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1.

Goedkeuring verslag 4 juni 2014.

Het verslag van 4 juni 2014 wordt goedgekeurd.

2.

Toelichting criminaliteitscijfers 2013 (toelichting door politie).

De criminaliteitscijfers 2013 die worden toegelicht hebben betrekking op gerechtelijke nietverkeer feiten.
Korpschef Y.Bogaerts en commissaris M.Dommicent geven aan de hand van een powerpoint
toelichting bij de cijfers.
Databank omvat 3 delen: Inbreuken tegen strafwetboek – inbreuken tegen bijzondere wetten
– geen misdrijf
Het aantal inbreuken inzake strafwetboek daalt gevoelig; het aantal PV’s inzake bijzondere
wetten zijn toegenomen. 36% van deze inbreuken hebben betrekking op verdovende
middelen.
De cijfers intrafamiliaal geweld stijgen omdat er meer pro-actief wordt rond gewerkt,er meer
aangiften zijn (in 2010 werd afdeling Jeugd&Gezin opgericht en werd actieplan intrafamiliaal
geweld opgemaakt).
De grootste categorie vormt de rubriek misdrijven tegen de eigendom. Binnen deze categorie
is de belangrijkste diefstal en afpersing (waar we het laagste aandeel ooit optekenen).
Prioritaire fenomenen:
- Inbraak in woningen: daling tegenover 2012 Opvallend is dat 43% van de feiten
beperkt blijft tot een poging tot inbraak.
- Nekkerspoel heeft een relatief hoog aantal inbraken (ratio= aantal diefstallen per 100
woningen).
- Hoogste piek van inbraken in het weekend van 2u tot 4u ’s nachts (in 2013)
- Politionle acties hebben een impact op deze cijfers (Wodka-acties werden verminderd
waardoor de inraken teru stegen).
- Diefstal uit voertuigen: hotspots zijn centrum thv Korenmarkt en Nekkerspoel.
- Impact van georganiseerde bendes die zich richten op ondergrondse parkings.
- Hoogste piek zatermiddag en woensdagmiddag.
-

Autodiefstallen: laagste cijfer sinds tellingen.

-

Meeste autodiefstallen vinden plaats in Mechelen Noord.

-

Fietsdiefstallen: daling van het aantal fietsdiefstallen.

-

Meeste fietsdiefstallen in centrum en stationsomgeving en Nekkerspoel met station,
cinema-site.

-

Fietsdiefstallen kunnen digitaal worden aangegeven.

-

Meeste feiten begin van de week tijdens de middag

-

Zakkenrollerij: stijging van het aantal feiten.

-

Politie vermoedt georganiseerde activiteiten.

-

Vooral in winkels (centrum).

-

Feiten vooral in het weekend van 10-12u (markt) en vrijdag en woensdagnamiddag.

-

Winkeldiefstallen: stijging van de feiten (+ 9% tegenover 2012).

-

Vooral in het centrum, Mechelen Zuid en Noord (winkelketens).

-

Feiten vooral van 13u-17u gedurende de volledige week.

-

Handtasdiefstallen: met geweld: afname van 126 feiten in 2002 tot 20 feiten in
2013.

-

Vooral in het centrum, Mechelen Noord en Tervuursesteenweg.

-

Diefstallen met geweld: ecops-virus heeft grote impact gehad (afpersing via
computervirus) – als we abstractie maken van ecops dan merken we een stabiele
situatie.

-

Vooral feiten aan stationsomgeving en Veemarkt.

-

Feiten vooral donderdagavond.

-

Afpersing, diefstal met wapenvertoon, restcategorie.

BESLUIT: we merken slechts één stijging (winkeldiefstal) van 2002-2013, alle andere
fenomenen zijn sinds het begin van de tellingen gedaald.
VRAGEN:
Vraag: D. Van Neck: hebben de camera’s een functie om daders gemakkelijker te vatten?
Antwoord: Ja, vooral omdat er nu een tweede generatie camera’s s met gezichtsherkenning;
wordt gebruikt als er feiten worden gemeld – verdachten kunnen worden gevolgd met de
camera’s om discreet te volgen. Beelden kunnen maximaal één jaar worden bewaard. De
servercapaciteit is echter beperkt als beelden dienen ‘bevroren’ te worden. Beeldmateriaal kan
ook snel via smartphone bij de ploegen doorsturen.
Vraag C. François: welke acties zullen worden ondernomen mbt de gestegen feiten? Wordt er
nog in burger ingezet?
Antwoord: de mensen in burger blijven nog steeds ingezet. Het zonaal veiligheidsplan voorziet
dat er gewerkt wordt met focuszones (waarbij rekening wordt gehouden met de fenomenen
die zich daar voordoen) – hiervoor is een actieplan geschreven. Door de fusieoperatie zal een
nieuw zonaal veiligheidsplan moeten worden opgemaakt.
Vraag: H. Riffi: quid gebruik draagbare camera’s? Antwoord: de camera’s in de wagens
worden bijna niet gebruikt omdat die moeten worden geactiveerd. De mobiele camera’s (zeer

klein formaat) worden gebruikt door overlastteams. Gebruik geschiedt onder de autoriteit van
een officier van politie. De camera wordt geactiveerd op eigen beslissing. Het gebruik van deze
camera’s heeft geleid tot een vermindering van overlast. Er werd een aanvaardbaar evenwicht
gevonden in het gebruik ervan.
Vraag H. Riffi: is een bezoek aan commissariaat mogelijk? Antwoord: als het nieuw
commissariaat in gebruik is genomen is het zeker aangewezen om daar een
veiligheidscommissie te organiseren met rondleiding in het commissariaat.
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