dat er 
voor de scholen soms nog weinig ruimte was voor verkeerseducatie naast alle andere achterstand die de leerlin-
gen en leerkrachten moesten bijbenen.

--  VERKEERSVEILIGHEID   --

PREVENTIE

- 15 -

WIST JE DAT...
De werkgroep schoolomgeving begin 2020 van start ging. Deze werkgroep 
bestaat uit leden van de verkeerscommissie Evergem en heeft tot doel het 
verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Hiertoe wordt 
samengewerkt met de scholen. In 2020 kwamen GBS Evergem, GBS Sleidinge en 
VBS Braambos (Kerkbrugge/Langerbrugge) aan bod. 

RESULTATEN

Alle medewerkers, en in het bijzonder de medewerkers van het verkeersteam, willen instaan voor een vlot en 
vooral veilig verkeer. In samenspraak met de verschillende overheden werden een aantal prioriteiten weerhouden 
op vlak van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Bovenop de prioriteiten werd er ook gecontroleerd op 
andere domeinen zoals roodrijden, hoogtemeting/tonnage, landbouwvoertuigen, schooltoezicht, ANPR,...
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297 PV’s
(2019: 200)

234x oplichting met internet

193x valsheid in informatica

152x informaticafraude

45x hacking

2x datasabotage (idem 2019)

2019: 164 x

2019: 42 x

2019: 76 x

2019: 108 x

Verkeerseducatieve 
materialen uitgeleend

0

Fietsen preventief gecon-
troleerd op de scholen

1305

Nieuwe gemachtigd 
opleiders opgeleid

29

Verkeersgerelateerde 
meldingen aan gemeente

234
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44u controle op fietsverlichting)

GORDEL & GSM ...

ZWAAR VERVOER ...

614 overtredingen in 2020 (2019: 709)

Straten met de meeste overtredingen

Hoeksken
57

Doornstr.
51

Holstraat
35

Molenstraat
19

... PARKEREN

Straten met hoogste % overtreders:

- Beekstraat (Bassevelde)

- Langendam (Sleidinge)

- Holstraat (Ertvelde)

- Oosthoek (Oosteeklo)

- Ertveldesteenweg (Oosteeko)

640.607 gecontroleerde voertuigen

2,1 %
13.386 overtreders

... SNELHEID

Overtreders gordel Overtreders gsm

2016 2017 2019 20202018

398

74

70
37

335284

151

65
18

105

ALCOHOL EN DRUGS ...

2016 2017 20192018 2020

6,5%6,6%
4,9%

3,0%2,6%

Percentage alarm & positief

3209 afgenomen ademtesten (2019: 8064)

28 positieve drugtesten (2019: 29)

2016 2017 20192018 2020

38

232121

44

Aantal overtreders

... ZACHTE WEGGEBRUIKER

Ladingzekering, uitzon-
derlijk vervoer, gewicht, 
rij- en rusttijden

Stilstaan en parkeren

GSM

Negeren verbodsbord
(C21: tonnageverbod

C1+C3: verboden toegang)

Negeren rood licht

7

12

13

23

6



--  INBRAKEN   --
PREVENTIE

132 aanvragen voor AFWEZIGHEIDSTOEZICHT = 527 CONTROLES aan de woningen.

RESULTATEN

In 2020 werden 10 specifieke inbraakgerelateerde opdrachten opgemaakt. Der-
gelijke opdrachten worden bijvoorbeeld opgemaakt indien er sprake zou zijn van 
een inbrakenplaag in een bepaalde regio. Deze opdrachten resulteerden in 114 
extra gerichte patrouilles.

--  INTRAFAMILIAAL GEWELD   --
Het team sociale politie staat in voor hercontactname en herbezoek van slachtoffers van intrafamiliale 
problemen. Dit gebeurt in principe voorzover er sprake is van effectieve geweldpleging, indien de moeilijkheden 
een herhalend karakter vertonen of eenvoudigweg op verzoek van het slachtoffer.

In 2020 werden er 466 PV’s van intrafamiliaal geweld opgesteld. De hoofdbrok daarvan wordt nog steeds gevormd 
door feiten van slagen en verwondingen, gevolgd door belaging/stalking en familiale twist. 
De cijfers vertonen dit jaar een lichte stijging na dat er voor het vierde jaar op een rij een daling was. (2019: 432; 
2018: 451; 2017: 486; 2016: 503). 
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Effectief Poging

Aantal inbraken in woningen Aantal inbraken in gebouwen

2017 20182016 2019
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Zowel in geval van moeilijkheden als effectieve geweldpleging wordt er een onderscheid gemaakt tussen vier 
categorieën: tussen partners, ex-partners, descendenten en andere familieleden. Bij ex-partners, descendenten 
en andere familieleden worden voornamelijk moeilijkheden aangegeven. Bij partners wordt er iets meer geweld 
gemeld.

Ex-partners
36

90
Partners 109

75

MoeilijkhedenGeweld

Descendenten
43

101
Andere 

familieleden

12

18

PARTNERGEWELD... WAT NU?

Indien bij slachtoffers de behoefte wordt waargenomen tot verdere 
hulpverlening, verwijst het team sociale politie hen door naar de bevoegde 
instanties voor gespecialiseerde en door de overheid gesubsidieerde vrijwillige 
hulpverlening.

In 2020 werd 25.7% van de aangemelde koppels succesvol doorverwezen 
naar de Cel Partnergeweld van het CAW. 

Ben je zelf slachtoffer van geweld? Ben je getuige? Wordt het je soms allemaal wat teveel waarna je de controle 
verliest? 
Naast de Cel Partnergeweld bestaan er nog verschillende andere vormen van verdere hulpverlening waar het 
Team Sociale Politie in geval van intrafamiliale problemen kan naar doorverwijzen (bv. CAW slachtofferhulp, 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, OCMW, Opvangtehuis, ...).
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--  MEDEWERKERS   --

ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande cijfers spreken over de gemiddelde toestand in 2020. We spreken in de diagrammen over het 
aantal medewerkers in theorie (incl. langdurig zieken, NAVAP,...). In de corresponderende balken er onder gaat 
het over het aantal fulltime equivalenten (FTE).

OPLEIDING

In onze politiezone wordt er steeds geïnvesteerd in het blijvend leren. Dit om te zorgen voor een nog betere 
dienstverlening. Hieronder ziet u een overzicht van het aantal gevolgde uren opleiding door burgerpersoneelsleden 
(Calog) en operationelen in 2020. De terugval is vooral te wijten aan corona. Het aanbod van de scholen werd sterk 
verminderd en het aantal deelnemers ingeperkt. Zelfs de opleidingen rond geweldsbeheersing ontsnapten niet 
aan de veiligheidsmaatregelen. Ons trainingspercentage geweldsbeheersing werd hierdoor gereduceerd van 86% 
in 2019 naar 46% in 2020. Ondanks extra inspanningen zijn we er dus niet in geslaagd om de opgelegde normen 
te halen.
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OperationeelCalog

2019
3197 u

215 u

2018
200 u

3200 u

133 u
2020

1795 u

29

60

17

46

Calog = burgerpersoneelOperationeel

5

65

 .. Middenkader

 .. Officieren .. Basiskader

161196

.. Hulpkader

5,8 FTE 15,8 FTE 56,2 FTE 0,8 FTE

 .. Niveau B

 .. Niveau A .. Niveau C

.. Niveau D 

5962

8 FTE5,3 FTE1,8  
FTE

3,8 
FTE
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--  FINANCIËN   --

UITGAVEN

In 2020 voorzagen we een volledige invuling van de 
vacatures en dus geen budget meer voor detachering. Dit 
is een gevolg van de meerjarenbudgettering 2020-2026. 
Ondermeer daardoor stijgt het aandeel van het personeel in 
de uitgaven met 5% t.o.v. 2019 en daalt het aandeel van de 
werkingskosten in de uitgaven van de politiezone. De daling 
in ‘investeringen’ in 2020 t.o.v. 2019 is een gevolg van de 
eenmalige grote investering in ANPR-palen in 2019 (500 000 
EUR).
Kenmerkend voor 2020 is een snellere migratie van desktops 
naar laptops. Dit is mede ingegeven door het telewerk, dat 
versneld ingang heeft gevonden als rechtstreeks gevolg van 
de COVID-19-maatregelen. Door in te zetten op een snelle 
migratie naar laptops kon telewerk-thuiswerk en mobiel 
werken sneller en beter ingevoerd en bestendigd worden 
voor telewerkbare functies en opdrachten. Daarnaast is ook 
geïnvesteerd in een mobiel flitstoestel.

INKOMSTEN

In 2020 ontving onze zone €9.625.315 waaronder €288.473 van het verkeersveiligheidsfonds 2015.  Voor het 
overige bestaan deze inkomsten uit federale toelagen, aangevuld met gemeentelijke dotaties.

Voor de huidige legislatuur (gemeenten Assenede en Evergem) is afgesproken dat de gemeentelijke dotaties 
voor de politiezone worden vastgelegd op 1.700.000 euro voor gemeente Assenede en 4.500.000 euro voor ge-
meente Evergem. Op die manier weten de gemeenten hoeveel politie zal kosten (voor hun BBC-meerjarenplan-
ning), en weet ook de politiezone ruim vooraf over welk budget zij kan beschikken voor haar werking. 

De gemeentelijke dotaties vormen het sluitstuk voor het budget van politie. Het is dan ook duidelijk dat dit een 
principiële beslissing betreft, waarvan indien noodzakelijk, kan afgeweken worden na voorlegging aan politie-
college en politieraad. 
Het zal zaak zijn om bij de invulling van de formatie en de planning van de investeringen, rekening te houden 
met deze afspraken.

82 %

13 % 5 %

Personeel InvesteringenWerkingskosten

Dotatie Evergem

Saldo verkeersveiligheidsfonds 2015

Verkeersveiligheidsfonds 2020

Federale toelage

Dotatie Assenede

28 %

3 %

4 %
18 %

47%
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--  ICT   --

Ook op vlak van ICT heeft politiezone Assenede-Evergem niet stil gezeten. Hieronder staan een aantal  
realisaties uit 2020:

• Vernieuwing CAD-software & CAD PC’s
• nieuw FIT-station 
• automatisch opruimen van de centrale gebruikers profielen 
• installatie monitoring voor IT-materiaal (servers, PC’s, switchen, telefoon) 
• installatie video conferencing vergaderzaal 
• Omschakeling naar nieuwe hilde lijn, meer bandbreedte 
• Laptops voor de wijk 
• Installatie NAS + backup voor UFED/LRD 

• Papercut, printen met badge en gemakkelijker beheer en installatie van printers
• FOCUS 
• Uitbreiding WiFi-accesspoints 
• Nieuwe noodbatterijen voor servers in gebruik 
• Zolder en serverroom opgekuist 
• Nieuwe switch en gateway in Assenede geïnstalleerd 
• Bewakingscamera’s toegevoegd/uitgebreid
• ...



(STERKE) STIJGINGEN

MEDEWERKERS

--  C     VID-19    --

2020 was een jaar waarin we zo goed als volledig beheerst werden door COVID-19. In onderstaande 
rubriek geven we een verzameling van een aantal opvallende cijfers die hoogstwaarschijnlijk een 
gevolg zijn van COVID-19 en de opgelegde maatregelen. Daarnaast geven we een overzicht van de 
impact op onze eigen werking. Extra maatregelen brachten namelijk extra patrouilles en toezicht met 
zich mee. Tot slot kijken we ook kort naar de impact ervan op onze medewerkers die zich dagdagelijks 
in de vuurlinie moesten begeven en op onze financiën.

(STERKE) DALINGEN

EEN AANTAL OPVALLENDE CIJFERS

Net als alle andere organisaties had COVID-19 een sterke invloed op onze eigen werking. Thuiswerk , 
waar mogelijk, werd de norm en ook bij onze diensten werden een aantal medewerkers getroffen door 
het virus. Daarnaast werd de vraag naar extra patrouilles en controles opgedreven. Hieronder krijgen 
we een overzicht van het aantal uren gepresteerd thuiswerk, ziektedagen wegens COVID-19 en het 
aantal uren dat er extra patrouilles werden ingezet bovenop de reguliere werking.
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- 66% - 30%- 46%

Inbraken in woningen
Aanvragen 

afwezigheidstoezicht Inbraken in gebouwen

- 19%

Bijstand
gerechtsdeurwaarder

- 21%

Aangiftes verlies 
voorwerp

- 32,4%

Aangiftes voor 
diefstal

+ 15%

Aangiftes voor 
oplichting

+ 48,5%

Cybercrime

+ 42%

PV’s bezit & verkoop 
drugs

+ 63%

Bestuurders onder 
invloed van alcohol



VASTGESTELDE CORONA OVERTREDINGEN

FINANCIËN

Inzake het naleven van de opgelegde COVID-19-maateregelen werd er gevraagd door de bestuurlijke 
overheid om, naast de preventieve controles, ook repressief op te treden. Onderstaande cijfers geven 
het aantal opgemaakte PV’s en voorstellen van OI (= onmiddellijke inningen) weer. Een belangrijke 
kanttekening is dat één tussenkomst kan bestaan uit verschillende PV’s voor éénzelfde persoon. 
Bijvoorbeeld: wie zich niet hield aan het samenscholingsverbod en daarbij geen mondmasker droeg 
beging twee verschillende overtredingen.

Feit PV’s
PV + 

voorstel OI

Niet naleven verplaatsingsverbod 144 94

Niet naleven samenscholingsverbod 213 72

Niet naleven mondmaskerplicht in openbaar vervoer en andere publieke 
plaatsen

16 12

Niet naleven social distancing 68 0

Feitelijkheden en lichte gewelddaden 2 0

Niet naleven hygiënemaatregelen in een ondernemening, vereniging, 
horeca, winkel,...

1 0

Niet naleven opgelegde quarantaineplicht 1 0

Niet naleven van het bevel tot sluiting van handelszaken, markten, 
horeca,...

0 3

Ook de financiën van de politiezone ondergingen de gevolgen van het uitbreken 
van de COVID-19-pandemie. Ondermeer volgende aankopen drongen zich op: 

handgels, mondmaskers (chirurgisch - FFP2- FFP3), plexi schermen (verhoorlokalen en burelen), nitrile 
handschoenen, hygiënische reinigingsdoekjes, extra handzeeppompjes, extra papieren handdoeken, 
faceshields, spuugbrillen, zipzakjes voor individuele beschermingsmiddelen van de operationele 
medewerkers, ellebooggrepen deuren, stickers voor bewegwijzering vloer,...

- € 22.600 
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Ziekte wegens 
COVID-19

23 dagen (admin. medewerkers)

211 dagen (operationeel)

Aantal uren 
thuiswerk

5682 uur (admin. medewerkers)

8728 uur (operationeel)

Extra ‘ Coronaploegen’

3096 uur (vroege ploeg)

3194 uur (late ploeg) 


