JAARVERSLAG 2018

Lokale politie Westkust - Ter Duinenlaan 34a - 8670 Koksijde
 058 533 000 -  PZ.Westkust@police.belgium.eu -  www.politiewestkust.be
Twitter: @PZWestkust - Facebook: Politie Westkust

Redactie: adviseur communicatie Ine Deburchgraeve, V.U.: Korpschef Nicholas Paelinck

Voorwoord
In 2018 werd geschiedenis geschreven door PZ Westkust. Onze personeelsleden namen
afscheid van het centraal commissariaat in de Zeelaan en namen hun intrek in het centraal
politiehuis in de Ter Duinenlaan te Koksijde. Een architecturaal en functioneel pareltje! Op
zaterdag 30 juni 2018 vond dan ook de feestelijke opening plaats met maar liefst 4000
bezoekers gedurende de dag.
Omdat wij openheid nastreven, kregen alle inwoners van de Westkust tijdens de tweede
opendeurdag, op zondag 7 oktober 2018, een nieuwe kans om het centraal politiehuis te
bezoeken.
Dankzij de nieuwe centrale locatie kunnen wij u een nog betere dienstverlening aanbieden
in onze prachtige kustzone.
Vernieuwing en teamwork waren duidelijk onze sleutelwoorden in 2018. Ook het uniek
samenwerkingsakkoord met PZ Polder, PZ RIHO en PZ Vlas “WVL4” zag immers het
levenslicht. Daardoor kunnen we meer dan ooit investeren in onze gezamenlijke veiligheid
dankzij de uitwisseling van inzet, mensen en middelen. Een win-win situatie voor alle
betrokken partijen!
PZ Westkust nam tevens ook deel aan het prestigieuze project “Safeshore” waarbij
onderzoekers een superscanner ontwikkelden om de volledige Vlaamse kust te bewaken
en te vrijwaren van drugs, terreur, mensensmokkel, …
Onze kustzone beschikt bovendien over uitstekende schutters. Voor de vijfde keer op rij
behaalde de PZ Westkust goud op de internationale schietwedstrijd Franco-Belge.
Last but not least gingen wij in 2018 aan de slag met tasers als één van de pilootzones.
Benieuwd naar meer? In dit jaarverslag laten wij u graag kennis maken met alle onze
vernieuwingen, prestaties en leuke weetjes uit 2018.
Veel leesplezier!
Marc Vanden Bussche
Voorzitter van de politiezone Westkust
Burgemeester van Koksijde
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1. Opdrachten en mission statement

Missie
“De Politiezone Westkust streeft naar
openheid en dialoog, een dienstverlening op
maat en het waarborgen van individuele
rechten en vrijheden in de geest van een
gemeenschapsgerichte politiezorg.”

Visie
“Wij wensen de politiezorg op
professionele wijze te verzorgen en te
streven naar een ketengerichte
benadering in samenwerking met alle
dienstenafnemers.”

Waarden
“De politie Westkust stelt zich hulpvaardig op ten
opzichte van iedereen. Bij al onze werkzaamheden
stellen we integriteit en klantvriendelijkheid voorop.
We engageren ons om een professionele en snelle
dienstverlening na te streven. De individuele
politieambtenaar fungeert hierbij als vakman binnen
zijn werk.
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2. Strategie PZ Westkust
Onze strategie gaat over de manier waarop wij onze missie, visie en waarden vertalen in een
concreet beleid. Het is een plan om te bereiken wat we willen. Onze missie, visie en waarden
zijn geen dode letter in de dagelijkse werking van het korps. De kernbegrippen worden in het
kader van efficiënt leiderschap als volgt ingevuld:

Openheid en dialoog
De politie Westkust is extern gericht. Er wordt
een open communicatie met alle burgers
nagestreefd. Ze legt verantwoording af over wat
aan politiezorg wordt verstrekt en hoe dat
gebeurt.
Intern gaat de zone een dialoog en
partnerschap aan met de eigen medewerkers.

Dienstverlening op maat
Die openheid en dialoog (externe gerichtheid)
uiten zich in een dienstverlenende attitude,
gericht op de behoeften en de verwachtingen van
alle burgers.
De politie legt ook verantwoording af over wat zij
doet. Ze wil samen met de bevolking problemen
van veiligheid en leefbaarheid aanpakken.
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Waarborgen van individuele rechten en
vrijheden
Het beleid in de zone wordt gekenmerkt
door gelijke kansen en individuele
ontplooiing binnen de opgelegde krijtlijnen
van de politieorganisatie. Binnen de zone
bestaan meldingspunten om elke vorm van
discriminatie te signaleren.

Gemeenschapsgerichte politiezorg
De politie Westkust kiest voor de implementatie van de
gemeenschapsgerichte politiezorg.
Wij houden hierbij rekening met 5 pijlers en voldoen hier
ook aan. In dit jaarverslag zal u al deze pijlers dan ook
terugvinden:
externe oriëntering (gerichtheid)
probleemoplossend werken
partnerschap
verantwoording afleggen
bekwame betrokkenheid (empowerment)
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Hulpvaardigheid
Onze politiezone werkt probleemoplossend en probeert steeds de
juiste hulp te bieden. Dit houdt in dat we niet enkel reactief te werk
gaan, maar ook proactief. De meeste informatie wordt reactief
vergaard en verwerkt, bijvoorbeeld na een incident. Ook wanneer er
aanwijzingen zijn dat misdrijven worden voorbereid en/of de
leefbaarheid en de veiligheid in het gedrang komen, wil de politie
informatie vergaren, verwerken en voorstellen voorleggen aan de
overheden. Op dat ogenblik wordt proactief omgegaan met
informatie.
Op basis van kennis en inzichten over gebeurtenissen en fenomenen
op het vlak van veiligheid kan het politiewerk worden gestuurd.
Informatie en kennis zijn essentieel om de politieactiviteiten in
goede banen te leiden. Dit houdt ook in dat de bevoegde diensten
concrete opdrachten geven aan andere politiediensten of individuele politieambtenaren om de noodzakelijke info
gericht te vergaren en door te geven.

Integriteit en klantvriendelijkheid
De politie Westkust stelt klantvriendelijkheid en bekwame
betrokkenheid voorop. Ze komt tegemoet aan vragen,
wensen en belangen van zowel interne als externe klanten.
Ze zorgt er voortdurend voor dat het vergaren, opslaan,
verwerken, gebruiken en verspreiden van de noodzakelijke
info, een concreet belang heeft voor de veiligheid, de
leefbaarheid, de criminaliteit en de politiewerking.
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2.1 Beleids – en overlegorganen binnen de organisatie

2.1.1 Intern overleg (briefings)
In het centraal politiecommissariaat gaat 2 keer per dag de briefing over de gepleegde feiten
van de afgelopen 24 uur door. Op die manier krijgt het aanwezige personeel up-to-date info
en spelen we kort op de bal. Medewerkers kunnen de info uit de briefings nadien nog nalezen
op intranet. Na de briefing volgt nog een overleg (tussen de aanwezige diensthoofden of
vertegenwoordigers van de verschillende diensten) waarbij ze de uit te voeren taken verdelen.

2.1.2 WOO/Operationeel overleg
Op regelmatige basis gaat een overleg door tussen de operationele diensthoofden (WOO).
In deze vergaderingen wordt onder andere gesproken over belangrijke aandachtspunten en toezichtsopdrachten binnen de zone en over welke acties er op til staan in het kader
van de actieplannen.

2.1.3 Stafvergadering
Het managementteam komt samen in de stafvergadering om advies te geven en overleg te
plegen inzake het bestuur, eventuele bijsturing en organisatiemanagement.
Ieder personeelslid van de zone Westkust kan de notulen van de vergaderingen raadplegen
op het intranet. Daarnaast kunnen personeelsleden via de stafleden de agenda mee bepalen.
In 2018 kwamen de leden van de stafvergadering 3 keer samen.

2.1.4 Dienstvergaderingen en cross directionele overlegmomenten
Deze vergaderingen worden gehouden binnen een welbepaalde directie en beogen overleg te
plegen rond de dagdagelijkse werkzaamheden. Bij deze vergaderingen zijn steeds
vertegenwoordigers van andere diensten aanwezig om een optimale informatie-uitwisseling
te bewerkstelligen. Ook de verslagen van deze vergaderingen zijn raadpleegbaar op het
intranet.

Jaarverslag - PZ Westkust

9

2.2 Partners inzake beleidsbepaling
2.2.1 Het politiecollege
De politiezone Westkust is een meergemeentezone, hierdoor worden de bevoegdheden van
het college van burgemeester en schepenen inzake de organisatie en het beheer van het
lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege.
In onze zone waren de leden voor 2018 burgemeester Marc Vanden Bussche
(Koksijde), burgemeester Ann Vanheste (De Panne) en burgemeester Geert Vanden Broucke
(Nieuwpoort).1
De burgemeesters zijn van rechtswege lid van het politiecollege. Burgemeester Marc Vanden
Bussche is voorzitter van het politiecollege.
Naast de burgemeesters, maken ook onze korpschef Nicholas Paelinck en de politiesecretaris
Mieke Hoornaert deel uit van het college. Korpschef Nicholas Paelinck is belast met de
voorbereidingen van de dossiers die aan het college worden voorgelegd. Politiesecretaris
Mieke Hoornaert stelt de notulen op.
Het politiecollege kwam 13 keer bijeen in 2018.

2.2.2 De politieraad
In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de
organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.
Naast de 3 burgemeesters die van rechtswege lid zijn, bestond de politieraad in 2018 uit 17
raadsleden, 9 uit de gemeente Koksijde, 4 uit de stad Nieuwpoort en 4 uit de gemeente De
Panne.2 Ook korpschef Nicholas Paelinck en politiesecretaris Mieke Hoornaert maken deel uit
van de politieraad (zonder stemrecht). Burgemeester Marc Vanden Bussche is voorzitter van
de politieraad.
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis
in Koksijde. De agenda van de diverse beraadslagingen kunt u nalezen op
www.politiewestkust.be, evenals de verslagen. Het personeel van de zone Westkust kan de
agenda en de verslagen ook nalezen via het Intranet.
De politieraad kwam 6 keer bijeen in 2018. Op woensdag 5/12 vond de laatste politieraad van
deze legislatuur plaats. Graag bedankt de PZ Westkust de voltallige politieraad voor hun 6 jaar
inzet.

1

In de nieuwe legislatuur werd Bram Degrieck aangesteld als burgemeester van De Panne.
In de nieuwe legislatuur bestaat de politieraad naast de burgemeesters die van rechtswege lid zijn uit 17
raadsleden, 8 uit de gemeente Koksijde, 5 uit de stad Nieuwpoort en 4 uit gemeente De Panne. De raadsleden
voor 2019 kunt u raadplegen via https://www.politie.be/5461/over-ons/bestuursorganen/politieraad
2
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2.2.3 De Zonale Veiligheidsraad
De belangrijkste taak van de zonale veiligheidsraad is de voorbereiding, opvolging en evaluatie
van het zonaal veiligheidsplan. Daarnaast staat ze ook in voor het bevorderen van de optimale
coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
De zonale veiligheidsraad bestaat uit de procureur des Konings Jean-Marie Cool (die zich kan
laten vervangen), de dirco van de federale politie Alain De Laender, de burgemeesters van de
zone en de korpschef. De politiesecretaris is secretaris van de ZVR. Er kunnen steeds
deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen.
De zonale veiligheidsraad kwam niet bijeen in 2018, maar begin januari 2019.

2.3 Bovenlokaal overleg
De PZ Westkust neemt deel aan verschillende bovenlokale overlegorganen. Deze
vergaderingen passen in de filosofie van een ketengerichte aanpak en het streven naar
integrale veiligheid:
Rechercheoverleg
Verkeerscommissies
Basisoverlegcomité politie (vakbondsoverleg)
Comité voor preventie en bescherming op het werk
Zonale preventieraad
Overleg preventiediensten en politie
Overleg tussen politie en diverse partners in de veiligheidsketen (De Lijn,
eventmanagers, …)
Regelmatige contactname diverse schepencolleges en burgemeesters
De gemeentelijke/stedelijke veiligheidsoverleggen i.k.v. nood- en interventieplanning
(veiligheidscel)
Communicatieplatform West-Vlaanderen
Franco-Belge vergaderingen
Overleg WVL4
…
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2.4 Overzicht van de diverse provinciale, nationale en internationale mandaten van de
korpschef ter ondersteuning van de Lokale Politie

Op provinciaal niveau
Provinciale vergadering korpschefs
Rechercheoverleg
Provinciaal veiligheidsoverleg
(plaatsvervanger korpschef
Damme-Knokke-Heist)
Provinciaal overleg korpschefs –
Dirco – Dirjud
LTF (Local Taskforce Foreign
Fighters)
Lid Taskforce West-Vlaanderen
transitmigratie
Op nationaal niveau
Nationaal voorzitter van de Vaste
Commissie van de lokale politie
(opvolging lokale politiezones)
Nationaal portefeuillehouder Vaste
Commissie van de lokale politie,
Astrid, technologie en
internationalisering
Roterend voorzitter van het
coördinatiecomité geïntegreerde
politie (beslissingsorgaan Fedpol –
lokale politie)
Lid van Justipol (overleg college
proc.-generaals + geïntegreerde
politie)
Lid overleg Min. BIZA –
geïntegreerde politie
Lid Lokale Politie binnen de
stuurgroep Politie, Vereniging
Steden en Gemeenten
Lid van de nationale commissie
“Expertise- en adviespunt
Integriteit”
Agentschap 112 (lid VCLP
Beheerscomité aangeduid door de
minister van binnenlandse zaken)
Lid nationale selectiecommissie
Dirco - Dirjud
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Lid taskforce ‘kerntaken’ bij de
Minister van Binnenlandse zaken
Op internationaal niveau
Lid van International Committee;
International Association Chiefs of
Police (USA), Washington als
vertegenwoordiger lokale
politiezones België
Lid Groupe Opérationnel FrancoBelge, vertegenwoordiger lokale
politie
Lid Comité Strategique FrancoBelge (Lille), vertegenwoordiger
lokale politie België
Contactpunt Schengen Evaluatie
van België voor de lokale
politiezones
Lid Commission Locale
d’Information, Centrale Nucleaire
de Gravelines
Belgisch ministerieel contactpunt
Franse overheden + politie i.k.v.
transitmigratie
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2.5 Strategische en beleidsmodaliteiten

2.5.1 Het zonaal veiligheidsplan 2014 -2019
Elke politiezone schrijft een zonaal veiligheidsplan. Dit plan is het belangrijkste strategisch
document van een politiezone.
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats. Bij wijzigende maatschappelijk tendensen kan de inhoud
aangepast worden aan de noden.
De strategische doelstellingen zijn:
Eigendomsdelicten - een geïntegreerde, integrale en nodale aanpak van diefstallen met
verzwarende omstandigheden in woningen en handelszaken.
De politiezone wil door een geïntegreerde, integrale en nodale aanpak het fenomeen van
diefstallen met verzwarende omstandigheden in woningen en handelszaken beheersen.
Aanpak gericht op:






Verminderen van risicogedrag
De sociale controle bevorderen
Nodaal-en heterdaad gerichte aanpak van inbraken
Grensoverschrijdende samenwerking optimaliseren
Negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen

Het bestrijden van drughandel en druggebruik.
De politiezone wil door een geïntegreerde, integrale en nodale aanpak van problematisch
druggebruik en drughandel, risicogedrag en druggerelateerde overlast verminderen/
voorkomen. Bovendien wil ze de drughandel op een goede manier bestrijden.
Aanpak gericht op:





Voorkomen en verminderen van risicogedrag
Voorkomen en verminderen van druggerelateerde overlast
Nodaal- en heterdaad gerichte aanpak van drugdealers
Grensoverschrijdende samenwerking optimaliseren
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Verkeersveiligheid.
Met een geïntegreerde en integrale aanpak, een bijdrage leveren tot het verminderen van
verkeersslachtoffers, met ook aandacht voor de gevolgen van het slachtofferschap.
Aanpak gericht op:







3

Een bijdrage leveren om verkeersveilig gedrag te stimuleren.
Geïntegreerd, doelgericht en efficiënt optreden door het in kaart brengen en
opvolgen van de plaats en omstandigheden van de ongevallen met
gewonden/doden.
Een bijdrage leveren om een verandering van onaangepast en gevaarlijk rijgedrag te
bewerkstelligen met doelgerichte repressieve acties.
Een bijdrage leveren tot een betere zorg voor verkeersslachtoffers met doelgerichte
opsporingen. Dit o.a. via de ANPR3 (gesignaleerde niet verzekerde voertuigen,
voertuigen zonder geldig keuringsattest en/of fiscale fraude).
Een bijdrage leveren tot een betere zorg voor jonge verkeersslachtoffertjes, voor de
betrokkenen in een zeer ernstig/dodelijk verkeersongeval en voor de naaste familie
van zwaargewonden/een overleden slachtoffer.

Automatische nummerplaatherkenning
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3. Management van medewerkers – organiseren, investeren & respecteren
3.1 Organisatie – personeelsformatie
3.1.1 Het operationeel kader – feitelijk kader
Op 31/12/2018 bedroeg het feitelijk aantal personeelsleden in functie:
Operationele
kader – feitelijk
kader

Officierenkader

Middenkader

basiskader

1 fte :
23 fte :
120,3 fte :
hoofdcommissaris hoofdinspecteur inspecteur van
van politie
van politie
politie
(waarvan 1
10 fte :
HINP met
commissaris van
specialisatie
politie
politie-assistent)

Kader van
agenten van
politie
8,6 fte :
agent(e) van
politie

3.1.2 Het administratief en logistiek kader – feitelijk kader
Logistiek kaderfeitelijk kader

Niveau A
(adviseur)
3,8 statutair

Niveau B
(consulent)
6 fte’s statutair

Niveau C
(assistent)
7 fte’s statutair

Niveau D
(bediende)
2 fte’s statutair

1fte
contractueel

2 fte’s
contractueel

1 fte
contractueel

3.1.3 Personeelswijziging
Een goed werkend instroombeleid vormt de basis voor een verdere bloeiende carrière binnen
onze diensten.
Vandaar streven we ernaar om toekomstige werknemers al bij de eerste kennismaking
binnen de zone passend te ontvangen en hen gedurende hun traject voortdurend op te
volgen. Gemotiveerde stagebegeleiders, feedback over hun werkzaamheden, evaluatie en
bijsturing zijn maar enkele kenmerken van dit beleid.
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Aanwervingen operationeel kader
Inspecteur Jessica Verstappen
Inspecteur Stephanie Ghesquière
Inspecteur Pieter Van Damme

01/04/2018
01/04/2018
01/10/2018

Aanwervingen Calog
Assistente Ashanti Ollevier
Consulente Nooike Bol
Assistente Cindy Bendels

01/07/2018
01/10/2018
01/10/2018

Mobiliteit naar andere zones
Inspecteur Filip Moerman naar PZ Spoorkin
Hoofdinspecteur Jurrie Delporte naar PZ Spoorkin
Hoofdinspecteur Philippe Declercq naar PZ Spoorkin
Inspecteur Fabrice Martens naar PZ Het Houtsche
Inspecteur Dieter Trenson naar PZ Damme/Knokke-Heist
Hoofdinspecteur Geert Provoost naar PZ Polder
Inspecteur Jan Nevens naar PZ Ieper
Inspecteur Diony Vanheste naar Spoorwegpolitie Oost-Vlaanderen

01/01/2018
01/05/2018
01/05/2018
01/07/2018
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
01/11/2018

Een welverdiend pensioen
Inspecteur Alain Braem
Commissaris Annie Verbeke4
Inspecteur René Houquet
Commissaris Christela Debruyne
Hoofdinspecteur Freddy Vandenbohede

4

01/03/2018
01/04/2018
01/05/2018
01/05/2018
01/05/2018

CP Verbeke (in memoriam) ontbreekt op de foto.
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Ontslag genomen
Hoofdinspecteur Bert Delagrange
Inspecteur Wim Haelewyn
Assistente Christa Deleu

01/03/2018
01/07/2018
01/07/2018

Wijzigingen graad
Nina Vanelslande van contractueel niveau c naar statutair niveau c
Dagmar Steenkiste van statutair niveau c naar statutair niveau b
Geert Vanderplancke van militair kader naar Calog-kader niveau d

3.1.4 Onbeschikbaar personeel (in dagen)

Dagen afwezigheid wegens medische redenen 2018:
 afwezigheid medische redenen: 3114
 afwezigheid medische redenen disponibiliteit: 66
 afwezigheid medische redenen arbeidsongeval: 90
 baaldagen: 85

Totaal: 3355

3.1.5 Vergelijking met voorgaande jaren gemeten in dagen afwezigheid

In 2018 steeg het aantal dagen afwezigheid op jaarbasis met 326 of 10,8 %
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Bradfordfactor
De Bradfordfactor bedroeg 263 in 2018. Deze factor werd ontwikkeld tijdens de jaren 1980 in
het Verenigd Koninkrijk, als onderdeel van een onderzoeksmethode om ongeoorloofd
ziekteverzuim van werknemers te meten. Volgens het Bradfordonderzoek werken veelvuldige
korte periodes van afwezigheid meer storend op het functioneren van een organisatie dan
uitzonderlijke periodes van:= langere duur. Korte periodes van afwezigheid worden namelijk
op de dag zelf van afwezigheid gemeld, wat meer problemen veroorzaakt dan langere,
geplande afwezigheden. In het laatste geval kan immers een tijdelijke reorganisatie van het
werk of vervangend personeel ingepland worden. Bij korte afwezigheden zijn het dikwijls de
collega’s die wat harder moeten werken (eventueel ten koste van de moraal op het werk) of
blijven een aantal taken liggen (ten koste van het bedrijf).
Om dit uitgangspunt aan te tonen kent de Bradford Formule een exponentiële waarde toe aan
het aantal gevallen van afwezigheid en slechts een eenvoudige waarde aan het aantal dagen
van afwezigheid.
De Bradford Factor wordt als volgt berekend: B = S² × D




B is de Bradford Factor score.
S is het totaal aantal gevallen van afwezigheid van een individu over een bepaalde
periode.
D is het totaal aantal dagen van afwezigheid van die persoon over dezelfde periode.
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Aantal baaldagen
In 2018 namen de personeelsleden in totaal 85 baaldagen.
Een baaldag geeft het personeelslid recht op 1 dag afwezigheid zonder een dokter te
raadplegen. Als personeelslid kan je per jaar maximum 4 dagen een “baaldag” opnemen.
Deze dag afwezigheid geeft geen recht op dienstprestaties en hij/zij dient later nog deze dag
te presteren.

3.1.6 Arbeidsongevallen

In 2018 daalde het aantal dagen afwezigheid omwille van een arbeidsongeval fors t.o.v. de
voorgaande jaren. Het gaat concreet om een daling met maar liefst 314 of 77,7% t.o.v. 2017.
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In 2018 gebeurden 21 arbeidsongevallen, 3 meer dan in 2017.
Oorzaken van arbeidsongevallen
Hondenbeet: 1
Opleiding: 2
GPI 48: 4
CO-intoxicatie: 4
Verkeersongeval: 2
Agressie/weerspannigheid: 4
Interventie: 4
3.2 Inspraak van personeelsleden
3.2.1 Het basis overlegcomité (BOC)
In 2018 vond 2 keer een BOC plaats in de Abt Eliaszaal van de gemeente Koksijde. Deze
vergadering heeft tot doel belangrijke beleidsbeslissingen inzake personeel/materiaal toe te
lichten en eventueel advies hiervoor te bekomen.
Het BOC is een overleg tussen de burgemeester-voorzitter van het politiecollege, de korpschef
en de vakbondsafgevaardigden.
3.2.2 Vertrouwenspersonen
Naast een dienst interne zorg beschikt de zone ook over vertrouwenspersonen. De politiezone
tolereert binnen de werkomgeving van zijn medewerkers geen geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag. Hiervoor werd een actief preventiebeleid uitgebouwd. Binnen de
PZ Westkust zijn de vertrouwenspersonen HINP Caroline Thabert, HINP Bertin Bonnez, HINP
Franky Coulier en INP Ivan Vansevenant. Zij werden 4 keer gecontacteerd in 2018.
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4. Management van middelen: geld, kennis en technologie, materiaal en diensten
Het korps legt de nodige verantwoording af, onder meer door het volgen van de geijkte (en
wettelijk bepaalde) aankoopprocedures. Materiaal en middelen worden getoetst aan de
geldende kwaliteitsnormen.

4.1 Politiebegroting
4.1.1 Personeelskosten per begrotingspost – PZ Westkust – Laatste 10 jaar
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4.1.2 Investeringen (buitengewone dienst) PZ Westkust laatste 10 jaar

4.1.3 Evolutie begroting PZ Westkust laatste 10 jaar
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Uitbreiding wagenpark met on – en offroad pick-up
In 2018 deed de PZ Westkust heel wat investeringen in en aan het nieuw centraal politiehuis,
maar ook aan het wagenpark werd gedacht.
Voortaan telt het wagenpark van PZ Westkust ook een on- en offroad pick-up, de Volkwagen
Amarok. De nieuwe wagen garandeert de burger een nog hogere veiligheid gezien de wagen
in alle omstandigheden ingezet kan worden (op het strand, drassige paden, grind, …)
Indien de politie een zware lading dient te vervoeren of hulp moet bieden bij een ramp (bv
een persoon of dier vastgeraakt in de modder) kan de pick-up soelaas bieden.
Op vrijdag 13 april 2018 overhandigde voorzitter-burgemeester Marc Vanden Bussche de
sleutels aan korpschef Nicholas Paelinck.
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4.2 Nieuw politiehuis

4.2.1 Tijdlijn

Mei 2012
• Ontwerp
Architecten
Achtergael wordt
gekozen

Februari 2016
• Deadline indienen
aanbestedingsdossiers aannemers

September 2016
• Start bouw
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• Indiening
bouwaanvraag

Maart 2016
• Evaluatie offertes
aannemers

December 2015
• Publicatie Europese
aanbesteding

April 2016
• Toewijzing aan
Strabag door het
politiecollge

Oktober 2016

November 2016

• Ondertekening
erfpachtakte
politiehuis +
bemaling d.m.v een
soilmixwand

• Start graafwerken
bouwput tot op een
diepte van 8 meter
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Maart 2017
• Eerste bodemlaag

Juni 2018

Juni 2017
• Symbolische
eerstesteenlegging

• Officiële
overhandiging
sleutels

September - Oktober
2018

Oktober 2018

• Officiële opening
• Verlaten oud
politiehuis en
verhuis van alle
diensten
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Juni 2018

• Tweede
opendeurdag
burgers
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4.2.2 Officiële opening nieuw centraal politiehuis
Na de symbolische eerstesteenlegging (eind juni 2017), volgde een jaar later (eind juni 2018),
de officiële opening van het nieuw centraal politiehuis. Strabag overhandigde dan ook officieel
de sleutels aan korpschef Nicholas Paelinck.
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De officiële opening op zaterdag 30 juni 2018 kon op veel belangstelling rekenen. Na het
officiële gedeelte voor genodigden en collega’s in de voormiddag, volgde in de namiddag de
opendeurdag voor alle inwoners van de Westkust. De politie Westkust mocht maar liefst 4000
personen verwelkomen.
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4.2.3 Afscheid politiecommissariaat Zeelaan 48
Op vrijdag 5 oktober 2018 sloot het politiecommissariaat in de Zeelaan 48 definitief haar
deuren in aanwezigheid van burgemeester/voorzitter van de PZ Westkust Marc Vanden
Bussche, korpschef Nicholas Paelinck en enkele leden van het vroeger korps die er hun
loopbaan startten. De vlaggen voor het gebouw werden neergelaten en de korpschef
overhandigde de sleutels aan de burgemeester/voorzitter.

Jaarverslag - PZ Westkust

30

4.2.4 Opendeurdag nieuw centraal politiehuis
De burgers die op zaterdag 30 juni 2018 niet aanwezig konden zijn op de officiële opening
met opendeurdag, kregen een nieuwe kans op zondag 7 oktober 2018. Transparantie staat
immers centraal bij PZ Westkust. Jong en oud kregen een rondleiding doorheen het centraal
politiehuis. Op voorhand inschrijven was een absolute vereiste. De dag was een groot
succes, alle plaatsen waren reeds ruim op voorhand volzet.
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4.3. ICT
2018 stond naast het dagelijks beheer vooral in het teken van het nieuw centraal
politiehuis:
- Verhuis van alle IT-infrastructuur naar de nieuwbouw
- Ingebruikname van tal van technologieën zoals
o Een videowall
o Toegangscontrole door middel van vingerafdrukken
o Videoconferentiesystemen
o Camerabeveiliging
o Videoverhoorlokalen
o Glasvezelnetwerk
o Wifi-netwerk
o 3de generatie ANPR-cameranetwerk met software
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4.4 Kennis en technologie
De politiezone Westkust schenkt ruime aandacht aan opleidingen voor de personeelsleden.
Voortgezette opleidingen

Deelnemers

Aantal
uur

Toezichthouder milieu

1

Car control program/ rijden met (prioritaire)
voertuigen
Contactambtenaren niet-SIC
Bijscholing tachograaf
Taser GPI 48
Opleiding e-notulen
Raavis
Polinfo – Mercure – Full
Informatieveiligheidsconsulent
Polinfo – ANG – PolOffice – Beheer Onderzoeken
(module 2)
Dierenwelzijn
Vlaams congres verkeersveiligheid
Exotische dieren
Nieuwe wet overheidsoprdachten
Studiedag private veiligheid
GER – Policing the future
TH-report
Beperkte ruimte met bijzonder risico-interventie 3
tot 5 team
Motoragent + rijden in verstedelijkte omgeving
Basisopleiding hulpverlener

6

13
dagen
8

Totaal
Aantal
uur
13
dagen
48

3
5
2
1
1
2
1
12

4
2
2
2
1
5
5
2

12
10
4
2
1
10
5
24

2
1
1
1
3
2
1
10

1
1
1
2
1
1
1
1 dag

1
2

2
1
1
2
3
2
1
10
dagen
1 dag
4
dagen
6
dagen
6
dagen
½ dag
2
dagen
1 dag
9
dagen
4
dagen
20
dagen

BPA – HHOO – Radio – operator

2

Wet op politieambt

6

1 dag
2
dagen
3
dagen
1 dag

Dwangmaatregelen bij minderjarigen
Wooninspectie, domiciliefraude en inschrijvingen

1
2

½ dag
1 dag

Gedwongen opname/collocatie
Coachingsdag AHINP

1
9

1 dag
1 dag

PSH

4

1 dag

Opleiding teaser

10

2
dagen
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Waarnemen en beveiligen van sporen + DNA
wetgeving
Omgaan met moeilijke mensen aan de telefoon en
face-to-face
Bijscholing motoragent

3

1 dag

3

1 dag

3

1 dag

Ongeval met vervoer van radioactieve stoffen
Moeilijke vragen omtrent Islam en Islamisme

1
3

1 dag
1 dag

Heropfrissing EHBO

8

1 dag

Heropfrissing van verkeer voor interventie

4

1 dag

Assistent functioneel beheerder

1

Fietsteams

2

Ladingsverzekering

12

4
dagen
5
dagen
1 dag

Holocaust politie en mensenrechten

4

1 dag

Cybercrime
Private en bijzondere veiligheid

1
5

Kennismaking met sociale inspectie, milieuinspectie en FAVV
Jaarlijkse bijscholing specialist geweldsbeheersing –
dwang zonder vuurwapen
Jaarlijkse bijscholing specialist geweldbeheersing –
dwang met vuurwapen
ANG – Controle & consultatie
Sociale media versus beroepsgeheim –
deontologische code
Functioneel beheerder

1

1 dag
2
dagen
1 dag

5

1 dag

3

1 dag

1
2

1 dag
1 dag

1

Eerstelijnsverhoortechnieken

2

20
dagen
1 dag

Bijscholing beroepenvoorlichter

5

1 dag

Bijscholing preventieadviseurs
Colloquium mensenhandel en - smokkel
Omgaan met burn-out voor leidinggevenden
Tradelec

1
1
1
7

½ dag
1 dag
1 dag
1 dag

Kwaliteit gerechtelijk PV

1

1 dag
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3
dagen
3
dagen
3
dagen
1 dag
3
dagen
8
dagen
4
dagen
4
dagen
10
dagen
12
dagen
4
dagen
1 dag
10
dagen
1 dag
5
dagen
3
dagen
1 dag
2
dagen
20
dagen
2
dagen
5
dagen
½ dag
1 dag
1 dag
7
dagen
1 dag
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5. Resultaatgebied klanten en leveranciers: politie als partner in de veiligheidsketen
Overleg en samenwerking met partners draagt bij tot een nog meer veilige samenleving in de
PZ Westkust. Net daarom zetelen wij als organisatie in diverse overlegfora.
5.1 Overleg en ideeënuitwisseling
Hieronder volgt een niet-limitatief overzicht van de overlegorganen waarin we met partners
van gedachten wisselen:
Politieraad
Politiecollege
Zonaal veiligheidsoverleg
Verkeerscommissie
Basis overleg comité politie
Comité voor preventie en bescherming op het werk
Overleg preventiediensten gemeenten en preventiediensten politie
Rechercheoverleg
Overleg slachtofferbejegening
Arrondissementeel overleg korpschefs arro/dirco/dirjud/CSD
Provinciale vergadering korpschefs
Provinciaal coördinatieteam verkeer
Beleidsgroep Astrid/CIC – project
Vaste commissie van de lokale politie (nationaal)
Nationale subcommissie Astrid/CIC project
Overleg n.a.v. jaarlijkse evenementen en ordediensten
Overleg n.a.v. geplande werken, omleidingen, …
Overlegvergaderingen De Lijn & uitvoering van geplande acties
Psychosociaal hulpverleningsnetwerk
Wijkvergaderingen
Vergaderingen kustkorpschefs
Overleg met de handelaarsbonden /horeca
VVSG Stuurgroep Politie
Overleg met senioren
Provinciaal netwerk organisatieontwikkeling
Communicatieplatform West-Vlaanderen
Franco-Belge overleg
…

5.2 Samenwerkingsakkoorden en protocols die in 2018 werden opgestart/verdergezet
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5.2 Samenwerkingsakkoorden en protocols die in 2018 werden opgestart/verdergezet

Protocolakkoord WVL4
Akkoord met de Federale Politie (SPN Nieuwpoort) waarbij de volledige
basispolitiezorg in de Nieuwpoortse haven door de SPN gebeurt (tussen 08.00 uur en
18.00 uur). Als tegenprestatie verzorgt de politie Westkust de dispatching en zorgt ze
voor cel infrastructuur en tussenkomsten bij nacht.
Akkoord met de gerechtelijke diensten inzake cel infrastructuur. Zonder
tegenprestatie wordt de opvang van aangehoudenen voor de FGP verzorgd.
Crisisbedbeheer arrondissement West-Vlaanderen afdeling Veurne via het Real Time
Intelligence Center (dispatching).
Protocol voor het leveren van logistieke en materiële steun tussen de Federale Politie
en de politiezone Westkust.
Protocol tussen de politiezone Westkust en het ministerie van defensie in het kader
van het gebruik van de faciliteiten van de militaire basissen van Lombardsijde en
Koksijde.
Protocolakkoord WVL4.
Protocol met Communicatie en Informatie Centrum Brugge (CIC) in het kader van
dispatching/calltaking.
Akkoord met de West-Vlaamse apothekersvereniging tot het verstrekken van info
aangaande de wachtregeling in het Geowachtsysteem.
Scramble. Dringende laterale steun tussen lokale en federale politiediensten van de
provincie West-Vlaanderen.
Persprocotol voor het volledig gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
Akkoord met het CIK en de politie te paard inzake steun tijdens de drukke – en
zomermaanden.
Afsprakenregeling grenscontroles.
Grensalarmplan tussen gendarmerie, police nationale en PZ Westkust
Protocol psychologische bijstand PZ Middelkerke/OCMW Koksijde
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5.3 Samenwerkingsakkoord WVL4 (PZ Westkust – PZ Polder – PZ RIHO – PZ Vlas)
Op vrijdag 2 februari 2018
ondertekenden de voorzitterburgemeester Marc Vanden
Bussche, Toon Vancoillie
(vervanger Lies laridon), Kris
Declercq, Vincent Van
Quickenborne en de 4
korpschefs Nicholas Paelinck,
Johan Geeraert, Curd Neyrinck
en Filip Devriendt te Koksijde
een uniek verregaand
samenwerkingsprotocol op tal
van domeinen. Dit in
aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de
minister van veiligheid en
binnenlandse zaken,
gouverneur Decaluwé,
procureur van West-Vlaanderen
Jean-Marie Cool en tal van
andere prominenten.
De samenwerking tussen de 4 politiezones heeft betrekking op 13 gemeenten/steden,
samen goed voor een totale oppervlakte van 624,63 km²
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Basis voor dit uniek verbond is een reeks bestaande afspraken tussen de respectievelijke
zones wat betreft onder andere intern toezicht, snelheidscontroles en interne preventie. De
eerste samenwerking dateert reeds uit de periode 2004-2005 (tussen de PZ Westkust en de
PZ RIHO). De betrokken korpschefs waren op deze manier reeds verbonden met elkaar en de
bestaande afspraken bleken bovendien bijzonder succesvol.
De zones werken o.a. overkoepeld op onderstaande vlakken:
Een informatieveiligheidsconsulent/data protection officer ziet toe op de eerlijke en
wettelijke verwerking van gegevens op een onafhankelijke manier en is ook
betrokken bij de uitwerking van een privacybeleid en het veiligheidsplan.
Intern toezicht en integrale kwaliteitszorg.
Interne zorg (staat in voor het welzijn van de medewerkers en biedt naast individuele
hulpverlening ook opvang na ingrijpende gebeurtenissen).
Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk en Welzijn.
ICT.
LCCU (Lokale Computer Crime Unit).
Gebruik van materiaal (voertuigen, flitstoestellen, …).
Diverse operationele inzet.
….
Door de overkoepelde werking kan de politie nog meer inzetten op snelheid, technologie, en
innovatie bij de aanpak van nieuwe criminaliteitsfenomenen (bv. internationale misdaad,
mensensmokkel, immigratiestromen, terrorisme, internetcriminaliteit, …). De samenwerking
zorgt ook voor een administratieve vereenvoudiging van de overhead overlast van de 4
korpsen en voor een besparing op de operationele en niet-operationele kost.
De samenwerking wordt wetenschappelijk opgevolgd door universiteit Gent via een
doctoraatstudent.

Jaarverslag - PZ Westkust

38

5.4 Grensoverschrijdende samenwerking & initiatieven
De politie Westkust werkt zeer nauw samen met de Franse politie. Deze goede samenwerking
bestaat al sinds 2003.
De PZ Westkust wisselt operationele info uit met de diverse Franse politiediensten door:
Vergaderingen en ontmoetingen op het terrein met de Franse Gendarmerie en de
Police Nationale.
Grensoverschrijdend rechercheoverleg.
Telefonische uitwisseling van informatie.
Uitwisselen van operationele mails.
Nazicht van de ANPR-camera’s op vraag van de Franse politie en Gendarmerie.
Analyseren van de nuttige info op cross directioneel niveau.
Bijhouden en verwerken van informatie.
Organiseren en actief deelnemen aan gemengde operaties/patrouilles/bestuurlijke
evenementen.
Organiseren, deelnemen en uitwerken van vergaderingen als gevolg van
grensoverschrijdende criminele feiten.
Analyseren en uitwerken van nuttige informatie.
Uitwerken van een degelijk netwerk van Franse partners .

Enkele voorbeelden
Een gemengde actie in 2018 aan grensovergang “Perroquet” tussen de Franse politie, het
SRT-team van PZ Westkust en de Belgische douane.
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Een gemengde voetpatrouille met de Gendarmerie in Bray-Dunes en De Panne tijdens het
zomerseizoen 2018.

Een gemengde actie eind februari 2018 in de strijd tegen mensensmokkel met o.a. het SRTteam en de Gendarmerie du Nord in de grenszone.
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5.5 Transitmigrantenproblematiek en - acties
Tot op vandaag houdt de PZ Westkust de vinger aan de pols in het kader van de
transitmigrantenproblematiek en de opsporing van potentiële mensensmokkelaars. De politie
stelt zich op ter hoogte van belangrijke “hotspots” waar zich dikwijls transitmigranten
schuilhouden. Bijvoorbeeld het station in Adinkerke, de DK-bus (bus tussen Frankrijk en
België) en de grensovergangen, maar ook voetgangersroutes, parkeerterreinen, …. .
Dagelijks
zijn
de
personeelsleden
van
PZ
Westkust
alert
voor
de
transitmigrantenproblematiek. Op regelmatige basis vinden ook transitmigrantenacties
plaats. De politie Westkust werkt voor dergelijke acties samen met haar partners uit de WVL4,
met de federale politie en met de Franse collega’s. Ook de federale cavalerie patrouilleert zeer
frequent aan de grens.
De doorgedreven controles hebben als hoofddoel vermijden dat transitmigranten vanuit de
kampen in Frankrijk naar ons land komen om zo Groot-Brittannië te bereiken of om hier een
gelijkaardig tentenkamp op te bouwen.
Tijdens één van de acties kwamen de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé,
toenmalig burgemeester Ann Vanheste en korpschef Nicholas Paelinck de deelnemers een
hart onder de riem steken.
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5.6 TIR Franco-Belge

Ook in 2018 won de PZ Westkust het jaarlijkse schutterstreffen (5de editie) met de
Gendarmerie Nationale, de Police Nationale, Basis Koksijde, 2 VIP-ploegen en een ploeg
genodigden. Het tornooi vond plaats in de schietstand van de Nieuwpoortse Wapensportkring
met logistieke ondersteuning van Westkust Shooting club.
De ploeg van Politiezone Westkust mocht de trofee en de gouden plaketten in ontvangst
nemen. De politiezone kreeg tevens een eremedaille gezien ze maar liefst 5 keer op rij in
groepsverband de overwinning behaalde.
Bovendien behaalde PZ Westkust ook individueel goud en zilver. Inspecteur Vandepoele en
Inspecteur Antonie uit de PZ Westkust werden respectievelijk eerste en tweede.
De wedstrijd bestond uit drie schietproeven. Per proef vuurden de deelnemers met een ander
type wapen. Tegelijk was de schietproef een training tussen de verscheidene politiediensten
waarmee de PZ Westkust sinds jaren nauw samenwerkt.
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5.7 Federale cavalerie
Op zeer regelmatige basis krijgt de PZ Westkust
versterking van de federale cavalerie. In 2018 hielden ze
5203 uur toezicht.
In het kader van de transitmigrantenproblematiek
patrouilleerden zij in 2018 voornamelijk aan de grens,
maar ze waren zoals steeds ook actief op plaatsen die
moeilijk bereikbaar zijn voor reguliere patrouilles (bv.
bossen, sportparken, duinen en het strand. Zo kan de PZ
Westkust nog meer als nabijheidspolitie optreden.
5.8 Acties De Lijn – PZ Westkust
In 2018 werden in de PZ Westkust 17 acties De Lijn – PZ Westkust gehouden. De
Jaar
Aantal samenwerking tussen PZ Westkust en De Lijn loopt al sinds 2008.
acties
Lijncontroleurs en politiemensen (SRT-team) opereren dan samen op de
De Lijn tram en aan de haltes. De aanwezigheid van de politie moet de reizigers
2013
6
ervan overtuigen dat zij zich best wel veilig mogen voelen op de tram.
2014
7
Onder het wakend oog van de politie kunnen de mensen van De Lijn
2015
24
controles uitvoeren op zwartrijders en wordt de kans op conflicten
2016
34
kleiner.
2017
32
De politie en de Lijn hebben ook oog voor preventie. Reizigers die hun
2018
17
bezittingen niet veilig bij zich dragen, worden gewaarschuwd voor
mogelijke pickpockets op de tram.

5.9 Gemengde acties recherche-inspectiediensten
In 2018 hield de recherche 21 gemengde acties met inspectiediensten (bv. met de
Economische Inspectie in de strijd tegen namaakartikelen tijdens de vele avondmarkten in de
zomermaanden).
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6. resultaatsgebied medewerkers
6.1 Interne communicatie

6.1.1 Intranet
De politie Westkust werkt met een uitgewerkt Intranet waarop alle personeel o.a. belangrijk
nieuws kan terugvinden.
6.1.2 Overlegvergaderingen
Tijdens het werkjaar 2018 vonden volgende overlegvergaderingen plaats:
Dienstvergaderingen
Vergaderingen tussen verschillende diensten
Stafvergaderingen
Operationeel overleg/WOO
Vergaderingen van werkgroepen binnen de zone
Korpsvergadering voor alle personeelsleden
…

6.1.3 Onthaalbeleid nieuwe medewerkers
Iedere nieuwe medewerker krijgt een meter/peter
toegewezen, waar hij/zij altijd bij terecht kan. De eerste
dagen gaat het personeelslid onder begeleiding langs bij
alle diensten voor een eerste kennismaking en de nodige
uitleg. Om de interne communicatie compleet te maken,
ontvangt hij/zij tot slot de onthaalbrochure met daarin een
voorstelling van alle diensten en belangrijke weetjes.
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6.1.4 Interne Zorg
De dienst Interne Zorg van de PZ Westkust staat in voor het welzijn van alle personeelsleden.
De belangrijkste opdrachten van de dienst zijn individuele hulpverlening en opvang na
ingrijpende gebeurtenissen.

Individuele hulpverlening
Personeelsleden kunnen bij de dienst Interne Zorg terecht met moeilijkheden die zich zowel
in de privé- als in de werksfeer situeren. Denk maar aan echtelijke moeilijkheden, overlijden
van een dierbare, angstproblemen die al dan niet voortvloeien uit ingrijpende gebeurtenissen,
persoonlijkheidsproblemen,… Personeelsleden kunnen er ook terecht als ze informatie
wensen rond psychosociale problematieken. De personeelsleden van de dienst hebben in
deze aangelegenheden beroepsgeheim.
In 2018 maakten 80 collega’s gebruik van de dienstverlening wat resulteerde in een totaal
van 287 consultaties.
Ingrijpende gebeurtenissen
Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis tijdens de dienst, zoals het gebruik van
het dienstwapen, het overlijden van een collega, een interventie waarbij een personeelslid of
een collega (ernstig) gewond raakt, … Kortom bij alle interventies die een zware emotionele
belasting vormen, zorgen zij voor een adequate opvang.
Als de dienst op de hoogte gebracht wordt van zo’n ingrijpende gebeurtenis, kunnen de
betrokken personeelsleden een uitnodiging verwachten om samen te komen.
Dit groepsgesprek, of defusing, heeft als doel de collegiale opvang te bevorderen,
posttraumatische problemen vroegtijdig te detecteren en te verhinderen dat
posttraumatische problemen zich verder ontwikkelen.
In 2018 waren er 3 crisisinterventies waarbij de dienst een groepssamenkomst organiseerde.
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6.1.5 VPW/Vriendenkring politie Westkust
Jaarlijks organiseert de vriendenkring tal van leuke en boeiende activiteiten.
Een greep uit de activiteiten van 2018:
Fietstocht “Dwars door de Westhoek”
Landelijke picknickwandeling
Fin De Saisonfeest/Herfstparty PZ Westkust
Kinderfeest Plopsaland De Panne
Westkustweekend bij Plopsaland De Panne
Uitstap Gent

6.1.6 Korpschef PZ Westkust verkozen tot voorzitter VCLP
In 2017 brachten alle korpschefs van het land hun stem uit voor een nieuwe
vertegenwoordiging in de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP).
De VCLP is belast met het onderzoeken van of het geven van adviezen over alle problemen
met betrekking tot de lokale politie op verzoek of op eigen initiatief.
Op 14 september 2017 namen de 18 verkozenen tijdens de installatievergadering hun functie
als vast lid van de algemene vergadering op. Van de 18 leden zetelen er 11 korpschefs voor de
eerste keer. 7 vertegenwoordigers zetelden ook de voorbije jaren al in de Vaste Commissie.
De leden kozen op donderdag 14 september 2017 ook uit hun midden een nieuw dagelijks
bestuur, bestaande uit een voorzitter en 3 vice-voorzitters, één per Gewest.
Onze korpschef Nicholas Paelinck werd verkozen tot voorzitter voor de volgende 2 jaar.
Voorheen was hij reeds vice-voorzitter (Vlaams Gewest).
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De nieuwe vice-voorzitters:
korpschef van PZ Antwerpen Serge Muyters voor Vlaanderen
korpschef van PZ Brussel Hoofdstad Elsene Michel Goovaerts voor het Brusselse
Gewest
korpschef van PZ Namen Olivier Libois voor Wallonië
Het verkozen nieuwe dagelijkse bestuur werd voor goedkeuring voorgelegd aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Jan Jambon.
Als voorzitter van de VCLP houdt hij er een drukke agenda op na. Zo ging hij in 2018 bv. op
werkbezoek samen met vice-voorzitter Serge Muyters bij de directeur van Europol Catherine
De Bolle in Den Haag. Dit in het kader van een goede info-uitwisseling tussen de
politiediensten van alle lidstaten binnen de Europese Unie.
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6.1.7 Ter nagedachtenis
In 2018 kenden we een aantal droevige momenten.
Op 22 maart 2018 herdachten we alle slachtoffers die vielen in 2016 tijdens de aanslagen in
Brussel.
Op 29 mei 2018 vielen 3 dodelijke slachtoffers tijdens de aanslag in het centrum van Luik,
ook voor hen maakten wij het stil.
Op 30 augustus 2018 stonden we stil bij de dood van onze collega uit de zone Police des
Fagnes. Hij werd op 29 augustus 2018 neergeschoten tijdens een verkeerscontrole in Spa.
Op 7 december 2018 herdacht de geïntegreerde politie alle overleden collega’s. Onze
korpschef gaf in zijn hoedanigheid van voorzitter van de VCLP een ontroerende speech.
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6.2 Intern toezicht, klachten en felicitaties
6.2.1 Klachtenmanagement en intern toezicht
Doordat de organisatie een efficiënte werking en kwaliteit nastreeft, wordt er groot belang
gehecht aan de opvolging, behandeling en afhandeling van klachten.
In 2018 waren er 12 klachten.
11 externe waarvan 3 via het comité P
1 interne

Betrokken diensten:
Interventie: 3
Staf: 1
Wijk Nieuwpoort: 1
Wijk De Panne: 2
Verkeer: 5

Aantal tuchtstraffen: 1

6.2.2 Felicitaties en eervolle onderscheidingen
In 2018 werden 22 felicitaties (zowel van diensthoofden als van burgers naar personeel van
de politie Westkust toe) behandeld in het politiecollege. Bovendien werden In 2018 maar
liefst 181 eervolle onderscheidingen uitgereikt.
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7. Resultaatgebied Maatschappij
Als politiezone Westkust nemen we heel wat maatschappelijk verantwoorde initiatieven en
staan we in voortdurende wisselwerking met individuen en organisaties.
7.1 Externe oriëntering naar maatschappelijke groeperingen
In 2018 mochten we verschillende scholen, jeugdverenigingen en andere organisaties
verwelkomen in het politiecommissariaat en later in het nieuw centraal politiehuis. De
rondleidingen zijn immers een vaste waarde.
Wij kregen onder andere bezoek van cultuurgroep Momeg, De Rozenkrans, de diensten
veiligheid en preventie, Club 46, Historisch Comité IWVA, dienst burgerzaken Koksijde, de
Landelijke Gilde, het 5de leerjaar gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, het 5 de leerjaar
gemeentelijke basisschool Koksijde, de vrijwilligers van het Sociaal Huis Koksijde, de bewoners
van Dunecluze Koksijde, Markant ,de bewoners van Maartenoom, het BuBaO De Strandloper
Oostduinkerke, de biljartclub Oostduinkerke (bad), …
Heel wat van de bezoekers konden na afloop hun groepsfoto in de krant bewonderen.

Jaarverslag - PZ Westkust

50

7.2 Inzet voor het goede doel
Vrienden der blinden
Onze personeelsleden hebben een hart voor goede doelen. Zo verzamelen ze al ettelijke jaren
dopjes van allerhande flessen ten voordele van de Vrienden der Blinden. De Vrienden der
Blinden krijgen 0,30 euro per kg dopjes. Voor de opleiding van een blindengeleidehond
hebben ze maar liefst 80 000 kg dopjes nodig.
Kankerfonds
Verder verzamelen wij ook lipjes ten voordele van het Kankerfonds.
Eerlijke wereldhandel
We steunen ook het principe van eerlijke wereldhandel. De kinderen die met succes de
verkeerslessen volgen (zie verder in het jaarverslag), krijgen als beloning naast een leuke
attentie ook een drankje, aangekocht bij de Oxfam wereldwinkels.
Astma/muco
Collega Nick Van Rompaey, werkzaam in het Real Time Intelligence Centre, reisde in juni
2018 een week af naar Bormio (Italië) voor het goede doel. Het grootste deel van zijn
inschrijvingsgeld was ten voordele van astma/muco. Hij legde er samen met een aantal
astma – en mucopatiënten een aantal bergritten af.
Tijdens die week beklom hij de Bormio 2000, de Passo Gavia, de Cancano, de Passo del
Bernina, de Passo della Forcala, de Passo Eira, de Passo del Foscagno en de Passo dello
Stelvio. In totaal goed voor 8500 hoogtemeters.
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Soroptimisten Veurne – Westhoek

In 2018 werkten wij samen met de Soroptimisten Veurne-Westhoek. Zij zetten zich in om
geweld t.o.v. vrouwen/meisjes te vermijden/verminderen.
Jaarlijks krijgt PZ Westkust te maken met zo’n 150 strafbare feiten van partnergeweld.
Daarnaast mogen we ook de dagdagelijkse moeilijkheden tussen partners die niet strafbaar
zijn niet vergeten.
Daarom steunt de PZ Westkust van ganser harte de acties van de Soroptimisten afdeling
Veurne- Westhoek.
De PZ Westkust zorgde in 2018 voor een oranje touch en hing tijdens de “orange days” de
oranje vlag. Bovendien werkten we ook mee aan een reportage over partnergeweld voor
Focus en plaatsten we de Soroptimisten in de kijker in de maandbladen van de PZ Westkust
en op onze eigen kanalen.
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7.3 Opmerkelijke sportprestaties
De collega’s uit de Westkust zijn allen zeer sportief wat bijdraagt tot de uitvoering van goede
interventies.
Enkele voorbeelden…
HINP Bossier, INP Proot en INP Vandenberghe werden in 2018 Belgisch kampioen tennis in
het dubbelspel voor heren van de Belgische Politie Sportbond te Rumbeke. INP Debussche
en INP Deseure namen dan weer deel aan het Belgisch kampioenschap 10 km lopen, zij
werden 6de en 8ste.
OOK HINP Vandepoele zette in 2018 zijn beste beentje voor, hij stak voor de tweede keer de
Noordzee over per kajak, alleen en zonder steun. Hiervoor werd hij in september 2018
gehuldigd door burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van sport Dirk Dawyndt.
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7.4 Europese schietwedstrijden
Wij zetten sterk in op levenslang
leren en praktijkoefeningen.
Naast het schutterstreffen (zie
eerder in dit jaarverslag), neemt
de PZ Westkust ook deel aan de
schietwedstrijden van het EPP
(Europees Politie Parcours).
De wedstrijdenreeks is een zeer
goede training voor onverwachte
situaties die zich in de dagelijkse
politiepraktijk kunnen voordoen.
De schutters lossen immers in verschillende houdingen (liggend, geknield, zittend,
rechtopstaand, achter een dekking, …) en op diverse afstanden een zo snel en effectief
mogelijk schot. Ze schieten 50 patronen af met hun eigen dienstpistool binnen een maximale
tijd van 5 minuten en 30 seconden vanaf diverse afstanden tussen 7 en 30 meter volgens een
bepaalde volgorde.
De meeste wedstrijden vonden plaats in Nederland, er waren er enkele op Belgische bodem.
Op zaterdag 3 maart 2018 vond de prijsuitreiking in Amsterdam plaats van de
schietwedstrijden EPP (jaar 2017). Inspecteur Vandepoele behaalde brons met zijn
uitzonderijke titel van “Marksman”. Daarboven staan nog de titels van “Expert en “Master”.
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7.5 Mountainbiketeam De Zeewolven
In een kustzone is een mountainbiketeam onmisbaar.
Door de komst van “De Zeewolven”, staan we nog dichter bij de bevolking en de toeristen. De
drempel om de patrouilles aan te spreken is nu nog kleiner doordat de fietsers langer en beter
zichtbaar zijn. Bovendien dragen we ook ons steentje bij aan het milieu door niet te werken
met gemotoriseerde voertuigen.
De mountainbikepatrouille wordt ingezet voor interventies, ordediensten, evenementen,
gerichte patrouilles, …
Bovendien zijn ze een grote meerwaarde als inzet op moeilijk bereikbare plaatsen zoals
bossen, duinen, kleine paden, …
Het mountainbiketeam draait op volle toeren tijdens de lente en zomer wanneer het hier zeer
druk is, maar ook buiten deze periodes wordt het team wanneer nodig ingezet.
In 2018 fietste het mountainbiketeam maar liefst 944 uren.
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7.6 Demo’s
De politie Westkust geeft jaarlijks een aantal demo’s zodat de burger kennis kan maken met
de werking van de politie.
Opendeurdag luchtmachtbasis Koksijde
Op 22 augustus 2018 was er opendeurdag op de Basis Koksijde. Onze Zeewolven, het SRTteam, de politiehonden en hondengeleiders lieten het beste van zichzelf zien tot groot jolijt
van het publiek. Ook de politiestanden (zie volgende pagina) konden op veel enthousiasme
rekenen. We blikken terug op een meer dan geslaagde editie.
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7.7 Infostanden
Verschillende keren per jaar kunnen burgers de jobpolstand bezoeken op evenementen (bv.
Festival Aan Zee, Sint-Bernardusfeesten, Opendeurdag luchtmachtbasis Koksijde, …).
PZ Westkust werkt ook samen met de diensten veiligheid en preventie voor bemanning van
hun stand wanneer het gaat over diefstalpreventieadvies (bv. “1dagniet”). Op bepaalde
evenementen wordt ook de politiekledij onder de loep genomen (bv. Opendeurdag
luchtmachtbasis Koksijde) om zo de burger optimaal te informeren.
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7.8 Rampoefeningen
Meermaals per jaar werkt de PZ Westkust mee aan rampoefeningen in het kader van nood –
en interventieplanning.
De veiligheidscellen van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort werken de nood-en
interventieplanning uit. Dit houdt in dat ze instaan voor de opmaak van risicoanalyses, nooden interventieplannen en de organisatie van oefeningen. De veiligheidscel wordt voorgezeten
door de burgemeester. De cel bestaat verder ook uit vertegenwoordigers van de 5 disciplines
binnen noodplanning, d.w.z. de brandweer, de medische diensten, politie, logistieke diensten
en de communicatiedienst.
De veiligheidscel stelt twee soorten nood-en interventieplannen op; een algemeen nood-en
interventieplan (ANIP) en bijzondere nood-en interventieplannen (BNIP).
Rampoefening Hotelschool Ter Duinen Koksijde
Op woensdagavond 6 juni 2018 werkte de PZ Westkust mee aan een rampoefening in
Hotelschool Ter Duinen Koksijde.
Het ging om een multidisciplinaire evacuatieoefening met als doel om samen met alle partners
tijdens reële noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken.
Tijdens de oefening werd een brand met kwaad opzet gesimuleerd waarbij ettelijke
slachtoffers vielen (11 gewonden en 1 dode).
Aan de oefening namen o.a. de brandweer, de medische diensten, de politie Westkust, PSH
(psychosociale hulpverlening) en de communicatiedienst deel.

Reddingsoefening aan de kust
Elk jaar organiseert gouverneur Decaluwé in samenwerking met de partners 3 reddingsoefeningen aan de kust. Alle hulpverleningsinstanties op zee en land zijn betrokken bij de
oefeningen zodat alles bij het redden van drenkelingen/vermisten in een reële situatie vlot
kan verlopen. In 2018 vond een oefening in Oostduinkerke plaats, uiteraard tekende ook PZ
Westkust present.
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7.9 Acties gauwdiefstal
Tijdens de acties gauwdiefstal zijn onze politiediensten
actief op drukbezochte plaatsen (bv. op markten, in
winkelstraten, ... ). Daar is het risico op gauwdiefstal
immers veel hoger. Het SRT-team volgde hiervoor een
gespecialiseerde opleiding.
De politie sensibiliseert ook voor de gevaren van
gauwdiefstal. Wanneer onze diensten een mogelijk
slachtoffer voor gauwdiefstal zien (bv. iemand die met
haar handtas open en bloot rondloopt, iemand waarvan
zijn/haar portefeuille zichtbaar is), wordt de persoon in
kwestie aangesproken.
In 2018 vonden 12 preventieve acties gauwdiefstal plaats.

7.10 Drughond Miss
In de PZ Westkust hebben we een drughond in opleiding. Hiervoor dient “Miss”
verschillende praktijkoefeningen te volgen samen met haar baasje INP Tourlouse. In juni
2018 bv. mocht “Miss” haar kunsten tonen in Hotelschool Ter Duinen samen met de andere
drughonden in opleiding. Op 6 december 2018 oefende ze dan weer in Plopsaland met haar
klasgenootjes.
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7.11 Safeshore

In 2018 stond de PZ Westkust in het teken van het project Safeshore.
Het project heeft als hoofddoel de bestaande lacunes van de kustgrenzen te overbruggen en
de interne veiligheid te vergroten door grensoverschrijdende criminaliteit zoals
mensenhandel en drugshandel te voorkomen.
Safeshore ontwikkelde een detectiesysteem dat in staat is om over de volledige kustlijn
malafide praktijken op te sporen, iets wat voorheen niet bestond (bv. detectie van drones die
gebruikt worden om drugs te smokkelen, aanvallen te plegen, …).
Kleine op afstand bestuurde luchtvaartsystemen (RPAS) vormen een groeiende bedreiging
voor de maritieme kustbeveiliging omdat ze mogelijks explosieven kunnen vervoeren of
gebruikt kunnen worden voor het smokkelen van drugs, boten en mensen.
Naast de detectie van drones en andere UAS (Unmanned Aerial Systems), is het systeem ook
in staat om schepen en individuen nabij de kustlijn te detecteren, eveneens iets wat voorheen
onopgemerkt bleef. Dit gaat van kite-surfers die te dicht bij zwemmers komen tot een
vissersboot die gevaarlijk dicht bij het strand dobbert, tot mensensmokkelaars op zee en
strand, …
De Koninklijke militaire school (universiteit en defensie) neemt de leiding in het project
Safeshore met daaraan gekoppeld 3 verschillende testfasen. Naast de North Sea Trials waarin
PZ Westkust een prominente rol vervulde, gingen ook nog de “Meditteranean Trials” door en
de “Black Sea Trials”.
Aan het project Safeshore werkten in
totaal maar liefst 12 verschillende
partners mee van over heel Europa (PZ
Westkust, PZ Voorkempen, industrieën,
onderzoekscentra en academies, ...).
De rol van PZ Westkust binnen het project
spitste zich toe op het definiëren van de
behoeften en het valideren van de
ontwikkelde sensoren door middel van de
organisatie van de North Sea Trials.
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Op 24 mei 2018 bezocht het toenmalige politiecollege dit innovatieve Europese
onderzoeksproject. Zij konden genieten van verschillende waarheidsgetrouwe demonstaties.
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7.12 Taser

Na het toekennen van de nodige ministeriële machtigingen, startte het SRT-team (Snelle
Responsteam) begin juni 2018 met het gebruik van de taser (= stroomstootwapen) als één
van 10 testzones.
Alle leden kregen een driedaagse doorgedreven opleiding waarbij correct gebruik van de
taser een belangrijk aandachtspunt was.
Het wapen wordt alleen gebruikt conform de wettelijke bepalingen dus in geval van
wettelijke zelfverdediging of wanneer er groot gevaar dreigt.
Het gebruik van de taser biedt een grote meerwaarde. In bepaalde gevallen zijn een
wapenstok en pepperspray niet voldoende en is het trekken van het vuurwapen een te
zware maatregel. De taser biedt dan de beste oplossing.
In veel gevallen volstaat een waarschuwing met de taser al en komt er geen geweld aan te
pas.
Wanneer de politie de taser toch moet gebruiken, schieten 2 naalden aan een stroomstraal
naar de target en krijgt de target gedurende 5 seconden een elektrische schok (50 000 volt).
Door de schok verkrampt het lichaam volledig en valt de target op de grond, hierdoor kan de
politie de persoon zonder gevaar overmeesteren.
De taser streeft met andere woorden een immobilisatie na met een minimaal risico op zware
of dodelijke blessures.
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7.13 Bodycams en dashcams
Sinds vrijdag 25 mei 2018 mag de PZ Westkust dankzij de nieuwe camerawet voor het alledaagse
politiewerk bodycams (op borst) en dashcams (op voorruit voertuigen) gebruiken. Deze
middelen werken ontradend en zorgen voor een daling van de criminaliteit.

7.14 Gastzone voor diverse evenementen
In 2018 fungeerde de PZ Westkust als gastzone voor diverse evenementen.
Op 13 november 2018 kregen wij bv. de
eer om gastzone te zijn voor de SecuRoad
Product Day. Op dit event stelde Securoad
samen met haar partners een breed
gamma aan handhavings - en
veiligheidsproducten voor, gevolgd door
demo’s.
Het ging o.a. om bodycams, bemande en
onbemande snelheidsmeters,
verschillende soorten bewakings - en ANPR
camera’s, drones, voertuigen, …

7.15 GDPR
Op vrijdag 25 mei 2018 trad de Europese privacy verordening in werking, dit ter vervanging van
de Belgische privacywetgeving.
De PZ Westkust maakte werk van een informatieveiligheidsbeleid, om zo te kunnen anticiperen
op de striktere regelgeving inzake het gebruik van gegevens en de bescherming ervan. De data
protection officers staan in voor de opvolging.
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7.16 Cybercrime
Doordat cybercriminaliteit in de lift zit (stijging met 15 %), investeerde de PZ Westkust in een
lokale computer crime unit. Naast cyberpreventie, forensisch werk (uitlezen van
gegevensdragers om voor de rechtbank te kunnen brengen) en onderzoeken naar
internetcriminaliteit, zorgen ze ook voor internetrecherche (patrouilleren op het internet).
De expertise van het cyberteam wordt gedeeld met collega’s over de diensten heen en
betekende reeds diverse keren een grote meerwaarde voor de aangifteburelen van De Panne,
Koksijde en Nieuwpoort.
Last but not least, beoogt het een vermelding dat de dienst via haar onderzoeken omtrent
cybercriminaliteit al heel wat zaken kon ophelderen.
Dit gaat van online belaging, tot hacking, tot slachtoffers van phishing (hengelen naar
persoonlijke gegevens) , …
Zo speelde de dienst cybercrime bv. een belangrijke rol in de zaak waarbij de PZ Westkust in
1 klap 40 inbraken kon oplossen (zie verder in dit jaarverslag).
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7.17 Externe communicatie

7.17.1 Persberichten
Traditiegetrouw gaven de korpschef, de adviseur communicatie of andere personeelsleden na
toestemming van de korpschef een aantal persinterviews aan tv, bladen, kranten en radio.
De bouw van het politiehuis kende uiteraard een prominente rol in de pers in 2018. Naast de
reguliere interviews, verzorgden we ook 2 keer een reportage voor Trefpunt, een docureeks
op Focus.
In 2018 werden 310 zelfgeschreven schriftelijke externe berichten verspreid via Facebook,
Twitter, de website en de pers.
Dit gaat om resultaten van acties, aankondigingen van acties , belangrijk nieuws over de zone
en gebeurtenissen die een kleine of grote impact hadden.
De dagelijkse mondelinge berichtgeving en de extra vragen van de pers, zijn uiteraard niet
ingecalculeerd.
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7.17.2 Perslijst
Jaarlijks gebeuren heel wat wijzigingen in de perslijst. Deze wordt dan ook steevast aangevuld
met nieuwe contacten.
7.17.3 Persprotocol
Binnen de PZ Westkust volgen we nauwgezet het persprocotol voor het volledig gerechtelijk
arrondissement West-Vlaanderen dat in 2014 tot stand kwam. Daarin staan alle concrete
afspraken omtrent de informatieverstrekking naar de pers.
Vervolgens ontstond ook een aangepaste zonale onderrichting inzake de perscontacten
binnen de PZ Westkust. De onderrichting licht de praktische werkwijze inzake contacten met
de pers toe, evenals wie voor wat verantwoordelijk is binnen de zone.

7.17.4 Maandbladen van de zone
Maandelijks verzorgt de PZ Westkust de berichtgeving over de politie in de informatiebladen
van de zone (De Panne Leeft, Tij-dingen en Nieuwpoort Uw Stad).
In 2018 verschenen o.a. onderstaande onderwerpen in de infobladen:
PZ Westkust biedt oplossing voor stijgende cybercriminaliteit (januari, februari)
Tapkamer van PZ Westkust blijkt groot succes (januari, februari)
Nieuwe BIN-coördinatoren De Panne - Adinkerke (februari)
PZ Westkust, PZ Polder, PZ RIHO en PZ Vlas slaan de handen in elkaar (maart, april)
Goud voor Politiezone Westkust op 5de internationale schietwedstrijd Franco – Belge
(maart, april)
Vakantietoezicht woningen (april, oktober)
Veilig te voet of met de fiets (juni)
Opendeurdag nieuw politiehuis PZ Westkust (juni)
Wagenpark PZ Westkust uitgebreid met Volkswagen Amarok (juni)
Oefening hulpdiensten (juli)
North Sea Trials testen detectiesysteem voor hele kustlijn (juli-augustus)
Tweede opendeurdag in nieuw politiehuis (september, oktober)
Zomercriminaliteit daalt met 41 % in zes jaar tijd (oktober)
Actiedag tegen woninginbraken “1dagniet” (oktober)
Voormalig politiecommissariaat in Koksijde definitief gesloten (oktober)
PZ Westkust steunt Soroptimisten en Orange Day (november)
Fietscontroles PZ Westkust (november, december)
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7.17.5 Website politie Westkust
In 2018 werd de nieuwe website van de geïntegreerde politie verder uitgebreid. PZ Westkust
schakelde op nationaal vlak als één van de eerste politiezones over.
Het grootste pluspunt van de nieuwe website is de gebruiksvriendelijkheid. “Responsive
design” is slechts 1 van de verbeteringen t.o.v. de vorige website. In het verleden konden de
burgers onze website moeilijk raadplegen via een smartphone of tablet, nu is dit perfect
mogelijk. Nog nieuw is bijvoorbeeld de “zoekmodule wijkinspecteur”.

7.17.6 Facebook
In de PZ Westkust zijn we actief op Facebook sinds 19
augustus 2013.
We sloten 2018 af met 6 357 volgers, een stijging met
16,7 % ten opzichte van het jaar 2017, toen hadden we
5 449 volgers.

Met de Facebookpagina worden iets meer vrouwen dan mannen bereikt. De
leeftijdsgroepen 35 tot en met 44 jaar en 25 tot en met 34 jaar appreciëren de pagina het
meest.
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7.17.7 Twitter
De zone is actief op Twitter sinds 29 mei 2013. Ze kent meer dan 2100
volgers. Onze berichten kwamen 341 706 keer in de Tweet weergaven.
Een stijging met 16 % ten opzichte van 2017, toen kwamen we 287 360
keer in de Tweet weergaven.

63 % van onze volgers op Twitter zijn mannen en 37 % vrouwen. Vorig jaar kenden we 80 %
mannen en 20 % vrouwen.

7.17.8 BIN
In de PZ Westkust bestaan er 7 buurtinformatienetwerken. Een buurtinformatienetwerk (BIN)
is een gestructureerde samenwerking tussen politiediensten en de burger binnen een
bepaalde omgeving. Informatie-uitwisseling volgens een uitgewerkt communicatieplan staat
er centraal. De meeste BIN-leden hebben een handels - of horecazaak.
Dankzij alle BIN-coördinatoren en de goede samenwerking met de politie bedroeg het aantal
BIN-leden eind 2018, 300.
In de 2018, stuurden we 15 sms’jes (dringende berichtgeving) en 138 mails (niet-dringende
berichtgeving) via het BIN.
BIN-leden kunnen op drie verschillende manieren feedback geven op de berichtgeving die de
politie Westkust via het BIN verstuurt. Ze kunnen feedback geven via het telefoonnummer van
de PZ Westkust 058 533 00 of via het mailadres PZ.Westkust@police.belgium.eu, rechtstreeks
via het BIN-platform op een BIN-bericht of via onze sociale mediakanalen Facebook en Twitter.
Bepaalde zaken mogen we enkel via het BIN versturen, niet via andere kanalen, dit in het
kader van de privacywetgeving.
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7.17.9 Enkele krantenknipsels uit 2018
Hieronder delen we graag met u enkele at random gekozen krantenknipsels uit 2018 die
bleven hangen.
Een bloemlezing…
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8. Enkele cijfers
8.1 Meldingen en feiten

In 2018 daalde het aantal telefonische meldingen met 900 t.o.v. 2017. Het aantal
gedispatchte gebeurtenissen daalde met 387 t.o.v het jaar 2017.
De gedispatchte gebeurtenissen zijn de gebeurtenissen waar het effectief nodig was om een
ploeg naartoe te sturen. Voor 2018 gaat dit dus om 72 % van alle telefonische meldingen.
Uiteraard komen niet alle meldingen binnen via de dispatching en krijgt de PZ Westkust ook
meldingen via de verschillende onthaaldiensten, de wijkinspecteur, … Deze meldingen kunnen
niet in cijfers gevat worden.
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8.2 Criminaliteit (algemeen)
De criminaliteitscijfers zijn gebaseerd op de criminaliteitsbarometer. Uiteraard dienen we
rekening te houden met een “dark number” of met andere woorden een aantal feiten die
mensen nooit aangeven. We houden rekening met de misdrijven die burgers in onze zone
aangeven, maar ook met misdrijven die hier gebeurd zijn en in een andere zone werden
aangegeven.
Naast de algemene cijfers, kunt u hier ook een overzicht vinden van de
criminaliteitsfenomenen die we prioritair aanpakken in het kader van het Zonaal
Veiligheidsplan.

Sinds 2013 daalden de misdrijven jaar na jaar in onze politiezone. In 2016 kenden we een
opflakkering met 3,8 %, maar daarna daalden de misdrijven opnieuw. In 2018 daalde het
aantal misdrijven met 5,6 % of 194 misdrijven. Ten opzichte van 2013 gaat het zelfs om een
daling met 10 %
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8.3 Verdovende middelen – prioriteit zonaal veiligheidsplan 2014-2019
8.3.1 Bezit en gebruik

Vanaf het jaar 2014 kennen we een opmerkelijke stijging wat betreft bezit en gebruik van
drugs. De verklaring hiervoor is de jacht op de druggebruiker. Ons SRT-team (voormalig VIPteam) gaat immers actief op zoek naar druggebruikers, net zoals onze andere
politiemedewerkers. Nu de drugbezitter- en gebruiker weet dat er wel degelijk jacht op hen
wordt gemaakt, daalt het drugbezit – en gebruik terug met 28 of 14 %
8.3.2 Fabricage en handel, in – en uitvoer

De fabricage, handel en de in-en uitvoer kenden in 2018 een daling met 19 of 37,3 % t.o.v.
2017.
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8.4 Geïntegreerde aanpak: gerichte acties en preventie

8.4.1 Toezicht door politie
Het SRT-team, Canis (patrouillehond) en het mountainbiketeam “De Zeewolven” hielden in
2018 maar liefst 2337 uur toezicht in het kader van drugs.
Ook de interventiedienst voert dagelijks toezichtopdrachten uit op overlastplaatsen tijdens
hun patrouilles. Helaas is het praktisch niet mogelijk om daarvan cijfers bij te houden.
Gericht toezicht drugs op hotspots
2014
2015
2016
2017
2018

Aantal uur
1454 uur
1210 uur
1984 uur
2337 uur
2062 uur

8.4.2 Acties, controles op knooppunten en registraties
Het SRT-team deed in 2018 heel wat controles op knooppunten gericht op drugs of drugs
gerelateerd, daar komen ook nog de gemengde acties met de Franse politie bij. Ook onze
andere diensten zetten hiervoor hun beste beentje voor.
In 2018 vonden 17 DIV-acties (drugs, inbraken, verkeer) plaats en 10 acties De Lijn. Ook onze
ANPR-camera’s leverden opnieuw uitstekend werk.
Verder hebben we ook onze buurtinformatienetwerken, sociale media, website, de
afwezigheidstoezichten en onze actiedagen (zie volgende pagina’s).
De recherche heeft een specifieke drugssectie en werkt nauw samen met de dienst
steun/preventie die zich ook met probleemjongeren en ouders bezighoudt in het kader van
drugs. Tijdens de wijkvergaderingen met de recherche komt het item drugs ook altijd aan bod.
Voor bepaalde horeca-instellingen werd een lid van de recherche aangeduid als peter/meter
die de eerste contactpersoon is voor de samenwerking. De peter is eveneens aanwezig tijdens
vergaderingen met de korpsoverste ingevolge problemen in de zaak. Zo hadden we in het
verleden diverse vergaderingen wegens overlast met bepaalde zaken. Via een beslissing van
de burgemeester, op advies van de korpschef, werden in deze probleemgevallen maatregelen
getroffen.
De peter onderhoudt ook de contacten met de portiers van de hem toegewezen horecazaak.
Dit gebeurt in samenwerking met de rechercheur die de private beveiligings- en
bewakingsmaatschappijen opvolgt.
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De PLP 41 verplicht de politiezones onder andere om contactpersonen aan te duiden ten
behoeve van schooldirecties of andere jeugdinstellingen. 2 rechercheurs hebben deze taak op
zich genomen.
De politie is aanwezig op fuiven en voert ook daar controles naar drugs uit.

2014
2015
2016
2017
2018
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8.5 Diefstal met braak in woningen – prioriteit zonaal veiligheidsplan 2014-2019
8.5.1 Woninginbraken

In 2018 kenden we 60 woninginbraken meer dan in 2017. Concreet gaat het om een stijging
met 55 % De politie Westkust kon in 1 klap wel 40 inbraken of 23,7 % oplossen dankzij
doorgedreven speurwerk (zie eerder in dit jaarverslag).
De meeste inbraken gebeurden in december.

Aantal woninginbraken

Aantal
woninginbraken
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13
13
6
13
6
21
17
18
25
16
20
21
189

13
11
14
13
17
11
10
12
16
40
18
27
201

14
10
15
5
12
20
16
14
19
23
17
13
179

9
5
9
8
6
9
15
6
8
6
8
12
101

9
8
11
3
7
25
7
10
8
10
3
8
109

8
10
4
8
11
11
11
11
16
13
14
18
135
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8.5.2 Inbraken in bedrijven of handelszaken

Het aantal inbraken in bedrijven/handelszaken steeg t.o.v. 2017 met 19 of 61,3 %
De meeste inbraken gebeurden in november.
Aantal
inbraken
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1
4
4
11
6
4
3
8
1
3
3
3
51

3
2
1
4
3
4
5
11
3
9
12
6
63

3
2
5
6
6
7
8
2
10
10
7
1
67

6
1
1
2
1
2
2
4
3
3
6
3
34

1
2
6
8
3
4
5
6
1
4
4
0
44

4
1
4
2
3
5
2
5
0
3
2
0
31

0
3
3
3
5
3
4
5
2
5
6
1
40
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8.6 Geïntegreerde aanpak: gerichte acties en preventie
De politie Westkust zet hoog in op de aanpak van inbraken en op de daarbij horende
inbraakpreventie. Hiervoor werkt ze samen met alle relevante partners waaronder ook de
bevolking.
8.6.1 Toezicht door politie
In 2018 hield de PZ Westkust 2062 uur gericht toezicht ter voorkoming van inbraken.
Afhankelijk van de opdracht voert een welbepaald team de opdracht uit. Voornamelijk Canis,
het SRT-team en het mountainbiketeam staan hiervoor in. Ook de wijken en de
interventiedienst houden dergelijk toezicht (hun toezicht wordt om praktische redenen sinds
2015 niet meer geregistreerd).

2014
2015
2016
2017
2018

Toezicht ter
voorkoming van
woninginbraken
en inbraken in
handelszaken en
bedrijven
1783 uur
1668 uur
2761 uur
2337 uur
2062

8.6.2 Acties, controles op knooppunten en registraties
Het SRT-team deed in 2018 heel wat controles op knooppunten gericht op inbraken, daar
komen ook nog de gemengde acties met de Franse politie bij. Ook onze andere diensten zetten
hiervoor hun beste beentje voor.
In 2018 vonden 17 DIV-acties (drugs, inbraken, verkeer) plaats en 10 acties De Lijn. Ook onze
ANPR-camera’s leverden opnieuw uitstekend werk.
Verder hebben we ook onze buurtinformatienetwerken, sociale media, website, de
afwezigheidstoezichten en onze actiedagen (zie volgende pagina’s).
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8.6.3 Buurtinformatienetwerken (BIN), sociale media en website
Naast Facebook, Twitter en de website vormen de
buurtinformatienetwerken één van de prioritaire kanalen om
de burger te informeren en alert te maken voor criminele
feiten. We hebben het hier dan over het verspreiden van
preventieve tips tot oproepen om alert te zijn. Tot slot geven
we in de mate van het mogelijke ook beschrijvingen van
potentiële daders mee.

8.6.4 Diefstalpreventieadvies
Inwoners van de PZ Westkust die investeren in de beveiliging van hun woning, hebben recht
op een inbraakpremie. De premie en de voorwaarden die eraan verbonden zijn, verschillen
van gemeente tot gemeente en van stad tot stad. De premie dekt een percentage van de
gemaakte kosten, die niet hoger mogen zijn dan het vooropgestelde maximumbedrag. Deze
premie kan pas bekomen worden nadat de diefstalpreventieadviseur een controle ter plaatse
heeft uitgevoerd en een gunstig advies heeft gegeven.
Bovendien kunnen inwoners van de zone Westkust gratis gepersonaliseerd advies krijgen om
hun woning beter te beschermen via de diefstalpreventieadviseur. Hij/zij geeft je tips en komt
de uitgevoerde werken controleren. Zo checkt hij/zij of de toegepaste maatregelen je woning
totaal beveiligen.
Niet alleen op vraag, maar ook nadat er een inbraak is gebeurd gaat de
diefstalpreventieadviseur naar de getroffen woning om er een beveiligingsadvies te geven.
In totaal werden er in 2018, 49 diefstalpreventie-adviezen gegeven in de zone en 34 premies
toegekend voor uitgevoerde werken ter beveiliging van inbraak.

Aantal diefstalpreventie-adviezen
2014
69

2015
113

2016
50

2017
37

2018
49

2016
93

2017
34

2018
34

Aantal uitgereikte beveiligingspremies
2014
69
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8.6.5 Afwezigheidstoezicht
Als inwoner van de PZ Westkust kan je bij de politie een aanvraag doen om toezicht te
houden op je woning. Dat toezicht gebeurt tijdens de dag door de gemeenschapswachten/
wijkdienst en tijdens de nacht door de interventieploegen.
Aantal woningen waar afwezigheidstoezicht werd uitgevoerd:
2014
564

2015
630

2016
590

2017
609

2018
338

2017
6285

2018
5639

Aantal uitgevoerde afwezigheidstoezichten:
2014
3784
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8.6.6 “1 dag niet “, actiedag tegen woninginbraken
Jaarlijks werken de PZ Westkust en de preventiediensten van De Panne, Koksijde en
Nieuwpoort mee aan “1dagniet”, de nationale actiedag tegen woninginbraken. Op 26/10
was het weer zover.
Op 26/10 kon de burger het mountainbiketeam en de gemeenschapswachten aantreffen in
de inbraakgevoelige wijken. Zij gaven er de inwoners preventietips om de kans op een inbraak
te verkleinen. Dit deden ze via de “voetafdrukken die van een inbreker konden zijn” en via
leuke gadgets.
De politie hield ook een DIV-actie (drugs, inbraken, verkeer) op 26/10.
Bovendien stond op 26/10 de diefstalpreventiestand op de markt in Koksijde en Nieuwpoort
en op 27/10 in De Panne. In het straatbeeld waren ook de lichtborden van de PZ Westkust te
zien met daarop het opschrift “www.1dagniet.be, in onze zone doen we mee” (week van
22/10).
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8.6.7 Preventie ten aanzien van horecazaken
De politie Westkust ontwikkelde ook samen met de
preventiediensten van Koksijde, De Panne en
Nieuwpoort een cadeaubon met gouden antiinbraaktips voor horecazaken om hun zaak optimaal
te beveiligen. Ondernemers/uitbaters bleken nog
niet voldoende bewust van inbraakpreventie.

8.6.8 Brochure veilig wonen, een zaak van iedereen
De politie Westkust, gemeente De Panne, gemeente
Koksijde en stad Nieuwpoort ontwikkelden hun eigen
anti-inbraakbrochure “Veilig wonen, een zaak van
iedereen”.
Bij de brochure hoort ook een map met een
registratieformulier voor waardevolle voorwerpen, een
formulier voor de aanvraag van vakantietoezicht en een
formulier voor de aanvraag van diefstalpreventieadvies.
De diefstalpreventieadviseurs van de verschillende
gemeenten/steden van de zone Westkust bieden de
brochures en map met relevante info aan als
documentatie wanneer zij beveiligingsadvies uitvoeren.
Iedereen die een bouwaanvraag indient bij de dienst
stedenbouw (nieuwbouw of renovatie) krijgt een
brochure met bijhorende map.
Alle geïnteresseerden kunnen de brochure eveneens bekomen door contact op te nemen met
de preventiediensten van de zone Westkust of door te surfen naar www.politiewestkust.be
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8.7. Verkeersveiligheid – Prioriteit zonaal veiligheidsplan 2014-2019
In de PZ Westkust zetten we hoog in op alcohol - en snelheidsacties, evenals op
preventieacties. Plaatsen waar veel ongevallen gebeuren (“zware zones”) worden steevast in
kaart gebracht. Waar mogelijk gebeurde vervolgens een wijziging van de verkeerssituatie.
Waar niet mogelijk, gebeuren regelmatig systematisch gerichte politiecontroles.
Verkeersveiligheid en in het bijzonder bescherming van de zwakke weggebruiker is immers
één van onze zonale prioriteiten.
8.7.1 Verkeersongevallen met stoffelijke schade

De verkeersongevallen met stoffelijke schade daalden in 2018 met 57 feiten of 10,7 %
8.7.2 Verkeersongevallen met lichamelijk letsel

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel kende in 2018 een stijging met 5 feiten of 3,5 %
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8.7.3 Verkeersongevallen met doden

In 2018 gebeurde 1 verkeersongeval met doden.
8.7.4 Bestuurders onder invloed van alcohol
De PZ Westkust draagt gedegen alcoholcontroles hoog in het vaandel. Volgens de cijfers van
het ministerie van binnenlandse zaken scoren wij relatief goed qua pakkans en weet de
burger dat je hier altijd en overal een risico loopt om te worden gecontroleerd.
(Foto: Het Nieuwsblad)
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8.8 Geïntegreerde aanpak: acties en preventie
8.8.1 Snelheidsacties en alcoholacties
In 2018 was de mobiele flitser zeer frequent aanwezig in de straten van de Westkust, alsook
waren er heel wat alcoholacties in de zone, zowel tijdens als buiten de BOB-campagne.

8.8.2 Andere gecoördineerde verkeersacties
De verkeersdienst houdt ook heel wat andere acties, zoals
parkeeracties, bromfietsacties, … Ook de grootschalige acties
met focus op zwaar vervoer, boorddocumenten en
technische eisen met de Vlaamse belastingdienst, de RVA, de
douane, andere politiezones, de federale politie, de sociale
inspectie en het parket mogen we niet vergeten. Het SRT en
de interventiedienst bieden dikwijls versterking.
Voor veel van de acties wordt ook gebruik gemaakt van een
drugshond en ANPR-camera’s (Automatische
nummerplaatherkenning).
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8.8.3 Verkeerslessen
In de maand september gaf de politie naar jaarlijkse traditie verkeerslessen aan alle leerlingen
uit het vijfde leerjaar. In totaal ging het om 13 verkeerslessen.
Een verkeersles start steeds met een fietstocht langs de schoolfietsroutes waarbij de kinderen
uitleg krijgen over de gevaarlijke punten op de routes en een opfrissing van de verkeersregels.
Vervolgens maken ze op de militaire basis kennis met het behendigheidsparcours en de dode
hoek (d.m.v. een echte vrachtwagen). Ook een go-cartparcours met verkeersborden en
verkeerslichten komt aan bod zodat kinderen zich optimaal in een echte verkeerssituatie
kunnen inleven.
Op het einde van de les krijgt iedereen een fietslichtje mee naar huis.
Alle lessen gingen door op de militaire basis van Koksijde en zijn een vervolg op het
voetgangersexamen (vierde jaar).
De verkeerslessen bereiden de leerlingen voor op “het grote fietsexamen” dat de kinderen op
het einde van het zesde leerjaar afleggen.
Nadien zijn ze in staat om zich veilig in het verkeer te begeven wanneer ze naar de middelbare
school gaan.
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8.8.4 Provinciale campagne “Veilig fietsen begint met een veilige fiets”
Naar jaarlijkse gewoonte hield de PZ Westkust opnieuw fietscontroles in de politiezone, zowel
in de scholen als op de openbare weg.
De sensibiliseringsperiode liep van 1 tot en met 15 november (2017) met preventieve
fietscontroles door de politie Westkust en de diensten veiligheid en preventie in de scholen.
De fietsen werden gecontroleerd aan de hand van een fietscontrolekaart. Daarop staan de
belangrijkste verkeersregels voor fietsers en een checklist met de vereisten voor een
reglementaire fiets.
Tijdens de handhavingsperiode van 16 november tot en met eind februari (2018) controleerde
de politie Westkust op de openbare weg.
In totaal bleek 5,3 % van alle fietsers geen correcte fietsverlichting te hebben.
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8.8.5 Het grote fietsexamen
In de Politiezone Westkust gingen in 2018 verschillende fietsexamens
door voor de leerlingen van het zesde leerjaar.
Tijdens het grote fietsexamen toetste de politie de praktische kennis
van de verkeersregels. De leerlingen werden voorbereid op de
dagdagelijkse verkeerstaken en maakten kennis met levensechte
situaties. De kinderen legden het parcours dan ook af op de openbare
weg zodat ze zich na afloop zelfstandig in het verkeer kunnen
verplaatsen.

8.8.6 Het grote voetgangersexamen
Ook dit jaar werkte de PZ Westkust samen met de diensten veiligheid
en preventie opnieuw mee aan het grote voetgangersexamen voor
de geïnteresseerde scholen uit de PZ Westkust.
Tijdens het examen werd getest of de kinderen uit het vierde leerjaar
klaar zijn om zelfstandig en veilig in het verkeer te stappen.
Voorafgaand oefenden de kinderen de basisvaardigheden, die getest
werden op het examen, op de speelplaats.

8.8.7 Dag van de mobiliteit en uniek verkeersproject in hotelschool Ter Duinen Koksijde
Op vraag van scholen werkt de verkeerdienst ook mee aan projecten. Zo is de politie Westkust
jaarlijks aanwezig op “de dag van de mobiliteit” in Hotelschool Ter Duinen Koksijde. De
leerlingen leren er bewust worden van de gevaren van alcohol - en druggebruik in het verkeer.
De politie Westkust werkte o.a. ook mee aan “de dag van de mobiliteit” van de gemeente
Koksijde op zaterdag 15 september 2018.

Jaarverslag - PZ Westkust

112

