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Aan een veilige en leefbare omgeving werken we samen! 
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Een woordje van de korpschef 

 

Beste lezer, 

Samen met de Burgemeester, het Openbaar Ministerie Oost-Vlaanderen en de Dirco en Dirjud van 

de federale politie Oost-Vlaanderen wordt het beleid van onze zone uitgetekend in het Zonale 

Veiligheidsplan en opgevolgd in de jaarlijkse Zonale Veiligheidsraden. Hiermee wordt een balans 

gezocht als politiedienst tussen bestuurlijke en gerechtelijke politie en taken van bestuurlijke en 

gerechtelijke overheden. De wijze waarop we dit realiseren is gesteund op het Belgisch theoretisch 

model van de excellente politiezorg (EPZ)  en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  

2018 werd op strategisch niveau een aanloop genomen naar het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 

door van start te gaan met de evaluatie van zowel de reguliere werking als de prioriteiten, een 

strategische dag te organiseren waaruit een ambitienota is voort gevloeid.  

Dit is de vierde editie van het jaarverslag. Dit geeft als mogelijkheid dat trends kunnen worden 

gedetecteerd en vergelijkingen met vorige jaren mogelijk worden.  

We wensen u veel leesplezier. 

 

Yasmine Vanavermaete - korpschef PZ Maldegem 
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1. Operationele diensten 

1.1. Dienst operaties 

1.1.1. Interventie 
 

De interventiedienst van de politie beantwoordt 

24/24 en 7/7 alle oproepen tot dringende 

politiehulp. 

Deze basisfunctionaliteit bestaat erin om 

binnen een passende termijn een antwoord te 

bieden op elke oproep waarbij een politionele 

interventie ter plaatse noodzakelijk is. 

Bij dringende oproepen via de noodnummers 

100/101 of via één van onze lokale 

oproepnummers, wordt deze dienst via een 

centrale meldkamer te Gent, CICOV, ter plaatse 

gestuurd. In 2018 registreerde CICOV zo’n 5.196 oproepen waarvan er 3.318 effectief 

doorgegeven (of gedispatcht) werden naar onze interventieploegen voor verdere afhandeling. 

Het aantal oproepen steeg met 1,06% in vergelijking met 2017. Ten opzichte van 

datzelfde jaar steeg het aantal gedispatchte oproepen met 1,1%. 

 Aantal 

gebeurtenissen 

Gemiddeld 

aantal 

interventies 

per uur  

Gemiddelde 

aanrijtijd 

Mediaan1 

aanrijtijd 

Gemiddelde 

afhandelings-

tijd 

Mediaan 

afhandelings-

tijd 

2015 4728 0,5 14 min 9 min 46 min 24 min 

2016 4934 0,6 13 min 10 min 42 min 21 min 

2017 4892 0,6 14 min 10 min 45 min 23 min 

2018 5196 0,6 14 min 10 min 44 min 22 min 

Gedurende 2018 liep het totaal aantal gemelde gebeurtenissen2 op tot 5.196. Het hoogste aantal 

van de afgelopen 4 jaar. Gemiddeld blijft het cijfer voor interventies per uur in 2018 op 0,6 staan.  

                                                   
1 De mediaan geeft een beter beeld gezien dit het middelste element aangeeft van een geordende 

verzameling terwijl de uitschieters het gemiddelde grondig kunnen beïnvloeden.  
2 Het aantal gebeurtenissen of meldingen geregistreerd door CIC,  dispatch/S, dispatch/N en MDT. 

Bron: Statistieken_Z_MALDEG_2018, opgevraagd bij CIC OVL op 08/04/2019 
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De meeste gebeurtenissen zijn te koppelen aan verkeer; verkeersongevallen met stoffelijke schade 

(147 tussenkomsten) of met lichamelijk letsel (85 tussenkomsten) en onbeheerde (120 

tussenkomsten) en loslopende dieren op de openbare weg (99 tussenkomsten), vormen de top 3.  

Aanrijtijd en afhandelingstijd 

De gemiddelde aanrijtijd van 2018 is 14 minuten. De gemiddelde afhandelingstijd van de 

interventieploegen is 44 minuten. De mediaan aanrijtijd en afhandelingstijd is respectievelijk 10 

minuten en 22 minuten. Dit blijft ongeveer stabiel met voorgaande jaren.  
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We stellen vast dat bij het gros van de interventies de ploeg in minder dan 15 minuten ter plaatse 

is; namelijk in 69% van de gevallen, waarvan nog eens een 47% in minder van 10 minuten een ploeg 

ter plaatse heeft.  

 

De afhandelingstijden variëren sterk. Dit is namelijk afhankelijk van het soort interventie. De ene 

interventie vraagt meer tijd dan de andere. De afhandelingstijd bedraagt in 20% van de gevallen 

tussen de 30 minuten en 1 uur. Op een tweede plaats staat de 15% interventies die tussen de 5 à 

10 minuten wordt afgehandeld. Doorheen de jaren blijven deze cijfers dezelfde tendens 

aanhouden. 
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Piekmomenten 

 

De meeste oproepen komen binnen tussen 15u en 20u. Daarna nemen ze af tot 5u ’s morgens. 

Daarna stijgt het aantal oproepen opnieuw met nog een piekmomentje tijdens de ochtendspits 

rond 8u à 11u. In het weekend zijn er ook iets meer oproepen dan gemiddeld tussen 23u en 4u. 

Op zaterdag zijn er de meeste gedispatchte opdrachten die binnenkomen. Gevolgd door zondag, 

woensdag en vrijdag. De kalmste dag van de overige dagen is gemiddeld genomen de dinsdag.  
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1.1.2. Verkeer 

Verkeerveiligheid is één van de strategische doelstellingen van het Zonaal 

Veiligheidsplan (ZVP). In Maldegem blijft dit een belangrijk aandachtspunt en 

werkpunt. We dragen bij aan het Nationaal Veiligheidsplan waarin men wenst te 

‘voorzien in een voldoende en kwaliteitsvolle verkeershandhaving met goed 

opgeleide en uitgeruste collega’s teneinde de dodelijke verkeerstol op onze wegen 

sterk te doen afnemen in samenwerking met onze partners en overheden.’ 

Verkeersongevallen 

Het totale aantal verkeersongevallen 

in Maldegem daalde in 2018 sterk 

tot een 366 ongevallen. 

Het aantal verkeersongevallen met 

louter materiële of stoffelijke 

schade daalde naar 250. Dit is het 

laagste cijfer van afgelopen 9 jaar.  

Het aantal verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel daalde eveneens 

naar 116. Dit cijfer stemt ongeveer 

gelijk met de cijfers van 2010 en 2013. 

De afname bij het aantal ongevallen 

met lichamelijk letsel is voornamelijk 

te zien bij de verkeersongevallen met 

enkel gewonden. Jammer genoeg 

steeg het aantal verkeersongevallen 

met enkel doden in 2018 tot 3. 
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Betrokken weggebruikers 

Het totaal aantal weggebruikers die betrokken 

raakte in een verkeersongeval in Maldegem 

daalde in 2018 naar 255. 

De cijfers tonen helaas wel een toename in het 

aantal dodelijke slachtoffers bij de 

verkeersongevallen in Maldegem. Het aantal 

zwaargewonden daalde dan weer net zoals het 

aantal lichtgewonden en ongedeerde personen. 
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Kenmerken verkeersslachtoffers van verkeersongevallen met lichamelijk letsel 

 

 

Bij de verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel stellen we vast 

dat betrokkenen voornamelijk 

mannen zijn en bestuurder van 

een personenvoertuig. Van de 

60% van de ongevallen waarbij 

een alcoholtest werd uitgevoerd 

bij de bestuurder(s) was 5% 

positief op alcohol. 

Voornamelijk is de 

leeftijdscategorie 25-34 jaar en 

45-54 jaar betrokken bij een 

letselongeval.  
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Lokalisatie 

Onderstaande tabel toont een oplijsting van de aantallen verkeersongevallen per jaar op een 

genummerde weg. Deze staan gesorteerd op het jaar 2018. De meeste ongevallen gebeuren op de 

N9- Koning Leopoldlaan.  

Aantal verkeersongevallen 

genummerde weg 

2014 2015 2016 2017 2018 

N009: Koning Leopoldlaan 40 42 42 43 30 

N049: N49 richting Knokke-Heist 12 22 18 17 13 

N410: Stationsstraat  11 15 11 13 

N410: Aalterbaan 12 10 9 13 12 

N009: Westeindestraat 9 25 12 13 12 

N044: N44 richting Knokke-Heist 7 19 13 16 10 

N009: Markstraat 18 24 8 24 9 

N049: N49 richting Antwerpen 20 28 21 17 8 

N498: Koning Albertlaan  8 5 5 8 

N044: N44 richting Maldegem  5 1 5 8 

 

De volgende tabel geeft het overzicht van de locaties niet-genummerde weg waar de meeste 

ongevallen gebeuren. Eveneens zijn de cijfers gesorteerd op het jaar 2018. De meeste ongevallen 

vonden in 2018 plaats in de Vakekerkweg. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vakekerkweg  8 8 4 7 

Brielstraat 8 8 8 6 6 

Sint Barbarastraat 2 3 1 6 5 

Oude Staatsbaan 9 6 2 5 5 

Kruisken  1 2 2 4 

Krommewege 6 5 6 5 4 

Boudewijn Lippensstraat  5  3 4 

Adegem-Dorp 7 8 3 6 4 

Bogaardestraat 10 9 3 9 4 

Groot Burkelkalseide  2  2 4 
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Preventie 

De politie beschikt over een verkeersteller om goed zicht te krijgen op een 

verkeerssituatie in een bepaalde straat. Deze metingen geven geen aanleiding 

tot verkeersboeten, maar dienen om een analyse te kunnen maken van de 

objectieve gegevens of er effectief te snel gereden wordt.  

Op basis van deze analyse kunnen er dan al dan niet snelheidscontroles 

doorgaan op die locatie. In 2018 werd 28 maal de vraag gesteld om de 

viacount te plaatsen.   

Onze mobiele LED-kar wordt geregeld ingezet langsheen de belangrijke invalswegen van de 

gemeente. Daarop worden preventieboodschappen meegedeeld aan de bestuurders. Ook de 

snelheidsinformatieborden worden actief gebruikt ter sensibilisering van de automobilisten.  

Handhaving  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Alcohol: aantal afgenomen 

ademtesten /jaar (gericht) 

3.549 3.269 3.687 1.460 2.777 

Alcohol: aantal afgenomen 

ademtesten / jaar (niet-gericht) 

1.145 1.304 1.136 1.489 918 

Inbreuken 2014 2015 2016 2017 2018  

 

2568 2243 10721 11447 3204 Snelheidsinbreuken  

 

181 266 178 104 116 Inbreuken op alcohol in het 

verkeer (alert, positief  en 

onbekend) 

 

57 49 70 47 33 Inbreuken op gsm gebruik achter 

het stuur 

 110 82 84 35 25 Inbreuken op het niet dragen van 

de gordel en slecht plaatsen van 

het kinderzitje 

 

115 152 237 200 144 Inbreuken negatie van 

verkeerslichten 

 

162 114 133 84 120 Documenten (inschrijving, 

rijbewijs, verzekering)  

 

18 14 19 28 8 Zwaar vervoer (goederen, 

personen, tachograaf) 

 

115 93 189 207 132 Technische eisen 



Jaarverslag 2018- Lokale Politie Maldegem 13 

Bob campagnes 

 

De zomer BOB campagne loopt gedurende juni, juli en augustus. Tijdens de zomer BOB campagne 

2018 werden 1.563 ademtests afgenomen, waarbij bleek dat er 39 bestuurders onder invloed van 

alcohol reden (=2,50%). Er werden 13 rijbewijzen ingetrokken.  

We stellen vast dat het aantal afgenomen testen terug gestegen is in vergelijking met vorig jaar. 

Het aantal positieve tests bleef echter gelijk. Dit zorgt voor een daling in het percentage positieve 

testen ten opzichte van het aantal afgenomen testen in vergelijking met vorig jaar met -1%.   

 

De winter BOB campagne loopt gedurende december en januari. Tijdens de winter BOB campagne 

2018-2019 werden 1.264 ademtests afgenomen, waarbij bleek dat 10 bestuurders onder invloed 

van alcohol waren (= 0,79 %). 3 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Er werden met 

andere woorden meer testen uitgevoerd in vergelijking met het jaar er voor, maar het percentage 

positieve testen daalde sterk. 

# ademtesten afgenomen onder invloed van alcohol # rijbewijzen ingetrokken

2014 1153 57

2015 1708 82 23

2016 2047 40 7

2017 1135 40 12

2018 1563 39 13
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1.1.3. Gemeentelijke Administratieve Sancties 

De gemeente doet een beroep op de provinciaal sanctionerende ambtenaren voor wat betreft het 

behandelen van processen-verbaal inzake GAS. Begin 2015 werd het protocol afgesloten tussen 

het parket Oost-Vlaanderen en de gemeente Maldegem inzake GAS verkeer, slagen en 

winkeldiefstal. 

# uitgevoerde testen # positieve testen # rijbewijzen ingetrokken

2013-2014 1187 55

2014-2015 1322 42 14

2015-2016 1747 51 7

2016-2017 1839 32 9

2017-2018 932 19 6

2018-2019 1264 10 3
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Stand van zaken afhandeling GAS dossiers niet-verkeer 

Een GAS geldboete kan oplopen tot € 350. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dat maximaal € 175. 

Bij een tweede gelijkaardige overtreding binnen de twee jaar na de eerste vaststelling stijgt de 

geldboete steeds, met een maximum van € 350. 

Er bestaan ook andere sancties. Zo kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om 

een toestemming of vergunning verleend door de gemeente te schorsen of in te trekken, een 

inrichting tijdelijk of definitief te sluiten. De burgemeester kan ook een tijdelijk plaatsverbod 

opleggen, zoals het verbieden van toegang tot een evenement of horecazaak. 

 

In 2018 was er een exponentiële stijging van het aantal GAS overtredingen die zijn vastgesteld in 

Maldegem. Er is meer dan een verdubbeling vastgesteld3.  

Dit komt omwille van het cameraproject van IVM. Sinds september 2018 worden door middel van 

camera’s sluikstorters aan glasbollen gevat en geverbaliseerd. In dat kader werden er 40 overtreders 

geïdentificeerd en werden GAS-PV ’s opgesteld.  

De tabel hieronder toont aan welke artikelen uit het gemeentelijke algemeen politiereglement 

werden overtreden in 2018. We stellen vast dat in 2018 sluikstort en zwerfvuil het hoogste 

aantal GAS-PV’s opleverde, gevolgd door wildplassen en een gebrekkige afsluiting waardoor 

dieren konden ontsnappen.  

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 Eindtotaal 

zwerfvuil/ sluikstort 3 1 0 1 43 48 

wildplassen 3 4 9 2 15 33 

afsluiting dieren 1 0 1 2 7 11 

loslopende dieren 6 3 5 2 6 22 

                                                   
3 Let op, de cijfers kunnen nog wijzigen gezien niet alle dossiers waren afgesloten op moment van de 

opmaak van dit jaarverslag. 
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dag- of nachtlawaai (niet 

veroorzaakt door dieren) 

12 7 3 1 5 28 

geluid veroorzaakt door dieren 2 0 3 4 5 14 

(winkel)diefstal 2 12 10 7 2 33 

negeren bevel autoriteit 0 0 0 0 2 2 

gebruik alarmkanon zonder 

vergunning 

0 0 0 3 0 3 

wangedrag tov politie 0 1 0 0 0 1 

vuurwerk, voetzoekers, … 0 1 0 3 0 4 

boomcars 0 0 0 1 0 1 

dierlijke uitwerpselen 1 0 0 0 0 1 

gebruik in open lucht van 

werktuigen tussen 22u en 6u, op 

zondag of wettelijke feestdagen 

0 1 0 0 0 1 

hondenpoepzakjes bij zich hebben 

en hondenpoep opruimen  

0 0 0 1 0 1 

ontbreken van schermen bij 

werkzaamheden die stof op afval 

verspreiden 

1 0 0 0 0 1 

Eindtotaal 31 30 31 27 85 204 

De evolutie leert ons dat het aantal GAS dossiers in het kader van winkeldiefstal de afgelopen jaren 

is afgenomen, net zoals inbreuken van overlast door dag-  of nachtlawaai.  Het aantal overtredingen 

van sluikstort en zwerfvuil steeg exponentieel. Het project van IVM rond sluikstort aan glasbollen 

verklaart dit aantal. Ook het aantal GAS PV’s inzake wildplassen neemt jaar na jaar toe net zoals de 

inbreuken die te maken hebben met de afsluiting van dieren, loslopende dieren en geluid door 

dieren.  

Stand van zaken afhandeling GAS dossiers verkeer 

De GAS 4 (of GAS-verkeer) procedure wordt toegepast op inbreuken op regels rond stilstaan en 

parkeren. De boetes voor GAS-verkeer variëren van 55 tot 110 euro, afhankelijk van het gevaar of 

de hinder van de overtreding voor andere weggebruikers. Zo zijn er twee categorieën van 

overtredingen inzake stilstaan en parkeren: 

▪ De eerste categorie (55 euro) omvat boetes voor lichte overtredingen van een parkeer- of 

stilstandsverbod, bijvoorbeeld parkeren binnen een woonerf, parkeren voor de inrit van een 

eigendom, ... 

▪ De tweede categorie (110 euro) omvat boetes voor zwaardere overtredingen van een 

parkeer- of stilstandsverbod, bijvoorbeeld op een trottoir, op een zebrapad, op een 

fietspad,… 
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In totaal werden 95 overtredingen GAS verkeer vastgesteld in Maldegem in 2018. Daarvan werd 

er bij 8 dossiers verweer ingediend door de overtreder bij de sanctionerend ambtenaar. Er was 

slechts 1 dossier waarin het verweer aanvaard werd.  

De meeste GAS-verkeer PV’s werden opgemaakt voor het negeren van de 

verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9, gevolgd door stilstaan of parkeren op 

trottoir of verhoogde berm en parkeren op een parkeerplaats voorbehouden 

voor personen met een handicap.  

Artikel GAS omschrijving 2016 2017 2018 Eindtotaal 

verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 26 39 27 92 

stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de 

verhoogde bermen 

  4 18 22 

parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 18 11 17 46 

parkeren links ten opzichte van de rijrichting 2 10 13 25 

parkeren langs gele onderbroken streep 1   4 5 

parkeren voor inrij van eigendommen 5 4 3 12 

stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats 

voetgangers of fietsers 

1 3 3 7 

stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder 

dan 3m van einde fietspad 

45 17 2 64 

parkeren op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een 

(bus)halte aanwijst 

    2 2 

parkeren waardoor vrije doorgang op rijbaan minder dan 3m breed   1 2 3 

stilstaan of parkeren op  minder dan 5m van kruispunten     1 1 

motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden of aanhangwagens langer dan 

24u parkeren op de openbare weg 

    1 1 

niet plaatsen van speciale kaart bij parkeren op plaats voorbehouden voor 

personen met een handicap 

1 1 1 3 

stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 1   1 2 

voertuig geparkeerd deels op trottoir- deels op fietspad 1     1 

parkeren op of buiten witte markeringen   2   2 

parkeren op plaats waar toegang tot buiten de rijbaan aangelegde 

parkeerplaats verhinderd wordt 

1     1 

parkeren op rijbaan verdeeld in rijstroken 1     1 

parkeren op de berm   4   4 

parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig   1   1 

Eindtotaal 103 97 95 295 
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1.2. Operationele ondersteuning 

1.2.1. Lokale recherche dienst (LRD) 

Aantal geregistreerde inbreuken binnen de criminele fenomenen 

 

Er werden 1097 criminele inbreuken 

geregistreerd in onze politiezone in 2018. 

Dit ligt net iets onder het cijfer van 2017.  

Het aantal criminele inbreuken per 1000 

inwoners was in 2018 in Maldegem gelijk 

aan 46,2.  

 

 

Ophelderingsgraad 

De ophelderingsgraad is het aandeel (%) opgehelderde inbreuken. Een inbreuk is opgehelderd als 

minimum één dader is gekend. De ophelderingsgraad voor de meeste criminele fenomenen neemt 

in de loop van de volgende jaren nog licht toe doordat nieuwe elementen tijdens het verder 

onderzoek aan het licht kunnen komen. 

 

Uit onderzoek blijkt echter dat de ophelderingsgraad na een drietal jaar stabiliseert.  

Daarom werd er voor gekozen de ophelderingsgraad voor het jaar 2016 als referentie te nemen. 

De ophelderingsgraad voor feiten gepleegd in 2017 en 2018 worden informatief weergegeven. Het 

bestuderen van de ophelderingsgraad voor fenomenen met kleine jaarlijkse aantallen heeft weinig 

zin. Het is dan beter om de ophelderingsgraad op een hoger geografisch niveau, bijvoorbeeld het 

arrondissement, te bestuderen. 

% opgehelderde inbreuken 
   

 
Opgehelderd 

% 2016 

Opgehelderd 

% 2017 

Opgehelderd 

% 2018 

Diefstal van wapens en explosieven 100.0     

Productie van cannabis in grote hoeveelheid 100.0 100.0   

Wapens en springstoffen 75.0 41.7 11.7 

Fysiek geweld (andere openbare plaats) 75.0 
 

40.0 

Drugs 63.5 76.0 88.9 

Winkeldiefstal 60.0 72.0 50.0 

Inbraak in openbare of overheidsinstelling 60.0 
 

25.0 

Milieu 53.4 38.5 38.6 

Geweld tegen beroepen van algemeen belang 50.0 50.0 66.7 
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Fysiek geweld (openbare weg) 50.0 56.0 33.3 

Fysiek geweld (publiek toegankelijke plaats) 45.5 28.6 38.5 

Vreemdelingenwetgeving 44.4 60.0 66.7 

Autodiefstal 40.0 
 

  

IFG: fysiek (totaal) 37.8 46.0 46.3 

IFG: algemeen totaal 33.3 30.8 35.2 

Identiteitsfraude 33.3 33.3 42.9 

IFG: psychisch (totaal) 28.9 20.3 25.0 

Zedenmisdrijven 21.4 14.3 25.0 

Bedrog 18.8 11.8 25.0 

Bromfietsdiefstal 16.7 
 

  

Diefstal en afpersing 14.0 12.8 11.3 

Beschadiging van auto 12.1 9.4   

Beschadigen van eigendom 10.6 13.6 5.8 

Inbraak in gebouw (totaal) 8.2 3.6 4.8 

Diefstal uit of aan voertuig 5.6 
 

21.9 

Informaticacriminaliteit 4.8 10.3 5.3 

Woninginbraak 4.4 5.1 4.3 

Fietsdiefstal 1.2 1.8 8.9 

Steekpartij   100.0   

Betaalkaartfraude   9.1   

Metaaldiefstal   14.3   

Diefstal met geweld zonder wapen   25.0   

Diefstal gewapenderhand   
 

50.0 

Zakkenrollerij   
 

16.7 

Handel en productie van vuurwapen   
 

100.0 

Phishing   
 

33.3 

Mensenhandel - economische uitbuiting   
 

100.0 

Hormonen en doping   
 

100.0 

Humane doping     100.0 
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Inbraken 

Inbraken is één van de strategische doelstellingen van het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) van onze 

politiezone. 

Een inbraak in een gebouw is een diefstal met braak, inklimming 

of valse sleutels in een gebouw: woning (strikt: zonder aanhorige 

gebouwen), handelszaak, bedrijfsgebouw, openbaar gebouw en 

overheidsgebouw.  

In Maldegem daalt het aantal inbraken jaar na jaar na de 

inbraakgolf in 2014. In 2018 werden er nog 63 inbraken in 

gebouwen vastgesteld. Het aantal inbreuken ‘inbraak in gebouw’ 

is het laagste aantal van alle Oost-Vlaamse politiezones. Het 

aantal komt neer op gemiddeld 2,7 inbraken per 1000 inwoners.  

 

Onder inbraak in een woning (strikt) wordt verstaan een diefstal met braak, inklimming of valse 

sleutels, met of zonder geweld in een woning (met uitzondering van de aanhorige gebouwen (bv. 

tuinhuis, caravan,...). We stellen vast dat dit aantal licht gestegen is in vergelijking met vorig jaar (zie 

grafiek op volgende pagina). Toch heeft PZ Maldegem het laagste aantal inbreuken 

woninginbraak voor het jaar 2018 van alle politiezones in Oost-Vlaanderen.  De meeste 

inbraken komen voor in het eerste en het vierde kwartaal (donkere dagen). 
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In 2018 daalde het aantal inbraken in 

handelszaken of bedrijven terug naar 

11. Dit komt op 0,5 inbraken per 1000 

inwoners in Maldegem. Maldegem 

bengelt met dit cijfer opnieuw onderaan 

en heeft het vijfde minste aantal 

inbreuken in deze categorie van alle 

politiezones in Oost-Vlaanderen.   

 

Inbraak in een openbare of 

overheidsinstelling “strikt” is een 

diefstal met braak, inklimming of valse 

sleutels, met of zonder geweld, in een 

openbare of overheidsinstelling 

(ziekenhuis, gemeentehuis, school, 

religieus gebouw, …). In 2018 waren er 4 

dergelijke inbraken.   
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Preventie 

Vakantietoezicht 

 

Het aantal aangevraagde afwezigheidstoezichten daalde in 2018 naar 195. De toezichten 

worden vaker gevraagd bij mensen die langere tijd afwezig zijn. Het aantal dagen afwezigheid 

daalde (te verklaren o.a. doordat er minder aanvragen waren) maar het aantal controles door de 

politie nam wel licht toe. Voor de zomervakantie wordt ook telkens een artikel gepubliceerd in het 

gemeentelijk infomagazine om de inwoners attent te maken op het nut van afwezigheidstoezicht. 

Diefstalpreventie advies (DPA) 

In onze zone zijn er 4 diefstalpreventie adviseurs die professioneel advies kunnen geven aan de 

burger die er om vraagt, maar anderzijds ook om de bevolking te sensibiliseren dat 

inbraakpreventie geen handenvol geld dient te kosten.  

In 2015 hebben de diefstalpreventie adviseurs van de politie 75 huisbezoeken uitgevoerd voor 

inbraakpreventie-aan-huis. Dit cijfer is sterk gedaald. In 2016 waren er 13 DPA huisbezoeken. In 

2017 werden er 11 DPA bezoeken uitgevoerd en in 2018 opnieuw 14. 

BIN Maldegem 

Wanneer een diefstal, inbraak of verdacht feit wordt aangegeven, kan er door 

de lokale politie een BIN bericht worden ingesproken. De leden van de BIN 

worden dan opgebeld en krijgen het bericht te horen. De BIN versterkt de 

samenwerking tussen de politie, de burgers en de lokale overheid. Het 

voorbije jaar werd de BIN verschillende keren opgestart naar aanleiding van 

woninginbraken. 
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Nationale actiedag tegen inbraken 

Ter gelegenheid van “1 dag niet” werden flyers verspreid voor de aanvraag DPA op de 

maandagmarkt. Er werd een uiteenzetting gegeven voor een bond van 

gepensioneerden met betrekking tot ‘Weet wie er aan de deur staat’. Deze boeiende 

uiteenzetting gaf meer uitleg over hoe je mensen kunt herkennen die aanbellen om 

te zien om ze te vertrouwen zijn.  

 

Drugs 

Het in kaart brengen van de drugsproblematiek is opgenomen als strategische doelstelling in het 

Zonale Veiligheidsplan (ZVP). Het is voornamelijk de lokale recherchedienst die zich bezighoudt 

met deze materie. 

 

Het fenomeen ‘drugs’ omvat zowel feiten van handel, in-en uitvoer, verkoop, bezit als van 

productie van illegale verdovende middelen. In 2017 is er een stijging te merken tot 75 

geregistreerde inbreuken. In 2018 loopt dit echter terug naar 36 inbreuken. Dit komt neer op 1,5 

inbreuken drugs per 1000 inwoners. Dit is tevens het laagste aantal inbreuken in vergelijking met 

alle andere politiezones in Oost-Vlaanderen. 

Het dealen (verkopen of te koop aanbieden) van drugs (zonder machtiging) is in de afgelopen 

jaren in Maldegem wel afgenomen tot slechts 2 inbreuken op jaarbasis in 2018 (ofwel 0,1/1000 

inwoners). 4 Inbreuken op drugsbezit komen meer voor, al is het aantal inbreuken in 2018 wel weer 

afgenomen naar 29.  

                                                   
4 Dit cijfer kan echter nog wijzigen omdat nog niet alle dossiers waren afgesloten op het moment van 

de opmaak van dit jaarverslag. 
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Drugs 2015 2016 2017 2018 

Fabricatie 7 10 2 2 

Bezit 34 27 55 29 

Gebruik 1 4 4 2 

In- en uitvoer 0 0 1 1 

Productie en import synthetische drugs 1 0 0 1 

Productie in grote hoeveelheid van cannabis 1 2 1 0 

Verkoop 11 11 12 2 

 

Cybercrime 

De geïntegreerde politie zal de aanpak van cybercriminaliteit versterken en de 

interne werking inzake de aanpak van cybercriminaliteit verbeteren. Cybercrime 

is vanaf 2017 opgenomen als strategische doelstelling in het zonaal 

veiligheidsplan. 
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Hiernaast zijn het totaal aantal misdrijven met 

een ICT/online element weergegeven. Jaar na 

jaar stijgt dit aantal tot 88 feiten in 2018.5 Deze 

cijfers zijn dus inbreuken in de ruime zin van 

cybercrime. Hieronder wordt er dieper 

ingegaan op bepaalde categorieën binnen de 

cybercrime inbreuken. 

Informaticacriminaliteit omvat de aanslagen 

op de veiligheid van een informaticasysteem of 

de integriteit van de in een informatica-systeem 

opgeslagen gegevens. Een aantal specifieke 

handelingen zijn strafbaar: 

 

 

1. Valsheid in informatica: vervalsen (invoeren, wijzigen, wissen) van geïnformatiseerde 

gegevens waardoor de juridische draagwijdte van de gegevens verandert of gebruik maken 

van de verkregen gegevens wetende dat ze vals zijn. 

2. Informaticabedrog: verwerven van een bedrieglijk vermogensvoordeel door 

geïnformatiseerde gegevens in te voeren, te wijzigen of te wissen. 

3. Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van 

informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, 

verwerkt of gedragen: 

a. Hacking betreft het zich onrechtmatig toegang verschaffen (van binnenuit of van 

buitenuit) tot een informatiesysteem of zich daarin handhaven, zijn toegangs-

bevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijden met inbegrip van de 

voorbereidende handelingen, hacking op vraag (opdracht geven of aanzetten tot) 

en het helen van de gegevens verkregen door middel van informaticapiraterij. 

b. Informaticasabotage is het invoeren, wijzigen of wissen van gegevens, met 

bedrieglijk opzet en met het oogmerk om te schaden, met inbegrip van bepaalde 

voorbereidende handelingen en betreft alle personen die gegevens die schade 

kunnen berokkenen of de correcte werking van een informaticasysteem kunnen 

belemmeren, ter beschikking stellen, verspreiden of verhandelen. 

De term informaticacriminaliteit slaat dus enkel op aanslagen op de veiligheid van 

een systeem of de integriteit van de in een informaticasysteem opgeslagen 

gegevens en niet het gebruik van informatica als middel voor het plegen van 

andere misdrijven.  

                                                   
5 Deze cijfers kunnen een onderschatting zijn, dit afhankelijk van vattingspraktijken en technische 

beperkingen. Bron: FPF/DGR/DRI/BIPOL - Criminaliteitsbarometer 2016 t.e.m. 2019 d.m.v. 

Datawarehouse (Afsluitingsdatum: 26/04/2019) 
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Het aantal inbreuken betreffende informaticacriminaliteit6 is in 2018 opnieuw afgenomen naar 

19 inbreuken. Daarvan zijn 11 inbreuken betreft informaticabedrog, 7 betreft hacking en 1 betreft 

sabotage. 

 

 

Internetfraude of internetoplichting is de online variant van de klassieke oplichting: het ontfutselen 

van geld of goederen aan nietsvermoedende personen met mooie woorden en voorstellen. Ook 

wanneer iemand daarvoor gebruikmaakt van het internet is er sprake van oplichting. 

Internetfraude neemt toe de afgelopen jaren. In 2018 waren er in Maldegem 43 inbreuken.  

                                                   
6 ICT/online-crime in strikte zin: optelling van inbreuken op valsheid in informatica, informaticabedrog, 

hacking, informaticasabotage. 
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Audiovisueel verhoor minderjarigen 

De lokale recherche van de politie Maldegem is lid van een arrondissementeel samenwerkings-

verband (TAM-netwerk) waarbij er een rolverdeling is voor het uitvoeren van verhoren van 

minderjarige slachtoffers van zedenfeiten. 7 

Audiovisueel verhoor 

minderjarigen 

2015 2016 2017 2018 

Aangevraagde verhoren door 

PZ Maldegem 

15 13 8 14 

Verhoren uitgevoerd door PZ 

Maldegem 

47 8 158 349 

 

Aanhoudingen 

De bestuurlijke of administratieve aanhouding, kan men omschrijven als 

een dwangmaatregel. De administratieve aanhouding is geen aanhouding van 

een persoon die verdacht wordt van een misdrijf. Het is echter een preventieve 

vrijheidsberoving, die kan uitgevoerd worden los van de vraag of de verdachte 

een misdrijf heeft gepleegd.  

De gerechtelijke aanhouding is ook een dwangmaatregel, teneinde om je voor te leiden bij een 

onderzoeksrechter of een andere bevoegde magistraat. Dit betekent dat je verdacht wordt van  

zware feiten (bestraft met een gevangenisstraf van minstens één jaar). De politie gaat je ter 

beschikking stellen voor het gerecht. Een administratieve aanhouding kan meteen gevolgd worden 

door een gerechtelijke aanhouding als een misdrijf wordt vastgesteld of ontdekt. 

In Maldegem werden er in 2018 27 personen bestuurlijk aangehouden, wat een daling is ten 

opzichte van 2017. In de meerderheid van de gevallen gaat het om openbare dronkenschap, illegaal 

verblijf, een verstoring van de openbare orde of in het kader van een familiale twist of onenigheid.  

Daarnaast waren er 35 gerechtelijke arrestaties. Deze aanhoudingen 

gebeuren in het kader van een seining, verdachtmaking voor zwaardere feiten 

die erg gevarieerd zijn, zoals het bezit van verdovende middelen, opzettelijke 

slagen en/of verwondingen, onwettige bewerking of vervaardiging van 

verdovende middelen, bevel tot gevangenneming, verontrustende 

opvoedingssituatie, gewapende weerspannigheid, … 

                                                   
7 Bron: jaarverslag Cel Kinderverhoor Arrondissementele TAM leden 
8 8 uitgevoerd door PZ Maldegem als verhoorder en 7 uitgevoerd door PZ Maldegem als regisseur. 
9 20 uitgevoerd door PZ Maldegem als verhoorder en 14 uitgevoerd door PZ Maldegem als regisseur. 

Type aanhouding 2016 2017 2018 

Administratief / bestuurlijk 27 44 27 

Gerechtelijk 20 25 35 

Totaal 47 69 62 
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1.2.2. Het contactteam 

Wijkwerking 

De wijkwerking is één van de belangrijkste instrumenten van de gemeenschapsgerichte politiezorg. 

De wijkinspecteur is dan ook het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor de buurtbewoners.  

Er zijn vijf wijken in Maldegem met elk hun wijkinspecteurs. Als je wil weten wie jouw wijkinspecteur 

is, dan kan je dit snel opzoeken via https://www.politie.be/5424/contact/je-wijk. Je vindt er ook de 

contactgegevens van je wijkinspecteur! 

Domiciliefraude 

In 2017 werd het fenomeen ‘domiciliefraude’ toegevoegd als één van de strategische doelstellingen 

van het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) van onze politiezone. We willen bijdragen tot het bestrijden 

van domiciliefraude, waarbij het financiële en sociale aspect centraal staan. 

Woonstvaststellingen 

 

In 2018 werden er 1605 woonstvaststellingen 

gedaan binnen onze politiezone. Dat is opnieuw 

een lichte daling met vorig jaar. Dit cijfer blijft 

wel nog steeds veel lager dan het aantal 

woonstvaststellingen uit 2014. 

 

 

 

Kantschriften 

Met 1812 afgewerkte kantschriften in 2018 wordt de daling sinds 2014 opnieuw omgebogen 

tot een lichte stijging. 

Kantschriften zijn opdrachten van de Procureur 

des Konings, Jeugdrechter, Onderzoeksrechter, 

en andere gerechtelijke diensten of 

politiediensten. De uit te voeren opdrachten 

zijn zeer verscheiden: verhoor van een 

overtreder, verdachte, getuige, betekening van 

een rijverbod, nazicht van geleden schade, …  

Naast het contactteam worden ook de andere 

teams belast met het uitvoeren van 

kantschriften.  
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Deurwaarder 

Op 1 juni 2018 zijn we gestart met alle aanvragen door de deurwaarder te behandelen via een 

applicatie.  De twee grote voordelen zijn, enerzijds geen papieren rompslomp meer en anderzijds 

een directe verwerking van de cijfers.  

Er kunnen via de app twee zaken gevraagd worden: 

1. Informatievragen: hierbij polst de deurwaarder naar de parate kennis van een 

wijkinspecteur wanneer de deurwaarder een ‘klant’ niet meer kan aantreffen op zijn 

domicilie-adres. Bijvoorbeeld wordt er gevraagd of er een nieuw adres gekend is. 

2. Bijstandsaanvragen: hierbij onderscheiden we drie soorten bijstand:  

a. Beslag (noteren van de in beslag gestelde goederen) 

b. Oplading (opladen van de in beslag gestelde goederen) 

c. Uithuiszetting (bv. bij achterstal huurgelden) 

We kregen 113 aanvragen waarvan er 56 vroegtijdig werden geannuleerd door de deurwaarder 

bv. wanneer de mensen ondertussen betalen. In 32 gevallen werd er ook effectief bijstand 

geleverd. In 7 gevallen werd er na risicoanalyse opgemerkt dat er een mogelijk risico aan 

verbonden was (bv. persoon die gekend is als weerspannig tegen politie en deurwaarders). 

Informatievragen Aantal Gemiddelde doorlooptijd 

Ontvangen 16  

Geannuleerd 0  

Beantwoord 15 13 dagen 14 uren 38 minuten 

 

Bijstandsvragen Aantal Totale tijd besteed Gemiddelde 

doorlooptijd 

Ontvangen 113   

Geannuleerd 56   

Bijstand geleverd 32 17 uren 20 minuten 1 dag 17 uren 2 min. 

Bijstand geleverd- 

risicoanalyse= ja 

7   

Bijstand geleverd- 

effectief gevaar = ja 

0   
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Diefstallen 

 

Het aantal geregistreerde fietsdiefstallen daalde in 2018 opnieuw lichtjes naar een 46. Dit aantal 

ligt wel hoger dan de diefstallen van andere voertuigen of uit of aan een voertuig.  

De diefstallen uit of aan een voertuig is opnieuw toegenomen naar 33 in 2018. Wat een sterke 

stijging is ten opzichte van 2017 maar ongeveer overeenkomt met de aantallen van de jaren 2015 

en 2016.  

Het aantal geregistreerde bromfietsdiefstallen bleef beperkt op 1, het laagste aantal de afgelopen 

4 jaar. Er werden geen motodiefstallen geregistreerd in Maldegem in 2018 of de jaren voordien. 

Er waren wel 3 feiten van autodiefstal in 2018. Wat ook onder het Oost-Vlaams gemiddelde ligt. 

 

Van de soorten diefstallen, komt de winkeldiefstal in Maldegem het meeste voor. Het aantal 

winkeldiefstallen daalt wel jaar na jaar. In 2018 waren er nog 22 winkeldiefstallen.  

De diefstallen met geweld maar zonder wapen daalden naar 5, in tegenstelling tot de 

zakkenrollerij die in 2018 opliep tot 6 feiten.  

8

5

29

55

5

6

36

83

2

3

17

55

3

1

33

46

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Autodiefstal

Bromfietsdiefstal

Diefstal uit of aan voertuig

Fietsdiefstal

Aantal inbreuken

2018 2017 2016 2015

1

4

1

4

31

3

4

4

30

4

8

2

7

25

3

2

5

1

1

22

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Diefstal gewapenderhand

Diefstal met geweld zonder wapen

Grijpdiefstal

Metaaldiefstal

Winkeldiefstal

Zakkenrollerij

Inbreuken diefstallen

2018 2017 2016 2015



Jaarverslag 2018- Lokale Politie Maldegem 31 

De  metaaldiefstallen kenden een toename in 2017, maar in 2018 bleef dit beperkt tot 1 

vaststelling.  

Grijpdiefstallen en diefstallen gewapenderhand zijn erg beperkt in Maldegem. Er was 1 geval 

van grijpdiefstal in 2018 en 2 vaststellingen van een diefstal gewapenderhand. 

Milieu 

Deze dienst staat in voor onder andere gerechtelijke onderzoeken in het kader van milieu en 

ruimtelijke ordening. De samenwerking met de milieudienst van de gemeente en de provincie en 

het Vlaamse Gewest is cruciaal voor de goede werking.  

 

De inbreuken ‘milieu’ in de ruime zin van het woord namen af in 2018 tot 44 inbreuken. 

Aantasting van het leefmilieu omvat onder meer afvalbeheer, handel in radioactieve stoffen, 

fauna/flora, vuurwerk, stedenbouw, e.a.  

Afvalfraude wordt gedefinieerd als ‘elke vorm van illegale aantasting (vastgelegd in wettelijke 

bepalingen uitgaande van hetzij het gewestelijke, het federale of het Europese niveau) van het 

leefmilieu door het op niet-ecologische wijze verwerken, verwijderen (dumpen, lozen) of 

vermengen van afval’. In 2018 waren hiervan 3 inbreuken in onze zone. Dit komt gemiddeld op 

0,13 inbreuken per 1000 inwoners in Maldegem, wat overeenkomt met het gemiddelde op 

provinciaal niveau (0,12/1000 inwoners). 

In 2018 werden 5 inbreuken betreffende de mishandeling of verwaarlozing van dieren 

vastgesteld in Maldegem. Er is een daling merkbaar ten opzichte van 2017. 
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Overlast 

Binnen de categorie overlastinbreuken stellen we vast dat de meeste inbreuken doorheen de jaren 

vandalisme/schade betreffen of storend gedrag omhelzen. In de onderstaande tabel wordt er nog 

een onderverdeling gemaakt binnen elke hoofdinbreuk.  

Aantal feiten         

  2015 2016 2017 2018 

Geluidshinder         

Andere 11 3 2 5 

Luide muziek (niet van buren)   1 
 

1 

Totaal Geluidshinder 11 4 2 6 

Netheid omgeving   
  

  

Afval dumpen/sluikstorten 26 17 25 12 

Andere 13 9 8 11 

Wildplakken (flyers, posters, reclame, enz.) 2 
  

  

Totaal Netheid omgeving 41 26 33 23 

Overlast: andere   
  

  

(leeg) 6 
 

6 2 

Totaal Overlast: andere 6 
 

6 2 

Storend gedrag: andere   
  

  

Alcohol gebruiken en openbare dronkenschap 23 23 24 9 

Andere 27 17 15 10 

Drugs gebruiken 23 16 29 22 

Hinderlijk bedelen   
  

1 

Intimidatie/lastig vallen/beledigingen 26 22 16 22 

Vechten 11 6 6 6 

Totaal Storend gedrag: andere 110 84 90 70 

Vandalisme/schade   
  

  

Graffiti 2 2 1 3 

Schade andere roerende goederen (niet graffiti) 57 40 49 47 

Schade onroerende goederen (niet graffiti) 47 49 48 50 

Vandalisme/schade: andere 5 5 7 4 

Totaal Vandalisme/schade 111 96 105 104 

Verkeersoverlast   
  

  

Verkeersoverlast 2 11 3 2 

Totaal Verkeersoverlast 2 11 3 2 

Preventie 

In 2018 werd er voor de derde maal in samenwerking met de scholen van Maldegem, de 

preventieweek georganiseerd.  

Alle leerlingen van het 6e leerjaar uit de Maldegemse scholen kregen 1 dag preventieles. Ze kregen 

uitleg over dode hoek in het verkeer en een les over drugs en alcohol. Er wordt tijdens de 



Jaarverslag 2018- Lokale Politie Maldegem 33 

preventieweek ook een fietsparcours afgelegd op de parking van MEOS. Tot slot worden de 

leerlingen, met de fiets, individueel begeleid door een wijkinspecteur door het centrum van 

Maldegem. De preventieweek is tevens een moment om nog eens contact te leggen met de 

leerlingen, vooraleer ze de stap naar het middelbaar zetten. 

De preventieweek voor de leerlingen van het zesde leerjaar wordt afgesloten met een TOP-fuif in 

Jeugdhuis De Redekiel. De Jeugddienst organiseert elk jaar in samenwerking met Jeugdhuis De 

Redekiel, Rotary Club Maldegem en Politie Maldegem de TOP-fuif, een alcohol- en rookvrije fuif 

voor alle leerlingen van het 6de leerjaar.  

Het concept van de TOP-fuif sluit aan bij het TOP-spel dat gespeeld wordt door alle lagere 

schoolklassen van Maldegem. TOP-spel vervangt de vroegere MEGA-lessen en is de nieuwste 

methodiek voor sociale vaardigheden in de lagere school, ontwikkeld door De Sleutel. Uit 

onderzoek blijkt dat dit spel niet enkel storend en agressief gedrag vermindert, maar ook het 

taakgericht werken bevordert en het klasklimaat verbetert.  

1.2.3. Sociale politie 

Cel sociale politie 

Deze dienst staat in voor: 

• Opvolgen van interventies in sociale context (na 

tussenkomst van de interventieploegen) 

• Zelf opstaren van dossiers in sociale context (men 

kan dus ook aangifte doen bij de sociale cel) 

• Uitvoeren van opdrachten van het Parket (sociale 

context) 

• Onderhouden van contacten met hulpverlenende 

instanties (OCMW, CAW, CLB, enz.) 

De onderwerpen van deze dossiers/opdrachten zijn 

bv.: verontrustende opvoedingssituaties, intra familiaal geweld, zelfdoding, overlijden, spijbelen, 

onbuigzaamheid, familiale moeilijkheden, problemen met bezoekrecht … 

Er wordt ook veel preventief gewerkt, zodat kleine conflicten niet escaleren. Door het 100% zich 

kunnen vrijmaken voor het sociale werk kunnen problemen ook degelijk en ten gronde aangepakt 

worden. 

Slachtofferbejegening 

Iedereen kan totaal onverwacht slachtoffer worden van iets. Op deze ingrijpende momenten wordt 

men onvoorzien geconfronteerd met politie en justitie. Om slachtoffers hierin bij te staan werd de 

politionele slachtofferbejegening als één van de basisfunctionaliteiten van de politie wettelijk 

omschreven.  

Naast het feit dat elke politieambtenaar de vaardigheden dient te bezitten voor een 

basisslachtofferbejegening, zijn er ook mensen specifiek opgeleid om deze taak meer 
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doorgedreven te doen. Deze mensen worden ingeschakeld bij zwaardere feiten zoals zelfdodingen, 

verkeersongevallen met dodelijke afloop, rampen. 

Er zijn momenteel 3 inspecteurs opgeleid als slachtofferbejegenaar. Zij draaien mee in een 

rotatiesysteem waarbij altijd iemand van wacht is en dus kan opgeroepen worden (ook weekends 

en ’s nachts). 

De PZ Maldegem is namelijk lid van de zorgregio Meetjesland-Evergem die de 

slachtofferbejegening coördineert binnen de gemeenten in deze samenwerking. De Zorgregio 

omvat: PZ Maldegem, PZ Meetjesland-Centrum, PZ LoWaZoNe, PZ Assenede-Evergem, PZ Aalter-

Knesselare. Elke week is er dus een andere zone van wacht voor de Zorgregio. PZ Maldegem is 8 

weken van wacht per jaar. 

In 2018 waren er 89 tussenkomsten van een slachtofferbejegenaar in de Zorgregio, waarvan 

12 in onze gemeente Maldegem. Onze eigen slachtofferbejegenaars deden in totaal 13 

tussenkomsten in de Zorgregio. 5 daarvan waren tussenkomsten in de eigen zone. 

 2015 2016 2017 2018 

Aantal tussenkomsten van een slachtofferbejegenaar in de 

Zorgregio 

118 93 120 89 

Aantal tussenkomsten van een slachtofferbejegenaar in 

Maldegem 

17 14 16 12 

Aantal tussenkomsten van slachtofferbejegenaars uit de 

eigen zone in de Zorgregio 

15 14 14 13 

Aantal tussenkomsten van slachtofferbejegenaars uit de 

eigen zone in Maldegem 

9 9 7 5 

De slachtofferbejegenaars kwamen voornamelijk tussen bij zelfdodingen, natuurlijke overlijdens en 

verkeersongevallen. Dit is eigenlijk altijd zo. De meeste crisistussenkomsten gebeurden in 2018 in 

juni. In september telden we de minste tussenkomsten. In vergelijking met vorig jaar is er terug een 

daling van het aantal tussenkomsten. 

1.2.4. Openbare orde handhaven 

Handhaving van de openbare orde is het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de 

openbare rust, de veiligheid en de gezondheid. Iedere politieactie in functie van de openbare orde 

moet tevens bijdragen tot de vrijwaring van de individuele rechten en vrijheden van iedere burger 

zonder daarbij de rechten en vrijheden te schenden van andere burgers.  

Evenementen 

Wie in Maldegem een evenement organiseert, kan in het gemeentehuis terecht bij het UiT-loket. 

Deze dienst is het aanspreekpunt en ondersteunt organisatoren bij het organiseren van een 

evenement. Jaar na jaar stijgt het aantal evenementen in de gemeente. In 2018 behandelde het 

UiT-loket  maar liefst 345 evenementaanvragen, 4 meer dan het jaar 2017 en 53 meer dan 2016. 
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De lokale politie Maldegem verzorgde in totaal 1997:22 uren ordediensten opnieuw een stijging 

met het jaar er voor. Dit keer een toename van 469 ordediensturen. 

 2015 2016 2017 2018 

Geregistreerde 

evenementen10 

264 292 341 345 

Uren ordedienst 1280:00 uren 1432:25 uren 1528:08 uren 1997:22 uren 

 

HyCap – MFO-2 

Sinds 1 januari 2018 zijn de lokale politiezones ingedeeld in type A of B.  

De type A-zones zijn de kleinere zones, die niet beschikken over getrainde secties en geen Hycap 

opdrachten uitvoeren maar wel MFO2 opdrachten uitvoeren buiten de zone, die niet beteugelend 

zijn zoals wielerwedstrijden, rommelmarkten, enz. Wij behoren tot deze categorie.     

De type B-zones zijn de grotere lokale zones die beschikken over getrainde secties voor 

beteugelende ordediensten, Hycap opdrachten genaamd zoals het uitvoeren zoals risicovolle 

voetbalwedstrijden, betogingen, enz . 

 2015 2016 2017 2018 

MFO 2  84 % 135 % 63 % 65% 

 

 

  

                                                   
10 Bron: aantal geregistreerde aangevraagde evenementen door het UiT-loket van gemeente 

Maldegem 
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1.3. Personeel – Logistiek  –  ICT – Financiën (PLIF) 
 

1.3.1. Wijzigingen binnen PLIF 

In 2018 is de prikklok geïntroduceerd wat zorgt voor administratieve vereenvoudiging en bijgevolg 

een vermindering van de werklast bij de personeelsdienst. 

Diensthoofd Karen Descheemaeker heeft een periode van non activiteit voor persoonlijke 

aangelegenheden ingelast. Er werd dan ook een vacature gepubliceerd voor een 

vervangingscontract. De selectie werd georganiseerd en Jana Strubbe neemt sinds 7 mei 2018 de 

functie van diensthoofd waar.  

Om een betere werklastverdeling binnen het personeelsteam te bekomen werd beslist om het 

pakket rond interne preventie op het werk, dat eerder tot het takenpakket van het diensthoofd 

behoorde, over te dragen aan assistent Nadja Polon. Nadja Polon heeft hiervoor de opleiding 

preventie adviseur niveau 3 met succes gevolgd en neemt nu de functie van intern 

preventieadviseur waar. 

Assistenten Marieke den Ticht en Nadja Polon waren eerst contractueel tewerkgesteld binnen het 

personeelsteam. Hun functies werden statutair opengesteld en beiden hebben een statutaire 

functie kunnen bemachtigen. De statutarisering van deze twee collega's biedt meer zekerheid voor 

de continuïteit van het personeelsteam. 

1.3.2. HRM en welzijn 

Project welzijn  

In kader van het project welzijn werd het inspraakforum opgericht waar alle personeelsleden 

anoniem problemen kunnen aankaarten. Alle leidinggevenden hebben een opleiding ontvangen 

van de organisatie EMINO rond het detecteren van signalen van stress. 

Er werd ook beslist om het aanbod van psychosociale dienstverlening uit te breiden: bij een ernstige 

ziekte/letsel van werknemer of gezinslid, overlijden van een gezinslid en bij een scheiding van 

partners zullen de personeelsleden ook gratis van sessies bij een psycholoog kunnen genieten via 

SECUREX.  

Opstart afwezigheidsbeleid 

Het politielandschap, en dus ook onze zone, kampt met hoge ziekteverzuimcijfers. Om tegemoet 

te komen aan deze problematiek hebben wij ons als testzone aangeboden bij de federale 

werkgroep One4all@work waar de absenteïsmeproblematiek wordt bekeken door specialisten van 

de federale politie, lokale politie en de diverse vakbonden.  Daarnaast hebben we ook een 

samenwerking opgestart met EMINO. Emino is een organisatie dat zich specialiseert in de 

combinatie tussen werken en gezondheidsproblemen. EMINO geeft ons bijkomend advies rond re-

integratie. 
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1.3.3. Personeel 

Korpsstructuur 

De formatie voorzag in 2018 in een capaciteit van 58 personeelsleden (FTE), waarvan 47 

operationele politieambtenaren en 11 administratieve & logistieke medewerkers. De totale 

capaciteit (FTE) in 2018 was 50,9 medewerkers (OPS: 40 en Calog: 10,9), met andere woorden 7,1 

FTE minder dan voorzien in het organogram. In 2017 waren dit er 3 FTE minder dan voorzien in het 

organogram. 

Het Maldegems politiekorps bestaat in 2018 uit verschillende diensten: 

• De dienst operaties: interventie/verkeer, LIK, intern toezicht 

• De dienst operationele ondersteuning: wijkwerking, sociale politie, lokale recherche, 

onthaal, openbare orde 

• Niet-operationele steundienst: HRM, politie- en personeelssecretariaat, boekhouding, 

logistiek, ICT, poets- en klusjesdienst… 

Ten opzichte van de voorziene formatie ontbraken er op 31 december 2018 vijf medewerkers. In 

2017 betroffen dit vier plaatsen. Op datum van 31 december 2018 betreffen de openstaande 

plaatsen: 

• 1 HINP contactteam (of HINP politieassistent) 

• 1 HINP interventie verkeer 

• 1 HINP teamchef motard 

• 2 INP interventie verkeer 

 

Organogram 1 januari 2018 
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Personeelsbewegingen 2018 

Aanwervingen 

• INP Celien Van Medegael (interventie/verkeer vanaf 1 februari) 

• CP Francis Van Hove (diensthoofd operationele ondersteuning vanaf 

1 april)  

• Calog Ann D’hoore (halftijdse onthaalbediende vanaf 16 april - vervangingscontract) 

• Calog Marieke Den Ticht (administratief medewerker vanaf 1 mei) 

• Calog Jana Strubbe (diensthoofd PLIF vanaf 7 mei – vervangingscontract) 

 

Interne verschuivingen 

• INP Karolina Kowalczyck (interventie/verkeer -> LIK) 

 

Verlieten de politiezone 

• Calog niv. C Wout Calsijn (Immo Lameire) 

• INP Sandy Alleyn (PZ Gent) 

• INP Tom Carlier (PZ Damme/Knokke-Heist) 

• HINP Didier De Smedt (PZ Assenede/Evergem) 

• HINP Anne-Mie Depreitere (PZ Damme/Knokke-Heist) 

Arbeidsongevallen 

In 2018 werden er 11 arbeidsongevallen aangegeven aan de personeelsdienst. Ten gevolge van 

deze ongevallen werden 168 dagen werkverlet genoteerd.   

De arbeidsongevallen waren het gevolg van: 

• Externe oorzaak (8) 

• Training geweldsbeheersing (2) 

• Woon- werkverkeer (1) 
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Inconveniënten 

Hierboven zien we een overzicht van het aantal overuren, weekenduren, uren 19/22 en uren 22/06 

over de jaren 2016-2018.  In vergelijking met voorgaande jaren zien we de weekenduren, de uren 

19/22 en de uren 22/06 afnemen in 2018. 

Het aantal overuren is meer dan verdubbeld ten opzichte van de jaren er voor.  

 

1.3.4. Logistiek en financiën 
 

Inkomsten werkingsmiddelen 

Om alle kosten te kunnen financieren heeft de politiezone werkingsmiddelen nodig. De zone 

haalt haar inkomsten voornamelijk uit: de federale dotatie (€ 2.461.503,10) en de gemeentelijke 

dotaties (€ 1.924.640,70). 

 

Uitgaven 

 

 

  

 

Personeelskosten 

€ 3.699.125,00 

Werkingsmiddelen 

€ 560.699,11 

Investeringen 

€ 143.141,47 
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Gewone begroting: aankopen & werken  

Een aantal aankopen of uitgevoerde werken met middelen van de gewone dienst die de moeite 

waard zijn om ‘in the picture’ te zetten:  

• Vernieuwing telefoniecentrale 

• Coaching rond stressdetectie (Emino) 

• Online afsprakenagenda onthaal 

• Applicatie gerechtsdeurwaarders 

• Kosten informatieveiligheidsconsultent/ DPO 

• Bevolkingsenquête- veiligheidsmonitor 

• Samplingtoestellen 

• … 

Buitengewone begroting  

Het bedrag van de buitengewone begroting of uitgevoerde investeringen werd o.a. besteed aan 

volgende aankopen:  

• Ergonomisch meubilair 

• Smart lockers voor collectieve bewapening 

• Vervanging laptops en pc’s 

• Software voor opmaak schetsen verkeersongevallen 

• Motorfiets 

• Mobiele snelheidscamera 

 

Structureel overleg met de ontvanger 

Een drie- tot viertal keer per jaar, net voor het afsluiten van de jaarrekening, bij de BW’s 

(begrotingswijzigingen) en ter voorbereiding van de begroting,  wordt er samen gezeten om de 

noden nauwer te laten aansluiten op de financiële toestand. 

1.3.5. ICT 
 

In 2018 werd er verder ingezet op het gebruik van ‘mobile office’ met de aankoop van twee laptops 

en twee mobiele printers.  Mobile office is een module waarbij er van op locatie ook veilig connectie 

kan worden gemaakt met de politieservers. Dit geeft de mogelijkheid aan de politie inspecteurs om 

tijdens interventies in te loggen in onze politiedatabanken. Wat niet enkel de service naar de 

bevolking ten goede komt (zoals afgifte pv nummer, afgifte afschrift verklaring), maar tevens zou 

moeten resulteren in meer blauw op straat (administratieve afhandeling op kantoor wordt 

ingeperkt). 

Daarnaast kocht de politiezone een softwarepakket aan voor het digitaal opmaken van schetsen 

van verkeersongevallen. Het digitaliseren zou de afhandeling van processen-verbaal betreffende 

verkeersongevallen moeten kunnen versnellen en het overmaken en bijhouden van plannen 

moeten vereenvoudigen.  
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3. Partners 

3.1. Partnerschappen in 2018 

• Afsprakennota met de gouverneur van Oost-Vlaanderen in verband met 

het gebruik van ICMS bij noodsituaties en noodplanning. 

• Protocolakkoord tussen de burgemeesters en politiezones 

van  Maldegem en Gent inzake de licentie overeenkomst Eureka 

(controlesysteem opmaak processen-verbaal = kwaliteitsverbetering). 

• Protocol met betrekking tot het gebruik van de applicatie gerechtsdeurwaarders app: 

afspraken met de gerechtsdeurwaarders bij de reservering van bijstand door politie. 

• One4all@work: protocolakkoord met de federale politie in het kader van 

aanwezigheidsbeleid. 

• Jaarlijks terugkerend convenant met Paulo (politieschool) – forfaitair bedrag voor 

opleidingen. 

• Protocol bestaffing AIK11  door de politiezones van Oost-Vlaanderen. 

• Protocol vernietiging vuurwapens tussen Federale politie en Dovo: naar aanleiding van het 

inzamelen van vuurwapens tijdens de amnestiemaatregel in 2018. 

• Protocol met IVM inzake het databeheer van  verplaatsbare camera’s bij handhaving 

zwerfvuil en sluikstorten. 

• Samenwerkingsakkoord met betrekking tot het pilootproject Zorgcentra na seksueel 

geweld tussen UZ Gent en de politiezones Oost-Vlaanderen. 

• Basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen de Pz Gent en de Pz Maldegem 

inzake de inzet van DPO/veiligheidsconsulent (aanpassing aan de nieuwe wetgeving) 

  

                                                   
11 Algemeen informatie kruispunt 
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4. Strategie en beleid 

4.1. Het Zonaal Veiligheidsplan 

Het Zonale Veiligheidsplan 2014-2017 of “het politieplan” van onze politiezone Maldegem omvat 

verschillende doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren. Dit plan moet de zone in staat 

stellen om naast het dagdagelijkse politiewerk ook de doelstellingen op middellange termijn te 

realiseren. In 2017 werd het zonale veiligheidsplan verlengd tot en met 2019. Via een addendum 

werden onze prioriteiten aangepast. Zo werden ‘geluidshinder’ en ‘zwerfvuil’ vervangen door 

actieplannen rond cybercrime en domiciliefraude om in te spelen op de nieuwe tendensen binnen 

onze gemeente. Ons belangrijkste actieplan blijft ‘verkeer’. 

Onze huidige vijf externe prioriteiten: 

 

4.2. Strategie en beleid 

Op 1 januari 2019 startten de nieuw verkozen lokale besturen. De lokale politiezones krijgen een 

jaar de tijd voor de evaluatie en de opmaak van een nieuw zonaal veiligheidsplan (ZVP). Dat zal 

ingaan op 1 januari 2020 en gelden tot 31 december 2025. In 2018 werd de planning opgemaakt 

en de eerste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2020-2025.   

Aan de wettelijke structuur van de zonale veiligheidsplannen wordt niet geraakt. Het ZVP omvat 

nog steeds de prioritaire opdrachten en doelstellingen van de zone, de manier waarop deze 

opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt, de capaciteit van de lokale politie, de bijdrage 

van de lokale politie in uitvoering van federale opdrachten en de opdrachten en doelstellingen die 

Maldegem

Verkeers-

veiligheid

Inbraken

Drugspraktijken 

in kaart brengenDomiciliefraude

Cybercrime

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.levanto.be/sites/default/files/styles/client_logo/public/lokale-politie-antwerpen.png?itok=OSIh8BZr&imgrefurl=http://www.levanto.be/klanten&docid=OX4omDmRWRtwbM&tbnid=XTdVcf4w4IwX-M:&w=480&h=180&bih=585&biw=1100&ved=0ahUKEwjroJ6rt-vOAhXF2RoKHdSxB0o4ZBAzCBAoDjAO&iac
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eigen zijn aan een gemeente van de zone. Het gaat om een zes jaarlijks beleidsplan van de politie 

op strategisch niveau met een overzicht van de engagementen van de komende periode. Hoe alles 

zal gerealiseerd worden, komt aan bod in jaarlijkse actieplannen. 

Er werd een methodiek en tijdslijn opgesteld voor de voorbereiding van het nieuwe zonaal 

veiligheidsplan. In 2018 werd onder meer de evaluatie van de actieplannen en de reguliere werking 

onder de loep genomen.  

Voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten van het plan hebben we objectieve en subjectieve 

gegevens nodig waarop de zonale veiligheidsraad zich zal baseren om de discussie ten gronde te 

voeren. De prioriteiten zullen de basis vormen van de nieuwe strategische doelstellingen in het ZVP. 

De vastgelegde basisfunctionaliteiten en minimale werkingsnormen blijven natuurlijk gewaarborgd. 

Voor wat betreft de subjectieve gegevensanalyse, werd er eind 2017 beslist om in te stappen op de 

lokale veiligheidsmonitor. Dit is een algemene bevraging van de inwoners over veiligheid en politie 

georganiseerd door de dienst beleid en beheer van de Federale Politie. Deze enquête werd 

afgenomen in maart en april 2018 bij een steekproef van de Maldegemse bevolking. De resultaten 

werden verwacht in april 2019. 

Ook andere actoren zoals de gemeenteraadsleden, de procureur, de eigen medewerkers, … zullen 

beging 2019 worden bevraagd om hun mening te geven over welke de prioriteiten zouden moeten 

zijn in het nieuwe zonaal veiligheidsplan. 

Daarnaast zullen in 2019 ook de objectieve gegevens, zoals de criminaliteitsstatistieken, 

verkeersstatistieken, het provinciaal veiligheidsbeeld… worden geanalyseerd om mee te nemen 

naar de zonale veiligheidsraad waar de prioriteiten zullen beslist worden voor het nieuwe ZVP 2020-

2025. 

Tegen oktober 2019 moet het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 klaar zijn en ingediend worden bij 

de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie met het oog op de goedkeuring er van. 2019 

wordt dus een belangrijk jaar in de strategische beleidsbepaling van de politiezone. 

Ondertussen blijven we de lopende actieplannen opvolgen en bijsturen waar nodig. Vele acties zijn 

ook reeds opgenomen in de reguliere werking en blijven doorlopen. De pijlers van de excellente 

politiezorg worden blijvend in acht genomen en vormen de basis voor het politiebeleid. 

In mei en juni 2018 werd ook een bevraging gedaan van de 138 aspirant- hoofdinspecteurs die 

binnen de verschillende politiescholen een opleiding aan het volgen waren. De doelstelling van 

deze bevraging was er op gericht om een zicht te krijgen op de verlangens en de behoeften van 

(toekomstig) hoofdinspecteurs naar wat betreft de inhoud van de functie, woon-werkafstand, 

dienstregeling, verloning, ... enzovoort. Dit om onze strategie voor de aanwerving van nieuwe 

hoofdinspecteurs doelgerichter te maken. 
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4.3. Internationale politiesamenwerking 

Maldegem maakt als grenszone met Nederland deel uit van het Vlaanderenoverleg. Dit is een 

overlegorgaan waar de Belgische grenszones van Oost- en West-Vlaanderen aan deel nemen 

samen met de Federale Politie en de Nederlandse collega’s van Zeeuws-Vlaanderen. 

Naast informatie uitwisseling, stimuleert men de effectieve samenwerking op het terrein en deelt 

men strategische doelstellingen.  

In 2018 werd de opleiding “over de grens zonder zorgen” module 1 – onverwachte gebeurtenissen 

opgenomen in de reguliere werking van Paulo, de Oost-Vlaamse politieschool. 

In 2018 werden gastdocenten gezocht die hun schouders wilden zetten onder de opleiding “over 

de grens zonder zorgen” module 2 – recherche. Er werd een eerste  kennismaking ingepland in 

Maldegem en er werd een rudimentair opleidingsplan opgesteld, met als doel dit voor te leggen 

aan CGI (federale politie, internationale betrekkingen) en ANPA (nationale politieschool). Deze 

diensten waren bereid  om hieraan mee te werken. Enige vertraging werd opgelopen door het nog 

moeten uitschrijven van de uitvoeringsbesluiten van het nieuw Beneluxverdrag. Daarom staat de 

verdere uitwerking on hold.     

4.4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

De lokale politie Maldegem besloot reeds in 2015 om de strategie van ‘maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’ (MVO) in te gaan bedden in EPZ (Excellente Politiezorg) en in de 

organisatie. Onder de paraplu van MVO werden er verschillende kleine acties uitgewerkt die een 

positieve impact hadden op de eigen werking, de samenleving en het milieu. 

In 2018 werden geen bijzondere of noemenswaardige initiatieven hierin genomen.   
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Slotwoord  
 

Excellente politiezorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven de bakens welke onze 

richting bepalen naar de toekomst toe.  

2018 werd op strategisch niveau gedomineerd door het inzamelen van info via onder andere de 

bevolkingsenquête en bevragingen van onze belanghebbenden ter voorbereiding van het nieuwe 

Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025. Er werd een strategische dag georganiseerd en een ambitienota 

ontwikkeld.  

Op operationeel niveau kunnen we vaststellen dat er een zeer lichte stijging is van het aantal 

oproepen en interventies, dat het aantal criminele inbreuken gelijk blijft, dat ook de aanrijtijden en 

afhandelingstermijnen stabiel blijven. Bij het aantal gerechtelijke arrestaties stellen we een stijgende 

lijn vast. 

We stellen vast  dat het aantal verkeersongevallen daalt , alleen de verkeersongevallen met doden 

stijgt.  Er is tevens een stijging vast te stellen voor 2018 van het aantal inbraken in woningen en 

internetfraude. De druggerelateerde feiten zijn gedaald.   

In 2018 stonden er vijf plaatsen vacant, waarvan 3 voor hoofdinspecteur en 2 voor inspecteur. 

Gezien deze tekorten stegen de overuren van de medewerkers.  

We zetten in 2018 verder in op digitalisering. Ik verwijs hierbij naar het samenwerkingsakkoord met 

I V M in het kader van sluikstort en zwerfvuil, de app met de gerechtsdeurwaarders.  

In onze partnerschappen stel ik vast dat een paar zaken die in 2018 werden beslist en afgesloten  

pas in 2019 nog een uitrol moeten kennen. Ik verwijs hierbij naar Eureka, het zorgcentrum UZ Gent 

en One4all@work.   

 

 

 

  

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Deze brochure is een beknopte weergave van de activiteiten van de Politiezone Maldegem tijdens 

het kalenderjaar 2018. De uitgave wordt verspreid onder de verantwoordelijkheid van de 

burgemeester en de korpschef.  

Vragen met betrekking tot de inhoud of een specifiek item kan u probleemloos stellen via het 

mailadres pz.maldegem@police.belgium.eu  
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